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 3.1-. Els conceptes claus en l'estudi de les llars i famílies: Terminologia i 
criteris de classificació. 

 

 
"La complexité des histoires de vie ne cesse de s'accroître et les 
définitions utilisées par les pays, non seulement diffèrent très 
sensiblement d'un pays à l'autre voire d'un recensement à l'autre, 
mais de plus, leur mise à jour n'est pas assez rapide pour rendre 
compte de toute la réalité". (Duchêne; 1991: 1)1 
 

 

L'objecte d'aquesta recerca és l'estudi de les transformacions familiars al municipi de 

Barcelona i a la seva Regió Metropolitana durant el període 1991-1996.  

 

Atenent a una de les hipòtesis formulades al principi, les estructures familiars canvien 

però es transformen lentament i, no és sinó a partir de l'anàlisi pormenoritzada del 

perfil de les persones que les conformen, que no es pot apreciar part del contingut del 

canvi. 

 

L'estudi de la família des d'una òptica demogràfica pot realitzar-se des de dos 

perspectives diferents: des d'una anàlisi transversal o bé des d'una anàlisi longitudinal. 

Ambdues perspectives persegueixen objectius diferents: mentre que una anàlisi 

transversal fa una "fotografia" de moment, un enfocament longitudinal fa una 

retrospectiva seguint una o diverses generacions. Les fonts estadístiques que cal 

utilitzar per a una o altra anàlisi també són diferents: mentre que per a un enfocament 

transversal és suficient la informació censal del moment o moments de referència, per 

a un estudi longitudinal cal recórrer a un altre tipus d'estadístiques retrospectives que 

permeten fer un seguiment d'històries de vida, com algun tipus de registres vitals o 

enquestes retrospectives.  

 

La tesi que es presenta ha estat elaborada a partir de l'anàlisi de les fonts de 

naturalesa censal: el Cens de 1991 i l'Estadística de Població de 1996. Ambdues 

produïdes per l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

                                                           
1 DUCHÉNE, J. (1991): Ménages et familles dans les pays industrialisés au cours de la décennie 1980. Questions de 
définitions. Chaire Quetelet 1991. Collecte et comparabilité des données demographiques et sociales en Europe. 
Institut de Démographie. Université Catholique de Louvain.  
 



3-. Les fonts i els aspectes metodològics 

 - 84 - 
 

Malgrat que la unitat de recollida del Cens sigui la llar, fins a dates molt recents no 

s'han pogut estudiar les estructures de les mateixes, ja que sempre ha estat la 

dimensió individual la que ha primat en l'anàlisi de la població. Malauradament, i també 

fins a dates molt recents (pròpiament fins al Cens de 1991), no ha estat possible 

d'estudiar les característiques dels individus segons el tipus de llar de residència. 

 

Per a estudiar les transformacions familiars, en aquest treball s'adopten dues unitats 

d'anàlisi: d'una banda el grup i de l'altra l'individu.  

 

Així, s'estudien els grups a través de les llars amb la finalitat d'observar les 

transformacions en la seva morfologia però i també s'estudien els individus des de 

dues perspectives: a partir de les característiques de les persones que resideixen a 

cada tipus de llar i en funció de la relació de parentiu amb la persona principal.  

 

El fet d'estudiar les transformacions familiars mitjançant fonts censals fa necessari 

d'assumir una sèrie de limitacions que, sens dubte, resten compensades per la munió 

d'avantatges que suposa la utilització de les mateixes. La normativitat del registre i la 

comparabilitat de les fonts constitueixen les principals restriccions. És per això que cal 

abordar amb cert deteniment aspectes metodològics que fan referència a la pròpia 

terminologia sobre llars i famílies, a l'evolució de les fonts de naturalesa censal en el 

tractament d'aquesta matèria i als instruments de mesura per a la seva anàlisi. Aquest 

és l'objectiu del capítol. 

 

 

3.1.1-. La terminologia. Conceptes bàsics. 
 

Una de les principals dificultats a l'hora d'estudiar els canvis esdevinguts en el si de la 

família és trobar una definició operativa i comparable del concepte. La informació 

sobre llars i famílies és relativament nova a les estadístiques espanyoles, doncs 

només s'ha recollit en tres ocasions que es corresponen a les tres darreres operacions 

censals. La primera vegada que es recull informació d'aquestes característiques és a 

l'any 1970, quan s'ofereix unes definicions i agregacions poc comparables amb els dos 

moments que el succeeixen. El contingut es fa més acurat a l'any 1981 però no es fins 

a l'any 1991 quan es pot parlar d'una recollida d'informació més operativa. 
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3.1.1.1-. Llars i famílies. 
 
Un aclariment clau és la diferenciació entre els conceptes de llar i família. Les llars són 

unitats de convivència i residència que poden estar integrades per membres d'una 

mateixa família o no. En canvi, les persones que formen part d'una família no sempre 

conviuen sota el mateix sostre. Així, mentre que l'habitatge és l'element que acota la 

llar, són les relacions de parentiu (aliança, filiació o afinitat) les que defineixen la 

família. 

 

No és ara el moment d'estendre's en quin és el grau de parentiu utilitzat per a 

determinar el límit de la família. El que sí que interessa distingir és un concepte més 

ampli i genèric de família, d'una realitat molt més concreta que és la llar.  

 

Segons el Cens de 1991 i l'Estadística de Població de 1996 una família es defineix 

com "el grup de persones (dues o més) que resideixen en el mateix habitatge familiar, 

comparteixen algunes despeses en comú i estan vinculades per llaços de parentiu, 

siguin de sang o polítics, amb independència del seu grau" (IDESCAT, 1997: 8)2; 

(IDESCAT, 2000: 11)3; (INE, 1994: 14)4. 

 

Aquesta és una definició poc operativa a nivell estadístic i requeriria algunes 

limitacions, com per exemple, on comença i on acaba el que es considera família 

"Aunque desde un punto de vista sociológico quizá convendría haber puesto algún 

límite a la noción de parentesco, con vistas a la definición de familia resulta mucho 

más operativo trabajar con un concepto del mismo lo más amplio posible y que, por 

otra parte, no desvirtua la realidad."(INE; 1994: 14). 

 

El Censos actuals utilitzen el concepte de llar, que en el cas de l'Estat espanyol no 

s'introdueix fins a 1991, amb la intenció d'harmonitzar amb la resta d'estadístiques 

europees i per recomanació de Nacions Unides.  

 

                                                           
2 IDESCAT (1997): Llars i famílies a Catalunya 1991. Ed. Generalitat de Catalunya. pp. 8. 
 
3 IDESCAT (2000): Llars i famílies a Catalunya 1996. Ed. Generalitat de Catalunya. pp. 11. 
 
4 INE (1994): Censos de población y viviendas. 1991. Metodología. Madrid. Ed. Instituto Nacional de Estadística. pp. 
14. 
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La llar es defineix com "el conjunt de persones que residint en el mateix habitatge, 

comparteixen despeses comunes ocasionades per l’ús de l’habitatge i/o despeses 

d’alimentació. Es poden distingir dos tipus de llars: Les unipersonals, formades per una 

sola persona i les multipersonals, formades per dues persones o més".(INE; 1994: 14; 

IDESCAT; 1997: 8; IDESCAT; 2000: 11). 

 

La definició apareix ara més acotada però encara poc clara. Com recull una estadística 

si les persones comparteixen despeses o no?. De fet, la definició de llar proposada per 

l'Instituto Nacional de Estadística (INE) volia aproximar-se al concepte de llar-unitat 

domèstica que s'utilitza a l'operació censal d'Alemanya, Bèlgica o Itàlia. Aquest 

concepte significa que un grup de persones ocupen un habitatge i comparteixen 

despeses d'alimentació comunes. Però donat que l'operació censal parteix de 

l'autoregistre, o bé són els agents censals qui ajuden a emplenar les butlletes, no 

s'entra a qüestionar si hi ha despeses compartides o no. Així, el resultat final és que es 

registra sota una mateixa llar les persones que resideixen en un mateix habitatge. Per 

tant, al final del procés, el concepte s'assembla més al de llar-habitatge tal i com es fa 

a Dinamarca o França, que no al de llar-unitat domèstica5. 

 

Les diferències entre llar i família resulten evidents: mentre que els membres d’una 

família han d’estar emparentats, els membres que conformen una llar no 

necessàriament han d’estar-ho. D’altra banda, mentre que les famílies han de ser de 

dues persones o més (per a que existeixi un vincle de parentiu), les llars poden estar 

conformades per una sola persona. 

 

 
3.1.1.2-. Habitatge i allotjament. 
 
Tal i com s'ha comentat abans, l'habitatge és un element fonamental per a definir la 

llar. S'estableix una diferenciació entre la població que resideix en llars i la que no, la 

qual resta fora del camp d'observació d'aquesta tesi. La població que no viu en llars 

resideix en allotjaments o establiments col·lectius. A continuació es reprodueixen les 

definicions censals d'habitatge, d'habitatge familiar, d'establiment col·lectiu i 

d'allotjament. 

 

                                                           
5 Al llarg de la recerca s'anirà parlant, com si fossin sinònims de: llars, unitats residencials, unitats domèstiques. 
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"Se entiende por vivienda, a efectos del Censo, todo recinto estructuralmente 

separado e independiente, que por la forma en que fue construido, reconstruido, 

transformado o adaptado está concebido para ser habitado por personas o, aunque no 

fuese así, está efectiva y realmente habitado en la fecha del Censo". (INE; 1994: 15) 

 

"A efectos censales, se considera como vivienda familiar (normal o corriente) a toda 

habitación o conjunto de habitaciones y sus dependencias que ocupan un edificio o 

una parte estructuralmente separada del mismo y que, por la forma en que han sido 

construidas, reconstruidas o transformadas, están destinadas a ser habitadas por una 

o varias personas, y en la fecha censal no se utilizan totalmente para otros fines." 

(INE; 1994: 15) 

 

"Se consideran establecimientos colectivos las viviendas o edificios destinados a ser 

habitados por un grupo de personas que no constituyen familia, sometidas a una 

autoridad o régimen común, o unidas por objetivos o intereses personales 

comunes....(conventos, cuarteles, asilos, residencias de estudiantes, ...." (INE; 1994: 

16) 

 

"Se denominan alojamientos todos los recintos que no responden totalmente a la 

definición de vivienda familiar, bien por ser móviles, semipermanentes o improvisados, 

o bien porque no han sido concebidos en un principio con fines residenciales pero, sin 

embargo, constituyen la residencia de una o varias personas en el momento del 

censo...chabolas, chozas, pajares, molinos, garajes, almacenes...." (INE; 1994: 15) 

 

La llar, a efectes censals, es defineix físicament per l'habitatge. Les dades sobre llars i 

famílies corresponen a la població registrada en habitatges "privats", per tant, no inclou 

les persones residents en establiments col·lectius o altres tipus d'allotjament. Per això, 

la xifra de població que viu en llars és sempre menor a la de la població total. 

 

 
3.1.1.3-. Nucli, relació de parentiu i persona principal. 
 
Com ja s'ha dit, les llars poden acollir persones emparentades com persones que no 

ho estan. Com a concepte restringit de família les darreres fonts de naturalesa censal 

utilitzen el nucli. 
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"El nucli es defineix com una unitat jeràrquica intermèdia entre l'habitant i la família. 

Aquest terme correspon a una concepció restringida de la família, limitada als vincles 

de parentiu més estrets" (IDESCAT; 2000: 11) 

 

 Existeixen quatre tipus de nuclis familiars:  

 

• matrimoni o parella sense fills;  

• matrimoni o parella amb un o més fills no aparellats;  

• mare amb un o més fills no aparellats;  

• pare amb un o més fills no aparellats. 

 

És important destacar que aquesta classificació -que pretén equiparar matrimoni i 

parella- queda recollida al Cens de 1991 i a l'Estadística de Població de 1996; al 

censos de 1970 i 1981 només es contemplen les unions matrimonials. 

 

El Cens de 1991 i l'Estadística de Població de 1996 consideren que per a formar un 

nucli els fills no han d'estar aparellats (i l'IDESCAT, afegeix que tampoc han de tenir 

fills). Per a la determinació dels nuclis la relació pare/mare-fill sempre tindrà 

preferència sobre la relació fill-pare; alhora, que la relació de matrimoni o parella 

sempre tindrà preferència sobre la relació pare/mare-fill. 

 

Per a determinar les relacions de parentiu en el si d'una llar o família es pren com a 

referent la persona principal (en els censos de 1981 i 1970, el cap de família); a partir 

d'ella es reconstrueixen les relacions i s'elaboren les diferents tipologies de llar.  

 

La definició de persona principal és força ambigua "se considera persona principal del 

hogar aquella a quien los miembros del hogar reconocen esa cualidad. Es la que figura 

en primer lugar en el cuestionario censal".(INE; 1994: 32) 

 

D'aquesta manera, un mateix tipus d'estructura pot estar registrada de diferents 

maneres segons qui es prengui com a referent o com a persona principal per manca 

d'altres criteris de definició "la indefinición del concepto es premeditada, ya que su 

única función es disponer de una persona para la que, a modo de pivote, se conozca 

su relación de parentesco con los demás miembros del hogar".(INE; 1994: 32)  
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La relació amb la persona principal determina les relacions de parentiu a l'interior d'una 

llar que donen compte de com s'organitza la convivència en el sí d'una unitat 

domèstica. Les persones poden estar o no emparentades. 

  

• Persones emparentades amb la persona principal. 

• Persona principal 

• Cònjuge o parella 

• Fill o filla 

• Pare o mare 

• Sogre o sogra 

• Gendre o jove 

• Nét o néta 

• Germà, germana, cunyat, cunyada 

• Altres parents 

 

• Persones no emparentades amb la persona principal. 

• Entre les persones no emparentades es pot trobar: servei domèstic, 

hoste, o altres (amic de la persona principal, company de pis, germà 

d'un hoste...) 
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3.1.2-. Les propostes de classificació de les llars. 
 
En els estudis transversals, les tipologies de les estructures familiars poden variar en 

funció de les dades disponibles, de les definicions i conceptes utilitzats, i, sobretot, del 

criteri a partir del qual pot organitzar-se la classificació.  

 

L'oficina estadística de les comunitat europees (EUROSTAT) segueix les 

recomanacions de Nacions Unides i proposa un criteri de classificació en funció del 

nombre de famílies que combina amb el tipus de nucli (Quadre 3.1). 

 
Quadre 3.1. Classificació de les llars segons el nombre de famílies. Eurostat. 

CLASSIFICACIÓ DE LES LLARS SEGONS EL NOMBRE DE FAMÍLIES. EUROSTAT

LLARS DE SOLITARIS

2 o més persones
No emparentades

Sens altres persones Amb altres persones

Parelles sense fills

Sens altres persones Amb altres persones

Parelles amb fills

Sens altres persones Amb altres persones

Pares/mares sols
Amb fills

Unifamiliars 2 o més famílies

Llars familiars

LLARS DE VÀRIES PERSONES

LLARS PRIVADES

 
Font: EUROSTAT6 

 

Segons aquest criteri es divideixen les llars en privades o col·lectives. Les llars 

privades poden estar conformades per una persona o per diversos membres. Les llars 

de vàries persones poden ser familiars o no. Les llars familiars estan integrades per 

una o vàries famílies. Les estructures unifamiliars poden composar-se de parelles 

sense fills, de parelles amb fills i d'un sol progenitor amb llurs fills als quals s'hi pot 

afegir alguna persona aliena. 

 

El criteri proposat no acaba de clarificar on classificar les llars amb membres que 

formen nucli però no estan emparentades. 

 

L'Institut d'Estadística de Catalunya fa servir una doble classificació. D'una banda 

realitza una adaptació de la presentada anteriorment, segons el nombre de famílies i, 
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d'altra banda, utilitza la proposta de Hammel i Laslett (1974)7 del Grup de Demografia 

Històrica de Cambridge, que classifica les llars segons la identificació dels nuclis 

familiars i la presència o l'absència d'altres persones.  

 

En la classificació segons el nombre de famílies es realitza la diferenciació entre les 

llars familiars i les no familiars. Les llars no familiars són les unipersonals i les que 

estan formades per més d'una persona sense relació de parentiu. Les llars familiars 

poden contenir una o vàries famílies. Les llars unifamiliars estan formades per cap, un 

o més nuclis. Els nuclis es formen a partir de les parelles amb o sense fills i els pares o 

les mares amb fills (Quadre 3.2). 

 
Quadre 3.2. Classificació de les llars segons el nombre de famílies. IDESCAT. 

Unipersonals Amb dues o més persones

LLARS NO FAMILIARS

Sense nucli

Matrimonis o parelles sense fills Matrimonis o parelles amb fills Mares soles amb fills no aparellats Pares amb fills no aparellats

Amb un nucli Amb dos o més nuclis

LLARS UNIFAMILIARS LLARS PLURIFAMILIARS

LLARS FAMILIARS

TIPOLOGIA DE LLARS SEGONS EL NOMBRE DE FAMÍLIES

 
Font: IDESCAT 

 

Aquesta classificació té un parell d'inconvenients: d'una banda que les llars sense nucli 

estan repartides en dues categories diferents: a les llars no familiars i a les llars 

familiars sense nucli i d'altra banda que s'agreguen els nuclis simples i els nuclis 

extensos. 

 

Al llarg d'aquest treball s'ha utilitzat com a criteri de classificació la tipologia proposada 

per Hammel i Laslett que classifica les llars atenent al tipus de nucli i a la presència o 

l'absència d'altres persones (Quadre 3.3). 

                                                           
6 EUROSTAT (1995): Statistiques en bref. Population et condicions sociales. nº 5. Luxemburg. EUROSTAT. 
7 HAMMEL, E., LASLETT, P. (1974): Comparing household structure over time and between culture a Comparative 
Studies in  Society and History nº 16. pp. 73-109. 
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Quadre 3.3. Classificació de les llars segons proposta de Hammel i Laslett. 

Unipersonals Sense nucli

Matrimonis o parelles
Sense fills

Sense altres persones

Matrimonis o parelles
Amb fills

Sense altres persones

Mares soles
Amb fills no aparellats
Sense altres persones

Pares sols
Amb fills no aparellats
Sense altres persones

Nuclears simples

Matrimonis o parelles
Sense fills

Amb altres persones

Matrimonis o parelles
Amb fills

Amb altres persones

Mares soles
Amb fills no aparellats
Amb altres persones

Pares sols
Amb fills no aparellats
Sense altres persones

Extenses Múltiples

TIPOLOGIA DE LLARS SEGONS HAMMEL I LASLETT

 
Font: Hammel i Laslett  

 

La classificació proposa 5 tipus de llar i 4 tipus de nucli que combinats donen lloc a 13 

categories. Entre els tipus de llar cal distingir: unipersonals, sense nucli, nuclears 

simples, nuclears extenses i múltiples. 

 

• Les llars unipersonals són les formades per una sola persona. 

• Les llars sense nucli es conformen a partir de dues persones o més amb o 

sense relació de parentiu però que no formen nucli familiar (filiació o aliança). 

• Les llars nuclears simples o uninuclears estan formades per la presència d'un 

nucli estricte en absència d'altres persones. 

• Les llars extenses estan formades per una nucli familiar amb altres persones 

emparentades o no. 

• Les llars múltiples o plurinuclears es conformen a partir de dos o més nuclis.  

 

Els 4 tipus de nuclis proposats són: Les parelles o matrimonis amb fills i sense fills; i 

els pares o les mares amb fills.  

 

S'utilitza aquest criteri de classificació de llars en la recerca perquè és el més senzill 

pel que fa al nombre de categories; no fa cap doble classificació i la distinció que 

aporta entre les llars simples i les extenses permet fer una anàlisi més exhaustiva de 

les formes de convivència. 
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3.2-. Les fonts que aporten informació sobre les llars i les famílies. 

 

 
"Se entiende por fuentes el instrumento institucional u organizativo 
mediante el cual se recogen los datos de interés demográfico. La 
naturaleza de los datos, en cambio, se refiere a la unidad objeto de la 
recogida de los datos, a las características descritas, su elaboración y 
presentación. La fiabilidad y los errores se refieren a la 
correspondencia entre el dato estadístico y la realidad que debe 
describir". (Livi-Bacci; 1993: 15-16)8 

 

 

Com en qualsevol treball de tall demogràfic, l'investigador s'ha d'enfrontar al llarg 

periple que les fonts estadístiques imposen. L'estudi de la família i de les llars no és un 

cas excepcional. La relativa novetat en la recollida d'informació referent a llars i 

famílies juntament amb la diversitat de criteris de conceptualització, de classificació i 

l'evolució de les pròpies fonts fan que la construcció de sèries històriques sigui una 

tasca veritablement complexa. 

 

A continuació s'ofereix una brevíssima panoràmica dels tipus de sistema de recollida 

de dades demogràfiques i la informació sobre llars i famílies que poden aportar, així 

com els seus límits i possibilitats en l'anàlisi. 

 

Existeixen tres tipus de sistemes de recollida de dades demogràfiques que permeten 

el coneixement de la població: les fonts de naturalesa censal, les estadístiques vitals i 

les enquestes demogràfiques. (Quadre 3.4) 

 
Quadre 3.4. Fonts sobre llars i famílies 

RESULTATS CENS
-Eurostat-

Àmbit europeu

CENSOS
-Ine-

Àmbit espanyol

RESULTATS CENS
EST. POBL.

-Idescat-

Àmbit català

FONTS EXHAUSTIVES A TOTA LA POBLACIÓ

PHOGUE
-Eurostat-

Àmbit europeu

E. SOCIODEMOGRÁFICA
E. FECUNDIDAD

E.P.F./ E.P.A
-Ine-

Àmbit espanyol

E. METROPOLITANA
-IEM-

Àmbit metropolità
de Barcelona

FONTS PROCEDENTS D'ENQUESTES

FONTS SOBRE LLARS I FAMÍLIES

 
Font: Elaboració pròpia 

 

                                                           
8 LIVI-BACCI, M. (1993): Introducción a la Demografía. Barcelona. Ed. Ariel.  
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Per fonts de naturalesa censal es consideren els censos, els padrons i les 

estadístiques de població. El Cens és el recompte universal de la població en un 

moment determinat. La magnitud que recull és un stock. 

 

Les estadístiques vitals proporcionen informació sobre els fets vitals de la població: 

naixements, matrimonis i defuncions, com a mínim. Formen part d'un registre continu i 

la magnitud que registra és un flux. En aquest apartat s'obvia la informació procedent 

de les estadístiques vitals ja que no aporten directament informació sobre la família, 

però sí que l'aporten indirectament en registrar els naixements, matrimonis i 

defuncions. 

 
Les enquestes demogràfiques no són exhaustives a tota la població, s'elaboren a partir 

d'una mostra i aporten informació aprofundida sobre algun tema en concret. 

 

A continuació es fa una breu aproximació a les principals institucions que produeixen 

dades en funció de la unitat territorial i del tipus de font. Primerament es realitza un 

repàs de les fonts de naturalesa censal i després de les que provenen d'enquestes. 

Finalment, s'aprofundeix en les que s'han fet servir per a aquesta recerca. 

 

 

3.2.1-. Les fonts exhaustives a tota la població. 
 

L'apartat que segueix fa una panoràmica breu a les principals institucions que 

produeixen fonts de naturalesa censal en funció de les unitats territorials estudiades. Al 

quadre 3.5 s'han sistematitzat les principals publicacions. Més endavant s'aprofundeix 

en el contingut de les mateixes. 
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Quadre 3.5. Publicacions de naturalesa censal sobre llars i famílies. 
 

 1970 1981 1991 1996 
Europa  EUROSTAT (1988): 

Censos de la población 
de los países de la 
Comunidad 1980-1981. 
Luxemburg. 

EUROSTAT (1996). 
Population, ménages et 
logements en Europe. 
Principaux résultats 
des récensements. 
1990/1991. Luxembourg. 
EUROSTAT. 

 

Espanya INE (1974): Censo de la 
Población española 
1970. Resultados 
Nacionales. Madrid. 
Instituto Nacional de 
Estadística. 
 

INE (1987): 
Características de la 
población que vive en 
familia. Resultados 
nacionales. 1981.Tomo I 
Vol II. Madrid. Ed. 
Instituto Nacional de 
Estadística. 

INE (1996): Censo de 
Población de 1991. 
Características de la 
población que vive en 
hogares. Resultados 
Nacionales. Tomo IV. 
Madrid. Instiuto Nacional 
de Estadística. 
 

 

Catalunya  
 
 
 
 
 
INE (1974): Censo de la 
Población española 
1970. Tomo 2. Vol 8. 
Resultados provinciales. 
Madrid. Instituto Nacional 
de Estadística. 
 

INE (1987): 
Características de la 
población que vive en 
familia. Resultados por 
Comunidades 
Autónomas. 1981. Tomo 
II. Parte 2. Madrid. Ed. 
Instituto Nacional de 
Estadística. 
 
 

INE (1996): Censo de 
Población de 1991. 
Tomo V. Resultados 
Autonómicos y 
provinciales. 
Características de la 
población que vive en 
hogares. Madrid. Instituto 
Nacional de Estadística 
 
 
IDESCAT(1994): Cens 
de Població de 1991. 
Vol. 17. Estructures 
familiars de població. 
Dades Comarcals i 
Municipals. Barcelona. 
Institut d'Estadística de 
Catalunya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDESCAT(2001): Cens 
de Població de 1996. 
Vol. 14. Estructures 
familiars de població. 
Dades Comarcals i 
Municipals. Barcelona. 
Institut d'Estadística de 
Catalunya. 
 

Barcelona  INE (1987): 
Características de la 
población que vive en 
familia. Resultados 
provinciales. 1981. 
Tomo III. Parte 2. Madrid. 
Instituto Nacional de 
Estadísitica. 

 
 

 

Font: Elaboració pròpia. 
 
 
3.2.1.1-. Àmbit europeu.  
 

EUROSTAT és l'Oficina Estadística de les Comunitats Europees. Va ser creada a l'any 

1953 per donar resposta a les necessitats de la CECA, més tard, a l'any 1958, amb 

l'establiment de la Comunitat Europea. EUROSTAT va esdevenir una Direcció General 

de la Comissió Europea amb la finalitat de proveir d'estadístiques a la resta de 

Direccions Generals. 

 

La funció principal d'EUROSTAT consisteix en fornir a la Unió Europea d'un Servei 

d'Informació Estadística de qualitat i produir estadístiques harmonitzades que permetin 



3-. Les fonts i els aspectes metodològics 

 - 96 - 
 

fer comparacions internacionals. EUROSTAT explota i publica informacions 

estadístiques comparables a nivell europeu; no recull dades, ja que aquesta és la 

tasca dels diferents instituts d'Estadística dels Estats membres, sinó que vetlla per la 

seva harmonització. 

 

La informació que aquesta publicació conté sobre llars i famílies és força útil ja que 

permet de comparar amb la resta de països europeus, tot i que, tal i com s'explica al 

capítol 5, la diversitat de criteris en el registre no posa fàcil aquesta tasca. 

 

EUROSTAT recull en dos moments la informació referent a llars i famílies: a les 

operacions censals de 1980/19819 i 1990/199110. L'àmbit territorial que tracta és 

l'europeu: l'Europa dels 15 i l'espai econòmic europeu11. 

 

Aquest organisme produeix altres estadístiques en les quals recopila informació 

referent a la família, tal i com es veu en el següent apartat, però no són de naturalesa 

censal. 

 

 

3.2.1.2-. Àmbit de l'Estat espanyol.  
 
En el cas de l'Estat espanyol la competència per a la realització del Cens la té Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

 

Les funcions de l'INE són, entre d'altres: la realització d'operacions estadístiques de 

gran envergadura, com ara els censos demogràfics i econòmics o les estadístiques 

demogràfiques, econòmiques i socials. A més l'INE formula el Pla Estadístic Nacional, 

proposa normes comunes i és el responsable de les relacions amb altres organismes 

internacionals especialitzats en matèria estadística. 

 

                                                           
9 EUROSTAT (1988): Censos de la población de los países de la Comunidad 1980-1981. Luxemburg.  
 
10 EUROSTAT (1996). Population, ménages et logements en Europe. Principaux résultats des récensements. 
1990/1991. Luxembourg. EUROSTAT. 
 
11 Europa dels 15: Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, Grècia, Espanya, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, 
Àustria, Portugal, Finlàndia, Suècia, Regne Unit. 
 
Espai Econòmic Europeu (EEE): Europa dels 15 més Islàndia, Noruega, i Liechtenstein.  
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La informació referent a les llars i a la família no es recull a les estadístiques censals 

espanyoles fins a l'any 1970. Per tant durant la realització i redacció d'aquest treball es 

disposa per a Espanya d'informació de tres moments: 1970, 1981 i 1991. Més 

endavant s'explica la naturalesa de la informació recollida sobre llars i famílies en 

cadascuna de les operacions censals. 

 

 
3.2.1.3-. Àmbit català. 
 

En l'actualitat, l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), com a òrgan estadístic 

de la Generalitat, té la funció d'elaborar estadístiques demogràfiques, econòmiques, 

geogràfiques i socials encomandes pel Pla Estadístic de Catalunya. És l'organisme 

encarregat de l'explotació dels censos i padrons de la població catalana. 

 

L'Institut d'Estadística de Catalunya va començar a produir estadístiques pròpies de 

Catalunya des de l'any 1985, data en la qual es publica el primer Anuari Estadístic. Pel 

que fa a les operacions censals, l'Institut d'Estadística de Catalunya, en el seu curt 

període de vida, només ha pogut explotar els resultats del Cens de 1991. Aquest any 

va ser la primera vegada que es va poder disposar d'informació sobre llars i famílies 

per a qualsevol àmbit territorial de Catalunya. 

 

Per a les operacions censals, l'Institut d'Estadística de Catalunya té un conveni amb 

l'INE. Donat que la responsabilitat d'aixecar un Cens és de l'Estat, l'INE organitza el 

treball de camp i la recollida d'informació i l'Institut d'Estadística realitza la 

informatització i l'explotació de les dades. D'aquesta manera, els creuaments de 

variables i les informacions publicades no són les mateixes en un i altre organisme, ni 

tampoc alguns resultats, com es podrà comprovar més endavant a l'apartat 3.3.3. 

 

Amb la darrera operació padronal, algunes comunitats autònomes (Catalunya entre 

elles) van aprofitar per a realitzar una estadística de població amb característiques 

gairebé censals, amb la finalitat de cobrir el buit d'informació que resta entre els 10 

anys de realització del Cens. Aquesta estadística és de gran vàlua i ha estat la font 

principal per a la realització d'aquest treball12. Tot i recollir tota la informació en període 

                                                           
12 Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya l'Estadística de població és una operació que recull informació de totes i 
cadascuna de les unitats que es pretén conèixer....l'estadística de població permetrà conèixer no només el nombre 
d'habitants de Catalunya i la seva distribució en el territori sinó també les principals característiques demogràfiques, 
socioeconòmiques i culturals" (INE/IDESCAT, 1996). 
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intercensal, no es pot comparar amb la totalitat de l'Estat espanyol, ja que no es 

disposa d'informació d'aquestes característiques per a la majoria de comunitats 

autònomes en aquest moment. Per tant, l'IDESCAT disposa de la informació més 

recent.  
 
 

3.2.2-. Fonts provinents d'enquestes. 
 

En aquest apartat es descriuen les fonts provinents d'enquestes i les seves 

possibilitats d'anàlisi. El principal problema de la utilització de les fonts provinents de 

mostreig és la dificultat i la impossibilitat de desagregar a petita escala l'anàlisi 

territorial.  

 

 

3.2.2.1. Àmbit Europeu  
 

PHOGUE/PCM. 

 

A nivell Europeu cal tenir en compte el PHOGUE, el Panel de Hogares de la Unión 

Europea, o el que és el mateix el PCM (Panel Communaitaire de Ménages) . És una 

estadística harmonitzada per a tots els països de la Unió Europea, en col·laboració 

amb EUROSTAT. És una font d'informació estadística per a l'anàlisi de condicions de 

vida de la població europea que proporciona informació transversal i longitudinal de les 

característiques socioeconòmiques de la població. La mostra té una dimensió de 

76.500 llars per a tota la Unió Europea, de les quals a l'Estat Espanyol li en 

corresponen 8.000.  

 

La seva execució va començar a l'any 1994 i es desenvolupa en cicles anuals. Les 

variables estudiades es refereixen a les llars i als habitatges i a les característiques 

dels membres de la llar. 

 

Respecte a les llars i als habitatges es recull: la composició, el perfil sociodemogràfic, 

les característiques i les condicions de la vivenda, el nivell i l'origen dels ingressos, 

l'equipament de la llar. 

 



3-. Les fonts i els aspectes metodològics 

 - 99 - 
 

Respecte a les característiques dels membres de la llar les variables tractades són: la 

relació amb l'activitat econòmica, les condicions laborals, educació, salut i cobertura 

sanitària, relacions socials, etc. 

 

L'INE ha publicat resultats referents al Panel dels dos primers cicles (any 1994 i 1995). 

No s'ha utilitzat en aquest estudi al no tenir com a finalitat principal l'estudi de les 

estructures o la morfologia de les llars, sinó les característiques de les condicions de 

vida.  

 

 

3.2.2.2-. Àmbit de l'Estat espanyol 

 

Les fonts provinents d'enquestes que produeix l'INE que tracten directa o 

indirectament la família són la Encuesta sobre la Población Activa (EPA), la Encuesta 

de Fecundidad, Encuesta Contínua de Presupuestos Familiares (ECPF) y la Encuesta 

Sociodemográfica (ES). A continuació s'exposen somerament les seves 

característiques i les seves possibilitats en l'anàlisi. 

 

• Encuesta sobre la Población Activa (EPA) 

 

Aquesta font és una enquesta de periodicitat trimestral, dirigida a les famílies, que 

l'Institut Nacional d'Estadística ve realitzant des de 1964. L'objecte de l'enquesta és el 

d'obtenir informació permanent sobre el mercat de treball, sobre la força de treball i les 

diverses categories (ocupats, aturats), així com de la població inactiva. L'EPA és una 

enquesta que abasta a una mostra de 64.000 famílies, cosa que equival a unes 

200.000 persones.(Annex Quadre 3.1). 

  
L'EPA no pretén directament obtenir informació sobre llars i famílies, però és una font 

d'utilitat indirecta per al seu estudi, ja que des de 1987 recull la relació de tots els 

membres de la llar respecte a la persona principal i a partir d'aquí es pot estudiar quina 

posició ocupa cada individu dins la mateixa. S'han fet interessant treballs sobre família 

utilitzant l'EPA com a font d'anàlisi, cas de Requena (199313 i 199514) i Meil (199815).  

                                                           
13 REQUENA, M. (1993): Desigualdad social y dependencia familiar en España a 1r Simposio sobre la igualdad y la 
distribución de la renta y la riqueza. Vol. V. Estructura social y movilidad. Fundación Argentaria. Madrid.  
 
14 REQUENA, M. (1995): Estructuras familiares complejas: Formación de las familias múltiples en España a RIS nº 10. 
pp. 59-86. 
 
15 MEIL, G.(1998):La redefinición de la división del trabajo doméstico en la nueva familia urbana a REIS, nº80. p.69-94. 
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L'EPA, a part de no estar dissenyada per a l'estudi de les llars, té l'inconvenient que 

tenen les enquestes i és que no permeten l'estudi a gran escala territorial. 

 

 

• Encuesta de Fecundidad   

 

Possiblement aquesta font és la que tracta les llars i les famílies de manera més 

indirecta, tot i que s'ha cregut interessant d'incloure-la, ja que la informació que emet 

afecta la manera de formar famílies. (Annex. Quadre 3.2) 

 

L'INE ha dut a terme tres Encuestas de Fecundidad: 1977; 1985 i 1999. Es tracta 

d'una enquesta dirigida a les famílies i el seu principal objectiu és el de conèixer les 

característiques demogràfiques de les dones en edat fèrtil (15-49) anys16, el seu entorn 

social, familiar i els factors que influeixen sobre la fecunditat. 

 

La mostra de la Encuesta de Fecundidad de 1999 ha tingut un abast de 16.000 llars. 

Això ha representat un total de 7.749 dones en edat fèrtil a les quals s'ha entrevistat. 

 

Els principals temes són els següents: 

 

• Relació entre nombre de fills i altres característiques de la dona o bé de 

la seva parella. 

• Dimensió de la família i característiques de la llar i de l'habitatge. 

• Intenció del nombre de fills. 

• Procés de formació i dissolució de parelles estables. 

• Control de la natalitat. 

 

La unitat d'anàlisi de la Encuesta de Fecundidad no és la llar sinó les dones i les 

parelles estables.  

 

• Encuesta Contínua de Presupuestos Familiares (ECPF). 

 

La Encuesta Contínua de Presupuestos Familiares (ECPF) va ser iniciada per l'INE al 

gener de l'any 1985. (Annex Quadre 3.3) 

                                                           
16 L'enquesta de 1977 només es va passar a les dones casades. 
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Aquesta enquesta aporta informació trimestral i anual sobre el tipus i destinació de les 

despeses de consum de les llars, així com de les condicions de vida de les mateixes.  

És una font complementària al PHOGUE. Quan es va plantejar la implantació del 

PHOGUE, una de les vies que es va considerar va ser la d'aprofitar la EPF, però, 

finalment, es va optar per fer una nova font coordinada per EUROSTAT. 

 

Tot i això, a partir del tercer trimestre de 1997 es va realitzar una reforma metodològica 

amb la intenció de facilitar la comparabilitat internacional. La mostra abasta un total de 

8.000 llars espanyoles, de les quals cada trimestre se'n renova una vuitena part. 

 

El contingut de la informació recollida permet fer una anàlisi de la capacitat de consum 

de les famílies i de la qualitat de vida de les mateixes. 

 

 

• Encuesta Sociodemográfica (ES). 

 

Una de les fonts que aporta informació respecte a les famílies és la Encuesta 

Sociodemográfica (ES). (Annex. Quadre 3.4) 

 

Va ser realitzada per l'INE durant el darrer quadrimestre de l'any 1991 sobre una 

mostra de 160.000 persones. Reuneix informació biogràfica sobre individus des del 

moment del seu naixement fins als 10 anys i més. L'objecte de la ES és el de 

complementar la informació proporcionada pel Cens, a partir de les situacions de 

família, residència i vivenda, formació i activitat experimentades per la població 

espanyola. La informació referent a les llars i la família es basa en el coneixement de 

l'estructura de parentiu, tant de la família d'origen com de la família conjugal i de la 

formació, evolució i dissolució d'aquestes estructures.  

 

Aquesta font és de gran vàlua i ofereix unes grans possibilitats de recerca al poder-se 

dur a terme una retrospectiva dels subjectes entrevistats, per tant, una perspectiva 

d'anàlisi longitudinal. Una mostra de les seves potencialitats d'anàlisi es troba en 

l'aportació realitzada pel Centre d'Estudis Demogràfics en un treball coordinat per 

Alberdi (1995)17 sobre la família espanyola.  

                                                           
17 ALBERDI, I. (dir.) (1995): Aspectos demográficos de la familia a Informe sobre la situación de la familia en 
España. Madrid. Ed. Ministerio de Asuntos Sociales. pp. 15-190. 
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De tota manera, és una font encara poc utilitzada, potser per la complexitat en la 

utilització del suport electrònic, per la poca representativitat per a unitats 

administratives petites i, avui ja, per la seva antiguitat sense aparent continuïtat futura.  

 

Les enquestes són molt vàlides per a aprofundir en aspectes que les estadístiques 

ordinàries no recullen, per a realitzar retrospectives longitudinals, però donat que es 

tracta d'una mostra, de vegades l'abast d'aquesta no permet de treballar a nivell 

d'unitats territorials petites. 

 

D'altra banda, les fonts presentades no s'acaben d'ajustar als objectius d'aquesta tesi 

ja que tenen altres finalitats: el PHOGUE es centra en les condicions de vida i en la 

cobertura social, l'enquesta de Pressuposts familiars fa incidència en el consum de les 

famílies, la Encuesta de Fecundidad fa referència a les condicions de fecunditat de les 

dones i la Sociodemográfica permet una visió longitudinal que aquí no s'aborda. 

 
 

 

3.2.2.3-. Àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
Cal fer una especial menció a l'Enquesta Metropolitana que l'Institut d'Estudis 

Metropolitans realitza quinquennalment des de 1985 i té com a principal objectiu 

subministrar informació sobre els hàbits i les condicions de vida de la població de la 

Regió Metropolitana de Barcelona. (Annex. Quadre 3.6) 

 

En el moment de redacció d'aquest treball existeixen tres edicions publicades de 

l'Enquesta corresponents a l'any 1985, 1990 i 1995 i la de l'any 2000 està en curs 

d'explotació.  

 

Malgrat que la RMB sigui la principal unitat d'anàlisi territorial d'aquest treball, la 

Enquesta Metropolitana no s'ha utilitzat com a font. D'una banda, la divisió territorial no 

permet la comparabilitat completa en els tres moments estudiats i, d'altra banda, la 

mostra és representativa per a l'anàlisi de les persones que resideixen a les llars, però 

menys exacta pel que fa a l'estudi de les llars ja que cal aplicar una ponderació. 

 

A les tres edicions publicades l'àmbit territorial s'ha anat engrandint. A l'any 1985 el 

territori estudiat fou el de la desapareguda Corporació Metropolitana, formada a partir 

de 27 municipis. A l'any 1990, l'Enquesta es va realitzar per encàrrec de la 
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Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana i la Diputació de Barcelona que va 

utilitzar una nova àrea territorial que abastava 5 comarques: Barcelonès, Baix 

Llobregat, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Per a l'any 1995, l'àrea 

territorial va ampliar-se encara més i s'inclou dues comarques més (Garraf i Alt 

Penedès), abastant un total de 163 municipis. (Annex. Quadre 3.7). Les dades que 

s'obtenen a partir de l'Enquesta Metropolitana no poden desagregar-se a nivell 

municipal. 

 

D'altra banda, "donat que la unitat mostral de l'Enquesta Metropolitana és l'individu i no 

pas la llar, la mostra no és representativa per a les llars de la Regió Metropolitana"18 

 

Així, malgrat que la font és excel·lent i constitueix el baròmetre de les condicions 

socioeconòmiques i hàbits de vida de la població de la RMB, no és representativa per 

a l'estudi de les llars.  

 

Si es comparen els resultats de la distribució de les llars segons el tipus i el nombre de 

membres que emet l'Enquesta Metropolitana i la que es desprèn de l'Estadística de 

Població presenten significatius desajustaments, tal i com s'observa a les taules 3.1 i 

3.2. 

 

 
Taula 3.1 

IDESCAT EM
Llars unipersonals 17,3 5,5
Llars sense nucli de dues o més persones 3,0 1,2
Parella sense fills sense altres persones 19,1 14,4
Parella amb fills sense altres persones 42,9 60,1
Monoparental 8,7 6,9
Parella sense fills amb altres persones 1,7 1,6
Parella amb fills amb altres persones 4,2 6,4
Monoparental 1,0 1,1
Llars de més d'un nucli 2,1 2,9

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LES LLARS SEGONS EL TIPUS. RMB. 1995/1996

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'IDESCAT (1996) i de l'Enquesta Metropolitana de 1995. 

 

 

 

 

                                                           
18 Web de l'Institut d'Estudis Metropolitans w.w.w.blues.uab.es/∼icema/metropolitana/manual.html. (pàg. 4 de 5) 
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Taula 3.2 

IDESCAT EM
1 17,3 5,5
2 26,8 19,2
3 22,7 24,3
4 22,4 30,5
5 7,9 13,8
6 2,1 4,6
7 i més 0,9 2,1

DISTRIBUCIÓ DE LES LLARS SEGONS EL Nº MEMBRES. RMB. 1995/1996

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'IDESCAT (1996) i de l'Enquesta Metropolitana de 1995. 

 

 

Aquestes xifres serveixen per a il·lustrar la manca de concordància de resultats. 

Malgrat l'Estadística de Població correspon a l'any 1996 i l'Enquesta a l'any 1995, la 

informació difereix força per a algunes categories, com és el cas de les llars 

unipersonals i les llars extenses19. 

 

Com s'ha explicat al capítol 2, l'anàlisi referent a l'estructura de la família de 1990 el va 

realitzar Flaquer (1992: 22-50)20 i el corresponent a l'Enquesta de 1995, Solsona 

(1998: 49-67)21. 

 

  

                                                           
19 A la llum de les dades, la informació de la distribució percentual de les llars de l'Enquesta Metropolitana coincideix 
força amb la distribució de les persones que hi resideixen. Podria tractar-se d'un error. 
 
20 FLAQUER, L. (1992): L'estructura de la família a Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona 1990. 
Condicions de vida i hàbits de la població. Barcelona. Ed. Institut d'Estudis Metropolitans. pp. 25-50. 
 
21 SOLSONA, M. (1998): Viure sol, viure en  família a Enquesta Metropolitana de Barcelona. Condicions de vida i 
hàbits de població. Transformacions de la societat metropolitana. Barcelona. Institut d'Estudis Metropolitans. pp. 
49-67. 
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3.3-. Les fonts de la recerca: Cens de 1991 i Estadística de Població de 
1996. 

 

 
"The historical and comparative study of household structure has long 
been hampered by the lack of large series of comparable 
data".(Burch, et. alt., 1987: 19)22 

 

 

Aquest treball s'ha realitzat a partir de les dades del Cens de 1991 i de l'Estadística de 

Població de 1996, produïdes per l'Institut d'Estadística de Catalunya al qual s'ha 

sol·licitat una explotació especial de l'arxiu de llars i famílies.    

 

Abans d'explicar la particularitat de les fons i les seves possibilitats d'anàlisi es fa un 

recorregut sobre la informació referent a les llars i les famílies en les diferents 

operacions censals que resta recollit de manera sistemàtica a la taula 3.1 de l'annex.  

 

 
3.3.1-. Recorregut de la terminologia, la informació i la desagregació territorial de 
les dades de naturalesa censal a Espanya i Catalunya. 
 

Efectivament, la capacitat per a conèixer qualsevol aspecte de la població depèn 

estretament de la qualitat de les fonts disponibles. La qualitat de les estadístiques 

catalanes és molt bona; malgrat això, una de les principals dificultats d'aquest estudi 

ha estat el fet de poder establir sèries comparatives. La novetat de la informació sobre 

llar i família i la dificultat en concretar els conceptes i agregar la informació no han fet 

fàcil el seguiment.  

 

Si el contingut del cens va depurant-se i adaptant-se a les noves necessitats i 

demandes socials matisant preguntes -adaptant classificacions i categories als nous 

temps-, les llars i les famílies no en són cap excepció.  

 

                                                           
22 BURCH, T. et. alt. (1987): Measures of household composition and headship based on aggregate routine census 
data a BONGAARTS, J., BURCH, T. WACHTER : Family Demography. Methods and their applications. Ed. Oxford-
Clarendon Press. pp.19-39. 
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En aquest apartat es realitza un seguiment dels canvis de la terminologia, de la 

informació que es publica a les taules i del nivell de desagregació territorial i 

administratiu que ofereix la font durant els tres moments censals: 1970, 1981 i 1991 i 

al llarg de les 5 publicacions que es van seguint: Cens de 1970, Cens de 1981 i Cens 

de 1991 de l'INE i Cens de 1991 i Estadística de Població de 1996 publicats per 

l'Institut d'Estadística de Catalunya.  

 

 

3.3.1.1-. Conceptes i terminologia. 
 
Si a l'apartat 3.1.1 s'han definit els conceptes clau en l'estudi de les llars i les famílies, 

ara es realitza un recorregut per la terminologia al llarg de les fons censals. 

 
Llars i famílies 

 

Per primera vegada el Cens de 1970 es marca com a objectiu el coneixement de 

l'estructura de la població i la composició de les famílies: "mas como el habitante vive 

en sociedad, es necesario considerar también en el Censo a la familia y a las 

agrupaciones de habitantes y de familias que, formando entidades naturales de 

población, se agrupan administrativamente en municipios y provincias.... como la 

identificación de los habitantes se realiza, en su generalidad, mediante la de sus 

respectivas familias, de ahí que la familia aparezca como una unidad censal adicional" 

(INE; 1974:VII-XV )23. 

 

La definició de família que s'utilitza en els censos del 1970 i 1981 fa referència al 

concepte de família censal: "a efectos censales, la familia se puede definir como el 

grupo de personas, vinculadas generalmente por parentesco que hacen vida en 

común, ocupando normalmente la totalidad de la vivienda". (INE; 1974:VII-XV). A l'any 

1981 a la definició s'hi afegeix: "Se incluirán en la familia las personas del servicio 

doméstico que pernocten en la vivienda y los huéspedes en régimen familiar" (INE; 

1987). 

 

Al Cens de 1991, i amb la finalitat de complir les recomanacions de l'oficina estadística 

de la Comunitat Europea (EUROSTAT), l'INE introdueix el concepte de llar i redefineix 

el concepte de família. Així una llar es defineix com "el conjunto de personas que, 

                                                           
23 INE (1974): Censo de la Población española 1970.  Tomo 2. Vol 8. Resultados provinciales. pp. VII-XV. 



3-. Les fonts i els aspectes metodològics 

 - 107 - 
 

residiendo en la misma vivienda comparten gastos comunes ocasionados por el uso 

de la vivienda y/o de la alimentación". (INE; 1994:14 ). 

 

En concepte de família es defineix en canvi "como el grupo de personas (dos o más) 

que, residiendo en la misma vivienda familiar, comparten algunos gastos en común y 

están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e 

independientemente de su grado". (INE; 1994:14 ). 

 

Tal i com s'ha explicat a l'apartat anterior les diferències entre llar i família fan 

referència fonamentalment a dos fets: d'una banda, que en el cas de la llar els 

membres no tenen perquè estar necessàriament emparentats; per tant les llars poden 

ser familiars o no familiars. D'altra banda, en no tenir la necessitat del parentiu, una llar 

pot estar formada per només una persona, cosa que per raons evidents no pot estar-

ho una família. 

 

 

La persona principal 

 

La reconstrucció de les llars i les famílies es realitza a través de les relacions de la 

població resident amb la persona principal. Aquest terme també ha anat canviant a 

través de les publicacions consultades. 

 

En els tres casos, 1970, 1981 i 1991 la persona principal es defineix com "aquella a 

quien los otros miembros de la familia le reconocen esta cualidad y así consta en el 

cuestionario censal". (Cens 1970, 1981 i 1991). Tal i com s'afirmava en l'apartat 

anterior aquesta definició és una mica ambigua ja que en funció de qui s'estableix com 

a persona principal la llar o la família pot estar constituïda d'una o altra manera.   

 

Aquesta definició no està exempta de conflicte a l'hora de determinar qui ha de ser la 

persona principal. Normalment ho és qui jurídicament (abans de la reforma del Codi 

Civil de 1981) era el cap de família. Per això, en la majoria de llars espanyoles, la 

persona que es registra com a principal és l'home de major edat que és actiu i qui 

aporta el principal fonament econòmic. De fet, en un context d'igualtat, definir qui és la 

persona principal pot crear susceptibilitats a qui pot considerar ofensiu que a la pròpia 

llar s'estableixi una relació jeràrquica. 
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En altres països d'Europa, la manera de considerar la persona principal és diversa. Per 

exemple a Anglaterra la persona principal pot estar assumida per dues persones; en el 

cas de França, la persona principal és el cònjuge de sexe masculí de la parella 

principal de la llar; en el cas de Bèlgica és la persona que assumeix realment la 

direcció dels afers de la llar o n'assegura la subsistència i, en el cas de Dinamarca, per 

a les parelles amb infants és la dona la persona de referència. Aquesta diferent 

classificació dificulta la comparació internacional (Duchêne, 1991: 3). 

 

 

Els nuclis 

 

La reforma del Codi Civil de 1981 que -tal i com s'ha vist al marc teòric- afecta 

fonamentalment a la filiació i als drets entre l'home i la dona, fa canviar alguns 

conceptes estadístics. La tipologia de nuclis n'és una mostra.  

 

El Cens de 1970 no defineix què és un nucli; únicament expressa que el nucli només 

pot presentar 4 formes. Al Cens de 1981 "la idea de núcleo familiar responde a una 

concepción moderna de la familia limitada a los vínculos de parentesco más estrechos 

(relaciones de padres e hijos)" (INE; 1987) i al Cens de 1991 el nucli apareix definit 

com "unidad jerárquica intermedia entre el habitante y la familia. La idea del núcleo 

familiar corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos 

de parentesco más estrechos" (INE; 1994: 14). 

 

En tots tres casos la idea de nucli fa referència a la relació entre pares i fills i coincideix 

en què només pot presentar 4 formes, que varien en la seva definició. Als Censos de 

1970 i 1981 els nuclis vénen determinats segons aquestes quatre formes: Matrimoni 

sense fills; matrimoni amb fills solters; pare amb fills solters i mare amb fills solters. 
 

En canvi, el Cens de 1991 es fa ressò d'altres unions alternatives al matrimoni, recollint 

les unions consensuals i equipara les parelles de fet al matrimoni en la identificació 

dels nuclis, així classifica: Matrimoni o parella sense fills, matrimoni o parella amb un o 

més fills solters, pare amb un o més fills solters o mare amb un o més fills solters. 

 

Donat que la definició de nucli no és la mateixa, resultaria difícil de comparar les dades 

de nuclis de 1991 amb els del 1970 i 1981. La poca rellevància de les parelles de fet 

sobre el conjunt de les parelles abans de 1981 ha fet considerar la possibilitat de 

comparació. 
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Per a formar nucli, els fills han d'estar solters i no han d'estar emparellats i l'Institut 

d'Estadística de Catalunya indica que tampoc han de tenir fills (si no es tractaria d'un 

altre nucli diferent). En la reconstrucció d'un nucli familiar sempre té preferència la 

relació de parella sobre la relació pare o mare/fill. Alhora, la relació pare o mare/fill 

sempre preval sobre la relació fill/ pare o mare "si un hijo soltero y no emparejado es a 

su vez padre de un hijo soltero y no emparejado, ambos formarán parte de un núcleo 

padre con uno o más hijos y, por tanto, aquel a pesar de estar soltero y no 

emparejado, no formará parte del núcleo de sus padres" (INE; 1994: 14).  

 

En qualsevol dels casos, el registre del tipus de llar i de nucli es farà en funció de qui 

es declari com a persona principal. 

 

Una de les característiques del cens de l'Estat espanyol és que no posa cap mena de 

restricció a l'edat dels fills per a ser considerats membres del nucli, cosa que sí que fan 

altres països d'Europa, el que dificulta enormement la comparació. Com s'explica al 

capítol 5, Dinamarca, Suècia o Finlàndia fixen el límit als 18 anys i Luxemburg als 25.  

 

Un dels avantatges del Cens de 1991 és el fet d'equiparar les parelles de fet a les 

parelles de dret, diferenciant-ne la seva naturalesa. D'aquesta manera i, per primera 

vegada, es pot fer una aproximació a les parelles de fet. 

 

 

3.3.1.2-. Contingut de la informació 
 

La quantitat i la varietat de la informació emesa durant els tres moments censals va 

augmentant i es va complexitzant. Malauradament la informació de 1981-1991-1996 

no és comparable amb la seva totalitat amb la de 1970. Tot i que l'agrupació de les 

dades és diferent en els tres moments censals, s'ha pogut reconstruir prenent la 

classificació proposada per Hammel i Laslett (1974), excepte en el cas del Cens de 

1970. 

 

A continuació s'ha elaborat un quadre que reprodueix la taula principal sobre famílies i 

llars de cadascuna de les publicacions censals. (Quadre 3.6) 
 

La taula principal del Cens de 1970 presenta les famílies classificades segons el 

nombre de nuclis i no segons el tipus de nucli. La classificació que presenta dels 4 



3-. Les fonts i els aspectes metodològics 

 - 110 - 
 

tipus de nuclis no és excloent amb la resta de la taula ordenada segons el nombre de 

nuclis, de manera que la taula no permet esbrinar els nuclis extensos simples i els 

nuclis extensos. 
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Quadre 3.6. Classificació de les llars al Cens de 1970, 1981 i 1991. 

Hammel i Laslett (1974) Cens 1970 Cens 1981 Cens 1991 

 Familias y núcleos familiares 

según su composición y 

tamaño. 

Familias según su tamaño y 

clase 

Hogares según el tamaño por 

tipo de hogares. 

 

Llars unipersonals 

Llars sense nucli 

Llars nuclears simples 

Parelles sense fills. 

Parelles amb fills. 

Mares soles amb fills. 

Pares sols amb fills. 

Nuclears extenses 

Parelles sense fills. 

Parelles amb fills.   

Mares soles amb fills. 

Pares sols amb fills. 

Llars múltiples. 

 

Famílies sense nucli. 

Unipersonals. 

Emparentades. 

No emparentades. 

Famílies amb un nucli. 

Sense altres persones. 

Amb altres (alguna servei 

domèstic). 

Amb altres (cap servei 

domèstic). 

Famílies amb dos nuclis. 

Pares i fills. 

Altres. 

Famílies amb tres nuclis o 

més. 

 

Nuclis familiars 

Matrimoni sense fills 

Matrimoni amb fills 

Mares soles amb fills 

Pares sols amb fills 

 

 

Sense nucli. 

D'una sola persona. 

De dues o més persones. 

Famílies amb un nucli. 

Matrimoni sense fills. 

Sense altres persones. 

Amb altres persones. 

Matrimoni amb fills. 

Sense altres persones. 

Amb altres persones. 

Mares soles amb fills. 

Sense altres persones. 

Amb altres persones. 

Pares sols amb fills. 

Sense altres persones. 

Amb altres persones  

Famílies amb dos nuclis o 

més. 

 

 

Llars unipersonals. 

Llars multipersonals. 

Que no formen família. 

Que formen família. 

Una família sense altres 
persones: 

Sense nucli 
Amb un nucli: 

Parelles sense fills. 
Parelles amb fills.   
Mares soles amb fills.
Pares sols amb fills. 

Un nucli amb altres 
pera. emparentades. 

Parelles sense fills. 
Parelles amb fills.   
Mares soles amb fills.
Pares sols amb fills 

Dos o més nuclis sense 
altres persones 
emparentades. 
Dos o més nuclis amb 
altres persones 
emparentades. 

Una família amb altres 
persones no 
emparentades. 

Sense nucli. 
Amb nucli: 

Parelles sense fills. 
Parelles amb fills.   
Mares soles amb fills.
Pares sols amb fills. 

Un nucli amb altres 
pers. emparentades. 

Parelles sense fills. 
Parelles amb fills.   
Mares soles amb fills.
Pares sols amb fills. 

Dos o més nuclis sense 
altres p. emparentades 
Dos o més nuclis amb 
altres p. emparentades 

Dues o més famílies 
sense altres persones. 
Dues o més famílies amb 
altres p. no 
emparentades. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels Censos de 1970, 1981 i 1991. INE 

 

La classificació que es realitza al Cens de 1981 és senzilla, simple i, alhora, és la que 

proporciona informació que més s'apropa al model de referència. No fa una 

aproximació al nombre de nuclis sinó al tipus. Aquesta classificació permet distingir 

entre els nuclis simples i els extensos, la qual cosa és de gran vàlua per a l'estudi 

posterior. 
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La classificació que es fa al Cens de 1991 és la més complexa ja que, si la de 1970 fa 

una aproximació al nombre de nuclis i la de 1981 al tipus de nuclis, la del 1991 

reflecteix, en una mateixa taula, el nombre i el tipus de nucli i de família, resultant de 

lectura complicada i poc entenedora. 

 

Aquestes taules que s'acaben de presentar s'han considerat per a cadascun dels 

moments censals, a partir de les quals s'han elaborat l'estructura de les llars.  

 

El Cens de 1970 publica una informació escassa sobre la família. Només apareixen 4 

taules, dues en referència a les característiques de les llars i dues en referència a les 

característiques de les persones. (Annex. Taula 3.1) 

 

Com ja s'ha comentat amb anterioritat, en les successives publicacions la informació 

es va ampliant i complexitzant. Així a l'any 1981 ja apareixen 26 taules publicades i 63 

per a l'any 1991 (en funció de les àrees territorials).   

 

A l'any 1981 la informació és força extensa i es classifica segons característiques de 

les persones, de les famílies, dels nuclis. A l'any 1981, el canvi en el Codi Civil 

comença a fer-se palès a les estadístiques, tant en el tipus de qüestionari com en el 

tipus d'explotació, en un esforç per anar-se equiparant a la resta d'estadístiques 

europees.  

 

Per al Cens de 1991 la informació s'amplia. Explícitament l'INE estableix les següents 

classificacions respecte a les taules publicades: característiques de la població que viu 

en llars, característiques de les llars, característiques dels nuclis familiars o 

característiques de l'habitatge. 

 

Respecte a les característiques de la població que viu en llars ofereix una informació 

àmplia i completa, amb dades sobre sexe, edat, estat civil i relació amb la persona 

principal. Cal mencionar que la relació amb la persona principal és la primera vegada 

que es publica i és de cabdal importància, ja que permet reconstruir les relacions de 

parentiu. 

 

El Cens de 1991 és el més complet pel que fa a la publicació de taules que permeten 

conèixer a fons les característiques de les llars, però sobretot quin és el perfil de les 

persones que conformen aquestes llars. 
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3.3.1.3-. Nivell de desagregació territorial 
 

Els Censos aporten informació per al total nacional (de l'estat espanyol) i a nivell 

provincial, però la resta de desagregacions administratives pot variar en funció de la 

publicació. 

 

El Cens de 1970 aporta informació per al total de l'Estat espanyol, per a les províncies 

-diferenciant la zona urbana, intermèdia o rural-, per a la capital de la província i per a 

les ciutats més grans de 10.000 habitants. El nivell de desagregació no considera el 

detall municipal amb la qual cosa no es pot reconstruir la Regió Metropolitana de 

Barcelona. Sí que s'ha pogut reconstruir Catalunya a partir de l'agregació de les dades 

de les quatre províncies que la integren i analitzar Barcelona capital en ser major de 

10.000 habitants. 

 

A l'any 1981, ja es contempla l'àmbit de les Comunitats Autònomes, organitzant la 

informació publicada en tres toms: Els resultats nacionals, els resultats autonòmics i 

els resultats provincials24.  

 

Tant a nivell general de l'Estat espanyol com a nivell com autonòmic i provincial la 

informació es publica desagregada en tres nivells: zona rural, intermèdia i urbana. En 

el cas de la província es publica informació per a la capital de província i per als 

municipis majors de 50.000 habitants i els menors agregats. Conté informació per 

districtes per la les ciutats de més de 100.000 habitants. 

 

Per a l'any 199125 la desagregació és nacional, autonòmica i provincial. Hi ha 

desagregació municipal però no recull la informació referent a la família. La informació 

no es desagrega segons les àrees urbanes, intermèdies o rurals con venia fent-se amb 

                                                           
24 INE (1987): Características de la población que vive en familia. Resultados nacionales. 1981.Tomo I Vol II. 
Madrid. Ed. Instituto Nacional de Estadística. 
 
INE (1987): Características de la población que vive en familia. Resultados por Comunidades Autónomas. 1981. 
Tomo II. Parte 2. Madrid. Ed. Instituto Nacional de Estadística. 
 
INE (1987): Características de la población que vive en familia. Resultados provinciales. 1981. Tomo III. Parte 2. 
Madrid. Insituto Nacional de Estadísitica. 
 
 
25 INE (1996): Censo de Población de 1991. Características de la población que vive en hogares. Resultados 
Nacionales. Tomo IV. Madrid. Instiuto Nacional de Estadística. 
 
INE (1996): Censo de Población de 1991. Características de la Población que vive en Hogares. Resultados 
Autonómicos y provinciales. Cataluña. Tomo V. Madrid. Instituto Nacional de Estadística. 
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les anteriors publicacions, tampoc abasta el nivell de capital provincial, amb la qual 

cosa aquesta publicació no emet informació sobre el municipi de Barcelona. 
 

En definitiva, per al seguiment de les estructures de les llars i les famílies a l'Estat 

espanyol, Catalunya, la Regió Metropolitana de Barcelona i Barcelona des de 1970 

s'han utilitzat, en general, les següents fonts: 

 

• Per l'Estat Espanyol, des de 1970, s'han fet servir les dades emeses per 

l'Instituto Nacional de Estadística (no hi ha dades per a 1996).  

 

• Per a Catalunya s'han fet servir les dades de l'INE per a 1970, 1981 i per 

als anys 1991 i 1996 s'han utilitzat les dades de l'Institut d'Estadística de 

Catalunya.  

 

• Per a la Regió Metropolitana de Barcelona només es pot disposar de 

dades a partir de 1991 (ja que es necessita una desagregació municipal i 

això no és possible fins a l'explotació que fa l'IDESCAT del Cens). 

 

• Per al municipi de Barcelona, s'ha treballat amb les dades de l'INE per a 

1970 i 1981 i per a 1991 i 1996 s'ha treballat amb les dades de l'Institut 

d'Estadística de Catalunya. 
 

  

3.3.2-. L'explotació específica 
 

Per a la realització d'aquesta tesi s'han utilitzat, en concret, les dades corresponents al 

Cens de 1991 i a l'Estadística de Població de 1996 produïdes per l'Institut d'Estadística 

de Catalunya al qual s'ha sol·licitat una explotació especial. Aquesta explotació a mida 

ha permès triar el nivell de desagregació territorial requerit o el creuament de certes 

variables no publicat ni en suport electrònic ni en suport paper.  

 

L'explotació específica s'ha sol·licitat a l'Institut d'Estadística de Catalunya perquè 

recull les dades de l'àrea territorial de la qual es realitza aquesta recerca. D'altra 

banda, perquè disposa de dades més recents. Com ja s'ha comentat abans, 

l'IDESCAT realitza per a l'any 1996 l'Estadística de Població que, tècnicament, és un 

cens. Per tant, es té informació sobre llars i famílies per a l'any 1996. Per les 
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comunitats autònomes que no van realitzar una operació d'aquest tipus caldrà esperar 

els resultats del Cens de l'any 2001 per a poder realitzar una comparació.  

 

En tercer lloc, les estadístiques de l'IDESCAT permeten un major nivell de 

desagregació territorial: Catalunya, Províncies, Àrees del Pla Territorial (entre les quals 

es troba l'àmbit metropolità), Comarques, Municipis, Districtes i Seccions Censals . 

Finalment, l'IDESCAT permet de fer una tabulació a mida creuant les característiques 

de les persones amb el tipus de llar on resideixen. 

 

La informació sobre llars i famílies publicada per IDESCAT -tant en suport paper com 

en suport electrònic- és breu i es redueix a poques taules, sempre fent referència a les 

llars i no a les persones que hi resideixen (excepció feta de la persona principal). 

Malgrat que existeix un gran interès per part de la Generalitat de Catalunya per al 

coneixement de les llars i les famílies, l'escassetat de taules publicades és un fet 

evident. 

 

En els moments de la redacció d'aquest treball les publicacions de l'IDESCAT sobre 

llars i famílies són quatre. Dues publicacions corresponents a les sèries d'estadístiques 

demogràfiques: a l'any 199126 i 199627. Aquestes publicacions compten les dades 

bàsiques de les estructures de llars i famílies de la població de Catalunya per 

municipis, comarques, àmbits territorials i províncies, segons el tipus de llar, el tipus i 

nombre de nuclis i el nombre de persones de les llars.  

 

Dues publicacions més, corresponents a les sèries d'estadístiques socials de 199128 i 

199629 realitzen una certa anàlisi. Recopilen informació estadística i gràfica, així com 

una breu descripció de les característiques bàsiques de les llars i famílies de 

Catalunya. Conté quatre apartats: La primera part presenta els diferents tipus de llars i 

famílies i la seva evolució. La segona part conté informació sobre els tipus de llars 

predominants: unipersonals, matrimonis, parelles de fet i llars monoparentals. A la 

tercera part s'estudien alguns tipus de llars específiques com són les llars de gent gran 

                                                           
26 IDESCAT (1994): Cens de Població de 1991. Vol. 17. Estructures familiars de la població. Dades comarcals i 
municipals. Estadístiques demogràfiques. Barcelona. Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
27 IDESCAT (2001): Cens de Població de 1991. Vol. 14. Estructures familiars de la població. Dades comarcals i 
municipals. Estadístiques demogràfiques. Barcelona. Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
28 IDESCAT (1997): Llars i famílies a Catalunya. 1991. Col. Estadística Social. Barcelona. Institut d'Estadística de 
Catalunya. 
 
29 IDESCAT (2000): Llars i famílies a Catalunya. 1996. Estadística Social.  
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i les llars compostes per estrangers. Finalment, la quarta part fa referència a diferents 

mesures de la composició familiar i en especial als indicadors que reflecteixen el grau 

de complexitat de les llars.  

 

En suport electrònic, a la pàgina web,30 la informació sobre llars i famílies s'estructura 

sota dos epígrafs: Estructura de les llars i les famílies i característiques de les llars i les 

famílies. 

  

Sota l'epígraf de l'estructura de les llars i les famílies apareix informació sobre el 

nombre de persones, la dimensió de les llars, el nombre i el tipus de famílies i de 

nuclis, sobre el nombre de fills. 

 

Sota l'epígraf de les característiques de les llars i les famílies es publiquen les 

característiques de la persona principal, de les llars unipersonals (sexe, edat i estat 

civil) i els tipus de nuclis: monoparentals i parelles de fet i dret segons el nombre de 

fills i els nuclis de matrimonis i parelles segons l'edat. 

 

Davant l'absència de dades publicades a major nivell de desagregació territorial i 

l'existència de dades publicades respecte a les llars i no en referència al perfil de les 

persones residents en cadascun dels tipus, s'ha sol·licitat una explotació especial a 

l'arxiu de llars i famílies a l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

Les àrees territorials sobre les quals s'ha realitzat la comanda han estat el total de 

Catalunya, l'àmbit metropolità de Barcelona (integrat per les 7 comarques i els 163 

municipis abans esmentats. Annex Quadre 3.7) i el municipi de Barcelona, per a 1991 i 

1996. Per a 1996 s'han sol·licitat també les taules desagregades a nivell de districte. 

 

La comanda sol·licitada s'ha organitzat en tres blocs d'informació que es recullen en 

40 taules diferents, les quals desagregades segons les àrees territorials abans 

esmentades sumen un total de 634 taules. (Annex taula 3.2). S'ha servit en suport 

electrònic, en format Windows ANSI. 

 

Els blocs a patir dels quals s'ha organitzat la comanda són:  

• Taules generals per als 163 municipis de la Regió Metropolitana de 

Barcelona. 

                                                           
30 www.idescat.es 
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• Característiques dels tipus de llar. 

• Característiques de la població que viu en llars. 

• Taules generals per als 163 municipis de la Regió Metropolitana de 

Barcelona. 

 

Tot i que aquest treball analitza el conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona; pel 

que fa a l'estructura i morfologia de les llars es treballen els 163 municipis 

individualment. Així s'ha sol·licitat per a cada municipi el tipus de llar i de nucli i la 

població resident segons el tipus de la mateixa. La informació sol·licitada fa referència 

a: 

 

• Característiques dels tipus de llar: 

 

Pel que fa a les característiques del tipus de llars s'ha demanat el tipus 

de llar i de nucli i el nombre de persones residents.  

 

• Característiques de la població que viu en llars: 

 

Les dades més interessants per a la recerca són les que aporten 

informació sobre el perfil de les persones que resideixen a les llars.  

 

S'han sol·licitat diferents taules que fan referència a les característiques 

bàsiques de la població que viu als diferents tipus de llar i de nucli 

segons sexe, edat, estat civil i la relació de la població amb la persona 

principal.  

  

  

3.3.3-. La creació de l'arxiu estadístic de llars i famílies. 
 

No hi ha cap pregunta al Cens que descrigui a quin tipus de llar i de nucli es passa el 

qüestionari censal. D’aquesta manera la construcció de les estructures de llars i 

famílies es fa de forma indirecta. La reconstrucció es fa a partir de les preguntes 2, 3, 

4, i 5 (Annex. Quadre 3.8) del Cens de 1991 i de la pregunta 7 del qüestionari de 

l'Estadística de Població de 1996 (aplicada a Catalunya) (Annex. Quadre 3.9). 
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La clau de volta per a la reconstrucció és la pregunta 2 en el cas de 1991 i la primera 

part de la pregunta 7 en el cas de 1996, ja que demana quina és la relació amb la 

persona principal de cadascun dels membres de la llar a partir de 12 categories: 

 

1-.Persona principal 
2-. Cònjuge o parella 
3-. Fill/a 
4-. Pare/mare 
5-. Sogre/a 
6-. Gendre/nora 
7-. Nét/a 
8-. Germà/cunyat 
9-. Altre parentiu 
10-. Servei domèstic 
11-. Hoste 
12-. Altra relació (de no parentiu) 
 

La resta de preguntes que ajuden a definir el tipus de llar i de nucli aporten matisos a 

la informació anterior. Així, la pregunta 3 (per a 1991), que no es fa a l'Estadística de 

Població de 1996, serveix per a determinar si hi ha alguna relació de parentiu de les 

persones que han declarat no ser parentes de la persona principal amb alguna altra de 

les persones de la llar. 

 

La pregunta 4 (per a 1991) i la segona part de la pregunta 7 (per a l'Estadística de 

Població de 1996) pregunten si viu a l'habitatge el seu cònjuge o parella.  

 

La pregunta 5 (per a 1991) i la tercera part de la pregunta 7 (per a l'Estadística de 

Població de 1996) fa referència a si resideix a l'habitatge el pare o la mare. 

 

L'explotació del Cens del 1991 que realitza l'IDESCAT es fa sota uns procediments 

propis i és possiblement per aquesta raó que els resultats variïn respecte als resultats 

que produeix l'INE31.   

 

A continuació s'exposa el procediment que segueix l'IDESCAT per a construir l'arxiu de 

llars i famílies. La construcció d'aquest es realitza quan la resta d'arxius estadístics ja 

                                                           
31 Els resultats entre les dades produïdes per l'INE i per l'IDESCAT no són coincidents.  Existeix per a Catalunya una 
diferència de 6.450 llars de més en l'explotació de l'INE respecte a la de l'IDESCAT. Diferència que s'engrandeix quan 
es tracta de les persones, xifrada en 67.463 efectius. (Annex taules 3.3 i 3.4) 
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estan construïts, i la resta de variables ja tenen un valor assignat, original o corregit. 

(Piriz, 1995)32 

 

Per a construir els models de llars primerament es passa per un procés de correcció o 

d'imputació els criteris del qual són els següents: 

  

• Totes les preguntes han de tenir resposta. 

• No pot haver més d’una persona principal. 

• No pot no haver cap persona principal. 

• En totes les llars hi haurà una i només una persona principal. 

• La persona haurà de tenir 18 anys i més. 

• Els homes que tenen cònjuge o parella han de tenir 14 anys i més. 

• Les dones que tenen cònjuge o parella han de tenir 12 anys i més. 

• La diferència d’edat entre un pare i els seus fills ha de ser de 14 anys o més. 

• La diferència d’edat entre una mare i els seus fills no podrà depassar els 

següent interval 12-55. 

• Una persona pot tenir com a màxim un pare. 

• Una persona pot tenir com a màxim una mare. 

• Una persona pot tenir com a màxim un cònjuge o parella. 

 

Si els qüestionaris no segueixen aquestes premisses els errors detectats es 

corregeixen o s'imputen33.  

 

Així els errors atribuïts a la persona principal són aquells qüestionaris on figura que no 

n'hi ha cap, o que n'hi ha més d'una, que la persona principal té menys de 18 anys. En 

aquest cas es realitza un procés d'assignació seguint el següent procediment: 

Comprovant que al el si de la llar hi hagi alguna persona activa major de 18 anys; si és 

així s'escull com a persona principal la primera que apareix en el full censal; si no és 

així es busca alguna persona major de 18 anys i s'escull, com en el cas anterior, com a 

persona principal la primera. 

 

En la relació de parentiu (pares/fills) els errors poden derivar del fet que les edats entre 

pares i fills estiguin fora de l'interval: 12-55 en el cas de les mares i més de 14 en el 
                                                           
32 PIRIZ, J. (1995): Algunas consideraciones sobre la creación del archivo estadístico de hogares y familias de 
Catalunya en el Censo de 1991 a Actas del V Congreso de la Población española: Habitar, vivir, prever. 
UAB/CED/ GPAGE. 
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cas dels pares, o bé del fet que existeixin diverses paternitats o del fet que les 

paternitats estiguin invertides. Si les edats estan fora de l'interval pot ser que les 

paternitats estiguin invertides, si no l'error no és imputable. Si les paternitats estan 

invertides es reassignen els papers. Si hi ha més d'una paternitat s'escull la primera 

que hi figura i és coherent amb l'interval d'edats. 

 

Els errors entre els cònjuges i les parelles corresponen a edats no acceptables (menys 

de 14 anys per als homes i menys de 12 per a les dones) o bé a casos de poligàmia. 

És difícil d'arreglar un error del tipus de les edats, per tant és un error no imputable. Si 

alguna d'aquestes parelles és polígama, el procediment és el següent: si alguna de les 

parelles és correcta en quan a edat s'agafa la primera, si no, és un error no imputable. 

 

L'assignació segons el tipus de nucli es fa tenint en compte les següents 

característiques: Una persona només pot ser membre d'un nucli i l'ordre de creació ha 

de ser el següent:  

• La relació pare/mare-fill sempre té preferència a la relació fill-mare/pare 

• La relació de parella sempre té preferència entre fill-mare/pare. 

• (per això per a ser un nucli de parella sense fills o bé per a ser un nucli 

monoparental el que cal és que els membres de la parella no tinguin fills 

convivint a la llar i no hi tinguin la parella) 

 

Quan s'han fet totes les correccions es tornen a revisar les dades i es tornen a imputar 

si aquestes fossin incorrectes o contradictòries. 

 

En el cas que els errors no siguin imputables, és a dir que no es puguin corregir 

indirectament a partir del qüestionari, el procés que es segueix és el de substitució , és 

a dir, la substitució per altres registres que ja s'han revisat i són correctes. Els criteris 

per a la substitució són els següents:  

• Que tinguin el mateix nombre de persones 

• Que sigui el mateix tipus de llar 

• Que pertanyin a la mateixa secció censal 

 

No sempre es pot dur a terme la correcció i/o la substitució. Per a l'any 1991 es van 

detectar 1.933.247 llars, dels quals 66.782 (el 3.45% del total) tenien errors. Mitjançant 

la imputació es van poder resoltes 21.665 llars (32.44% del total). Del 45.117 (2.33%) 
                                                           
33 Un error imputable és aquell que es pot esmenar indirectament. 
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no es van poder arreglar i es va procedir al mètode de substitució de famílies, només 

va ser satisfactori per a 44.914 llars van quedar 203 llars que no es van poder ser 

substituïbles amb cap criteri. 

 
Per a Catalunya, les darreres dades disponibles es corresponen a l'any 1996 gràcies a 

l'Estadística de Població. Per a la resta de comunitats autònomes caldrà esperar els 

resultats del Cens de l'any 2001 per a poder efectuar comparacions. 

 

A l'esborrany del qüestionari del Censal del 2001 apareix una sola pregunta, la nº 2, on 

demana la relació de parentiu amb la persona inscrita en primer lloc. És a partir d'aquí 

que es podrà reconstruir la informació referent als grups familiars. 
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3.4-. Perspectives de l'anàlisi de les llars i les famílies. Els instruments de 
mesura. 

 

 
"El estudio de los hogares, al igual que el de los componentes 
demográficos vistos hasta ahora, tiene dos exigencias: la 
comparabilidad en un momento determinado y la medida del proceso 
dinámico de evolución. Para tales fines son necesarias herramientas 
de medición adaptadas a una y otra vertiente de análisis." (Vinuesa 
ed.; 1997: 224)34 
 

 

Les fonts estadístiques no sempre acaben d'estar ajustades a les necessitats de la 

recerca. Per això, una de les finalitats d'anàlisi demogràfica és la d'aconseguir treure el 

màxim profit possible de les dades existents.  

 

Les fonts estadístiques utilitzades per a la realització d'aquesta recerca només 

permeten realitzar una aproximació transversal que s'elabora a partir de dues unitats 

d'anàlisi: les llars i les persones que viuen a les llars. En el primer cas s'analitzen les 

estructures, la morfologia pròpiament dita, i, en el segon cas, s'estudien les 

característiques de les persones des de dues dimensions diferents: per un costat, en 

funció del tipus de llar on resideixen segons sexe, edat, estat civil i, per l'altre, a partir 

de la relació amb la persona principal. 

 

A continuació s'expliquen els instruments de mesura que s'utilitzen en l'estudi 

transversal de l'estructura de les llars i les que s'han fet servir en aquesta recerca i 

posteriorment els càlculs que s'han realitzat en l'anàlisi del perfil de les persones que 

hi resideixen. 

 

Una primera aproximació a les dades es pot realitzar mitjançant l'anàlisi de distribució i 

l'anàlisi de complexitat. 

 

Les mesures de la distribució fan referència a l'estructura de les llars segons la 

composició o el nombre de persones; les mesures de la complexitat fan referència a la 

propensió a la formació de llars independents. 

 

                                                           
34 VINUESA J.; ZAMORA, R.; GÈNOVA, R.; SERRANO, P.; RECAÑO, J. (1997): Demografía, Análisis y 
Proyecciones. Madrid. Síntesis. pp. 219-236. 
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L'anàlisi del perfil de les persones que resideixen a les llars es realitza a partir del 

càlcul de les proporcions de la població que resideix en cada tipus de llar i de nucli 

segons sexe i edat i a partir de l'estudi de les relacions de parentiu amb la persona 

principal, també, a patir del càlcul de proporcions. D'aquesta manera es posa de 

manifest el tipus de residència o les relacions de parentiu més comuns segons les 

edats i el sexe. 

 

 
3.4.1-. Família i cicle de vida.  
 

Un individu, al llarg de la seva vida, pot viure en diferents tipus de llar. Aquestes 

classes d'unitat domèstica poden ajustar-se a la residència tipus de les distintes etapes 

del controvertit concepte de cicle de vida familiar35. L'aplicació dels principis de l’anàlisi 

demogràfica a l’estudi de les famílies consisteix en estudiar les fases a través de les 

quals pot passar una família i els esdeveniments que determinen el pas d'una fase a 

l'altra. 
 
L'anàlisi dels cicles de vida aplicat a l'estudi de la família permet investigar els canvis i 

les transicions en el context familiar que han realitzat els individus al llarg de la seva 

vida. El cicle vital de la família es defineix com "las distintas etapas que pasa (una 

familia) desde su constitución hasta su disolución". (Lira; 1976: 43)36. El concepte 

clàssic divideix la història de la família nuclear en sis fases, des de la creació a partir 

del matrimoni, fins a la dissolució per mort del cònjuge supervivent. Glick (1947) definia 

el principi i final de cadascuna de les sis fases utilitzant l'edat mitjana de les persones 

en entrar i sortir de cadascuna d'elles. 
 

Quadre 3.7 

MODEL BÀSIC DEL CICLE DE VIDA FAMILIAR SEGONS GLICK. 

Principi Final
I Formació Matrimoni Naixement primer fill
II Extensió Naixement primer fill Naixement darrer fill
III Extensió completa Naixement darrer fill Primer fill que s'emancipa
IV Contracció Primer fill que s'emancipa Darrer fill que s'emancipa
V Contracció completa Darrer fill que s'emancipa Mort del primer membre de la parella
VI Dissolució Mort del primer membre de la parella Mort de l'espòs supervivent

Fases del cicle de vida familiar. Esdeveniments que caracteritzen les fases

 
Font: (HÖHN, Ch. ;1987: 65-81) 

                                                           
35 GLICK, P.C. (1947): The Family Cycle a American Sociological Review nº 12, 2. pp. 164-174. 
 
36 LIRA, L.F. (1976): Introducción al estudio de la familia y del hogar a CELADE: La Familia como unidad de estudio 
demográfico. Méjico. Celade. pp. 5-46. 
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El concepte de cicle de vida familiar ha estat fortament criticat, donat que no cobreix 

tots els tipus de família ni tots els cursos de vida individuals (Höhn;1987: 65-81)37. Des 

de la segona meitat dels anys 60 s'han difós arreu dels països occidentals nous 

comportaments en la fecunditat i la nupcialitat que influeixen de manera capdal en les 

formes de residència i que reflecteixen l'aparició d'una gran diversitat de models 

biogràfics (Baizán; 1992)38. Així l'existència i augment del divorci (Solsona et 

alt.;1997)39, el desenvolupament creixent dels fills nascuts fora del matrimoni (Domingo 

et alt.; 1991)40, l'extensió de la cohabitació (Alabart et alt.; 1988)41 i la constitució de 

famílies recomposades fan que el model d'anàlisi del cicle de vida tingui moltes 

limitacions i només sigui vàlid per a les famílies nuclears tradicionals 

institucionalitzades a partir del matrimoni.  

 
Quadre 3.8. Cicle de vida familiar de la Unitat Domèstica Mínima 
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Font: Ermisch, Overton (1985) 

                                                           
37"The classical concept of the family life cycle is a partial approach to family demography. It applies to stable first 
marriages of the nuclear family type only (...) The partial concept of the family life cycle has to be enlarged to a concept 
of life courses".  HOHN, CH. (1987): The family life cycle: Needed Extensions of the concept a BONGAARTS, J.; 
BURCH, T.; WACHTER: Family Demography, Methods and their applications. Ed. Oxford. Clarendon. Press. pp. 
65-80. 
  
38 BAIZAN, P. (1992): Transformaciones recientes en el ciclo de vida familiar a II Jornadas de Demografia Regional y 
Urbana. Valencia, 29, 30 de junio de 1992. 
 
39 SOLSONA, M.; HOULE, R.; SIMÓ, C.(1997): Separation et divorce en Espagne a Papers de Demografia nº 129. 
Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics. UAB. 
 
40 DOMINGO, A.;  LÓPEZ, C.; ROTLLANT, E. (1991): La fecunditat extramatrimonial en el marc de les 
transformacions familiars a Papers de Demografia. nº 54. Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics. UAB. 
 
41 ALABART, A.: CABRÉ, A.; DOMINGO, A.; FABRÉ, A.; STOLCKE, V. (1988): La Cohabitación en España: Un 
estudio en Madrid y Barcelona. Madrid. CIS. 
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Una conceptualització alternativa consideraria les fases no com una seqüència lineal 

sinó com una xarxa interconnectada entre els diversos possibles estats. Overton i 

Ermisch (1985)42 proposen les unitats domèstiques mínimes com a unitats d'anàlisi 

(Quadre 3.8). Es tracta dels grups més petits de persones a l'interior d'una llar que 

poden estar considerades com a constituents d’una entitat amb significació 

demogràfica (Miret, P.;1995)43. 

 

Tot i les limitacions de l'estudi de la família a partir del cicle vital, Solsona i Treviño 

(1990: 11-12) afirmaven que no s'ha de menystenir aquesta òptica d'anàlisi, donat que 

el model uninuclear simple gaudeix d'una absoluta predominància en l'organització 

familiar espanyola. 

 

 
3.4.2-. Les mesures de distribució 
 

3.4.2.1-. De les llars 
 

• Distribució de les llars segons el tipus de llar i de nucli. 

 

Una de les primeres aproximacions és la distribució de les llars segons el tipus de llar i 

nucli. És el quocient entre el nombre de llars de tipus x sobre el total de llars. El 

resultat s'expressa en percentatges. Es tracta d'un indicador d'estructura. 

 

Dt =  LL x t *100 

                                                        LL t 

                                                                    

On:  

x és el tipus de llar i de nucli 

t és el moment de referència 

D és la Distribució 

LL és el nombre de llars 

 

                                                           
 
42 OVERTON, ERMISCH (1985): Minimal Household Units: A new  Approach to the Analysis of Household Formation a 
Population Studies nº 39. pp. 23-54. 
 
43 MIRET, P. (1995): Breve panorámica de la dinámica y la estructura de la familia española a Papers de Demografia 
nº 101. Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics. UAB. 
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En el present treball s'han emprat, sempre que ha estat possible, 13 categories 

diferents de tipus de llar i de nucli seguint la classificació proposada per Hammel i 

Laslett (1974). 

 

• La distribució de llars segons el nombre de persones. 

 

La distribució de les llars segons el nombre de persones (DLLNP) és el quocient entre 

les llars segons el nombre de persones o dimensió y i el total de llars.  

 

DLLNP y t = LLNP y t *100 

     LL t 

 

On; y és la dimensió de la llar segons les persones: 1, 2, 3, 4, 5, 6.... en el cas d'aquest 

treball s'ha pogut desagregar fins a 11 membres. És una mesura d'estructura de les 

llars, no de les persones. 

 

 
3.4.2.2-. De les persones 
 

• Distribució de la població que viu en llars segons el tipus i el nucli de la mateixa. 

 

De la mateixa manera que es calcula la distribució de les llars segons el tipus pot 

calcular-se la distribució de la població que viu en llars segons el tipus. La distribució 

de la població que viu en llars segons el tipus i el nucli de la mateixa (DPLL) és el 

quocient entre el nombre de població que viu en llars de tipus x i el total de població 

que viu en llars. 

 

DPLL x t = NPLL x  t    * 100 

    LL x  t 

 

És una mesura molt útil per a valorar en quin tipus de llar i nucli majoritaris acostuma a 

viure la població. Es pot comparar amb la distribució de les llars segons el tipus i 

estudiar quin percentatge de població representa cada categoria de llar segons la seva 

distribució. 
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• La distribució de població que viu en llars segons la dimensió de les mateixes. 

 

El mateix càlcul anterior pot realitzar-se prenent com a referència la població. El 

nombre de persones segons la dimensió de la llar (NPDLL) és el quocient entre la 

població que viu en llars segons la dimensió de la mateixa i el total de població. 

 

NPDLL y t = NPDLL y t  * 100 

     NP t 

 

 

 

3.4.2.3-. Grandària de les llars 
 

El nombre mitjà de persones per llar és la mitjana aritmètica de la distribució de llars 

segons la seva dimensió (Burch, 1976). És el quocient entre el nombre de persones 

que viuen en llars sobre el nombre total de llars44. 

 

D’aquesta manera caldrà disposar de dos tipus d'informació: nombre de persones que 

viuen a les llars i el nombre total de llars. 

 

DLL t = P t  

                  LL t 

 

 
Com el seu nom indica és una mesura de dimensió.  Erròniament s'ha pogut 

interpretar com una mesura de complexitat en relacionar que quan més gran és la 

dimensió de la llar, més complexa esdevé aquesta. Aquesta afirmació no acaba de ser 

del tot certa. De fet, la dimensió mitjana de la llar va molt lligada a l'estructura de la 

població per edats i a la fecunditat i, sobretot, amb les maneres d'organitzar la 

convivència. Una llar pot tenir una dimensió gran perquè el nucli que hi resideix té 

molts fills. En aquest sentit és una llar nuclear simple, això sí, formada per molts de 

                                                           
44 S'utilitzen indistintament ambdós enunciats: dimensió mitjana de la llar o nombre mitjà de persones per llar. T. 
BURCH utlitza l'expressió Dimensió mitjana de les llars, expressió que reprenen SOLSONA, M.; TREVIÑO, R. (1990): 
Estructuras familiares en España. Madrid. Ed. Instituto de la Mujer. Ministerio de Asuntos Sociales. En canvi  al 
manual de VINUESA J.; ZAMORA, R.; GÈNOVA, R.; SERRANO, P.; RECAÑO, J. (1997): Demografía, Análisis y 
Proyecciones. Madrid. Síntesis es fa servir l'expressió de nombre mitjà de persones per llar. Mentre que una expressió 
es centra en el nombre de llars l'altra es centra en el nombre de les persones. 
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membres. De fet, la complexitat de la llar es mesura a partir de la presència de més de 

dos adults. 

 

La dimensió mitjana de la llar té una relació directa amb el nombre relatiu de població 

infantil i una relació inversa amb el nombre relatiu de persones adultes ja que els 

infants no formen mai llars independents. Així, mentre més elevada és la proporció de 

població infantil d'una població, més baix és el nombre de llars i més alta la seva 

dimensió mitjana.  

 
Es pot calcular la dimensió mitjana de les llars segons el tipus de llar i de nucli. Al llarg 

d'aquest treball, en els casos que ha estat possible s'ha realitzat aquest càlcul, seguint 

la categorització de llars segons Laslett i Hammel (1974). 

 

DLLx t = Px t  

                  LLx t 

 

D'aquesta manera, es pot arribar a una aproximació més acurada ja que es coneix la 

mitjana aritmètica de la distribució de llars segons la seva dimensió de cada tipus de 

llar i de nucli (insistim en el fet que es necessita una doble informació: d'una banda el 

nombre de llars segons el tipus de llar i de nucli i també el nombre de població que viu 

en llars segons el tipus i el nucli). Dependrà de la disponibilitat de les fonts i del grau 

de desagregació de les mateixes el poder realitzar aquest tipus de càlcul. 

 

És evident que la dimensió mitjana de les llars unipersonals sempre serà igual a 1 i el 

nombre mitjà de persones de llars de nuclis de parelles sense fills sense altres 

persones sempre serà igual a 2.  

 

El nombre de llars d'una població depèn, avui, de l'estructura per edats de la mateixa i 

dels processos demogràfics que fan variar aquesta estructura (natalitat i mortalitat), 

alhora que depèn de les pautes i de formar i dissoldre llars, és a dir, de la manera que 

té la població d'agrupar-se per a la convivència.  

 

Kuijstein (1995)45 afirma que les llars poden créixer segons l'efecte demogràfic o 

segons l'efecte estructural. L'efecte demogràfic fa referència al creixement o 

disminució de la població; l'efecte estructural fa referència a la distribució del nombre 
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de les llars. Kuijstein elabora un sistema per a determinar quina part del creixement de 

les llars correspon al creixement de la població i quina part correspon a una estructura 

diferent d'agrupació de persones a la llar. Per a això elabora la següent equació: 

 

DLL = ED + EE 

 

On DLL és el nombre de llars 

ED és l'efecte demogràfic 

EE és l'efecte estructural 

 

ED t, t+1= C2 
t, t+1  *100 

C t, t+1 

 

On C2 representa el creixement hipotètic de les llars si creixessin amb la mateixa 

proporció r que la població entre el moment t i t+1. Per tant,  

 

C2 = LL * r t, t+1 

 

C representa el creixement real de les llars, per tant,  

 

C = LL t+1 - LL t 

  

L'efecte estructural es calcula de la següent manera: 

 

EE = C2  
i
 
t, t+1  *100 

Ci t, t+1 

 

Per a i = 1, 2, 3, 4, 5, 6...  

 

C2 = LL i t, t+1 - (LL i t*r  t, t+1) 

 

El nombre de persones de la llar o la dimensió mitjana de la llar aporta una informació 

limitada. No és fàcil d'atribuir un sentit concret a una llar que té una dimensió de x 

                                                           
45 KUIJSTEIN, A. (1995): Recent trends in household and family structures in Europe a V.V.A.A Household 
Demography and houseldol modeling. Nova York. Plenum Press. pp.53-84. 
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persones si no s'esbrina qui són aquestes persones o bé quina posició ocupen en el si 

de la llar, en definitiva, quina és l'estructura de la llar. 

 

 

3.4.3-. Les mesures de complexitat 
 
3.4.3.1. -. Taxes de persones principals 
 
 
Abans d'entrar en el càlcul de les taxes de persones principals convé recordar la 

definició d'aquest concepte. La persona principal, anteriorment, cap de família, és qui 

serveix de referència per a determinar les possibles relacions de parentiu.  

 

És important de conèixer les característiques de la persona principal ja que no només 

és la persona de referència que serveix per a construir les relacions de parentiu 

estadísticament sinó que a més "ciertos atributos del jefe de hogar son utilizados con 

frecuencia para inferir no sólo su posición personal respecto a una variable sino la 

posición del conjunto de la unidad. Por ejemplo cuando se determina el estrato social 

de pertinencia del hogar basándose en ciertas características socioeconómicas del 

jefe". (Solsona i Treviño, 1990: 80) 

  
Es consideren habitualment dos tipus de taxes: la taxa bruta de persona principal i les 

taxes específiques. 

 
La taxa bruta (TBPP) s’obté dividint el nombre total del llars pel nombre total d’efectius 

de població que són persones principals. Parteix de la premissa que cada llar pot tenir 

només un únic cap de família. Es tracta d’un indicador invers a la dimensió mitjana de 

les llars i indica la proporció de població que potencialment pot ser persona principal, 

entenent que cada llar només pot tenir una persona principal. En general, quan major 

és la taxa de persona principal, major és la propensió a formar llars independents. 

 

TBPP t = PP t * 100 

       NP t 

 

On: 

PP és el nombre de persones principals. 

NP és el nombre de població total que viu en llars. 
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Es tracta d’una mesura bruta, ja que considera el conjunt agregat de les llars. Així 

calculem les taxes específiques de persona principal, on es considera el quocient entre 

el sexe, l'edat o l'estat civil de les persones que estan registrades com a principals en 

una llar i la població segons sexe, edat o estat civil que viu en llars. El càlcul 

d'aquestes taxes depèn, un cop més de la disponibilitat i la desagregació de les dades. 

La norma que cal tenir clara és que el numerador i el denominador han de representar 

el mateix.  

 

TEPP s, e, ec t =  PP s, e, ec 
t  *100 

               NP s, e, ec 
t 

 

On s, e, ec indiquen: sexe, edat i estat civil de la població que viu en llars. 

 

En el cas d'aquest treball s'han calculat les taxes específiques de persones principals 

per edat i sexe i per sexe i estat civil, sempre de la població que viu en llars. 

 

Les taxes de persona principal indiquen el grau de complexitat de les llars, en general, 

quan més elevada resulta la taxa de persones principals, menor és la complexitat de 

les llars al ser major la possibilitat d'esdevenir persona principal i per tant de formar 

llars independents. 

 

 

 3.4.3.2-. Unitats maritals per llar. 
 
Una altra de les mesures per a estudiar la complexitat són les unitats maritals per llar.  

Relaciona la població susceptible de ser persona principal d'una llar amb el nombre 

total de llars. 

 

S'entén per unitat marital la formada per persones susceptible de formar una llar 

independent. Per tant, es comptabilitzen els homes casats (més o menys equivalents a 

les dones casades) i les persones (homes i dones) vídues, separades i divorciades. 

 

Així les unitats maritals per llar són el quocient entre els homes casats, i els homes i 

les dones vidus, separats i divorciats sobre el total de llars. 
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UMLL t = NP hc + hd v, s, d  t *100 

LL t 

  

Aquest indicador presenta una relació positiva amb les llars extenses i múltiples. A 

major complexitat familiar, valors més elevats. Les llars complexes i múltiples són les 

que tenen major probabilitat d'estar formades per més d'una unitat marital. 

 

Aquest indicador té un inconvenient: no contempla que una persona soltera pugui ser 

persona principal i que, per a formar una llar, s'hagi de passar pel matrimoni; per tant, 

no pren en compte les unions consensuals. Per això no s'ha emprat al llarg d'aquesta 

recerca. 

 

 

3.4.3.3-. Índex de Burch 
 
 
L'Índex de Burch46 és un indicador estandarditzat que permet fer comparacions entre 

una població determinada h i una altra de referència r i es defineix com la relació entre 

el nombre de llars observades i el nombre de llars esperades en un determinat àmbit 

territorial. 

 

És una mesura d'estandardització indirecta. S'obté dividint les llars observades per les 

llars esperades. Les llars estimades són les que tindria una població determinada en el 

cas que es comportés d'acord amb la taxa de persones principals estàndard. 

 

I Burch t =  LL t  =        LL t =                 LL t 

                                         LL' t               c t*p t         ∑(PP s, e, ec 
t * NP s, e, ec 

t) 

  

On: 

LL' són les llars esperades 

c és la taxa de persones principals 

p és la població que viu en llars  

 

L'Índex seria igual a 1 si les taxes de les persones principals fossin iguals a les taxes 

que s’han pres com a referència. Quan les llars observades són superiors a les llars 
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esperades, l'Índex de Burch és superior a la unitat. Això vol dir que l'estructura de les 

llars de la població que s'analitza és menys complexa que la que es pren com a model. 

S'ha calculat per als districtes de Barcelona. (Capítol 8) 

 

 
3.4.4-. Els instruments de mesura de la recerca 
 

Com ja s'ha comentat, la unitat d'anàlisi d'aquesta recerca ha estat doble. D'una banda 

s'ha estudiat la llar com a grup i d'altra banda s'han contemplat algunes 

característiques dels individus que integren cada tipus de llars. Els instruments de 

mesura, doncs, han estat diferents per a les llars i per a les persones. 

 

Per a l'estudi de la morfologia de les llars i la seva evolució s'han realitzat les 

operacions citades anteriorment: la distribució de les estructures segons el tipus, el 

creixement relatiu de les mateixes entre 1991-1996, la distribució de la població que 

viu en llars segons el tipus i el respectiu increment relatiu, la distribució de les llars 

segons el nombre de persones i la de la població segons el nombre de persones que 

resideixen a les llars i, finalment, el nombre mitjà de persones residents a cadascuna 

de les estructures. 

 

A partir del càlcul d'aquestes mesures s'ha pogut analitzar la breu evolució de la 

morfologia de les unitats domèstiques entre 1991 i 1996 i, sobretot, la fotografia de 

moment de 1991 i 1996. 

 

Tal i com s'esmentava en la presentació d'aquest treball, la morfologia de les llars, en 

tant que grup, aporten una informació limitada si no es pot contrastar amb les 

característiques de les persones que resideixen a cadascun dels tipus de llar. No és 

fins al Cens de 1991 que es pot disposar, per primera vegada, d'aquest tipus 

d'informació. Aquí, doncs, rau la principal aportació d'aquesta tesi, en el fet de poder 

analitzar el perfil de les persones residents en cada unitat domèstica. 

 

Amb aquesta informació s'han calculat les distribucions de la població resident segons 

sexe i edat. S'han construït les piràmides corresponents a cadascun dels tipus de llar i 

de nucli. L'elaboració de les piràmides aporta una informació interessant i fotogràfica 

                                                           
46 L'ïndex de Burch anomenat també Index of Overall Headship porta aquest nom ja que el proposa Thomas Burch a 
l'any 1980 per a comparar poblacions. BURCH, T. (1980): The Index of Overall Headship: A simple Measure of 
Household Complexity Standardized for Age and Sex a Demography. Vol. 17 nº 1. 
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sobre com es distribueix la població que viu en cada tipus d'unitat residencial, per als 

anys 1991 i 1996. S'han superposat les piràmides corresponents a ambdós anys per a 

facilitar l'observació de l'evolució. 

 

Respecte a les persones, s'han calculat les proporcions segons sexe i edat de la 

població que viu en cadascuna de les unitats residencials. La informació que aporta el 

càlcul de la proporció és interessant per a estudiar el tipus de residència al llarg del 

cicle vital. Tot i que es tracta d'un enfocament transversal, i cal tenir prudència en la 

seva interpretació, permet distingir formes de residència majoritàries segons l'edat. 

Però aporten poca informació sobre la diversitat de formes de residència que pot 

adoptar una persona al llarg de la seva biografia. 

 

Les proporcions segons sexe i edat i tipus de nucli i de llar (PPLL) són el quocient 

entre la població masculina o femenina d'un interval d'edat e que resideix en un tipus 

de llar x sobre el total de població masculina o femenina del mateix interval d'edat.  

 

PPLL=      Pt
x, s,e_ * 100 

Pt 
s,e 

 

On P és la població. 

t és el moment d'estudi. 

s és el sexe. 

x és el tipus de llar o nucli. 

 

Per a cada tipologia de llar i nucli s'estudia comparativament l'evolució de les 

proporcions de la població femenina i masculina que viu en llars per a 1991 i 1996. 

 

El fet de disposar de la població resident per edats permet calcular l'edat mitjana de la 

població que viu en cada tipus d'unitat residencial. La informació que aporta és molt 

limitada perquè és una mesura de resum que no indica més que la mitjana aritmètica 

de les edats de la població però, en qualsevol cas, pot ser interessant per a valorar 

grans tendències de l'evolució. 

 

Per a totes les llars s'han calculat les distribucions segons l'estat civil de la població i 

diferenciant entre homes i dones. D'aquesta manera s'ha pogut aprofundir una mica 

més en el perfil de les persones residents. Les distribucions de l'estat civil segons 
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l'edat només s'han pogut elaborar per a la població resident a les llars unipersonals i 

per als pares i les mares de les llars monoparentals.  

 

A part d'estudiar el perfil de les persones residents a cada tipus de llar, s'han analitzat 

les relacions de la població amb la persona principal. Aquest aspecte té un gran 

interès per a aprofundir en les relacions de parentiu i amb les formes d'organitzar la 

convivència.  

 

El procediment de l'anàlisi ha estat similar al descrit anteriorment. S'ha calculat la 

distribució segons sexe i edat de totes les categories de parentiu i, seguidament, s'han 

confeccionat les piràmides corresponents per a estudiar l'estructura superposant els 

gràfics de 1991 i 1996. Això ha permès poder calcular les edats mitjanes.  

 

Les mesures de distribució s'han complementat amb el càlcul de les proporcions de 

cadascuna de les categories de parentiu sobre la població total per sexe i edat. Així 

s'ha pogut fer el seguiment -tot i la limitació de l'enfocament transversal- de "quins llocs 

ocupen" les persones en el si de la llar segons les diferents edats. 

 

El treball que es presenta comença analitzant la Regió Metropolitana de Barcelona 

com un conjunt agregat (capítol 6), posteriorment es realitza una comparació territorial 

de la mateixa amb Catalunya i Barcelona (capítol 7) i, finalment, es fa una anàlisi 

específica de la ciutat de Barcelona arribant a nivell de districte (capítol 8). 

 

En definitiva, l'explotació i el tractament de les dades al llarg d'aquest treball ha estat 

força sistemàtic. En primer lloc s'ha treballat entorn l'evolució de les estructures de les 

llars. En segon lloc, s'ha aprofundit en el perfil de les persones residents a cadascun 

dels tipus de llar segons el sexe, l'edat i l'estat civil: de les llars unipersonals, de les 

llars monoparentals, de les parelles sense fills i de les parelles de cohabitants (per 

primera vegada el Cens de 1991 permet fet una aproximació a aquest tipus d'unions), 

de les llars sense nucli, de les parelles amb fills i de les formes complexes. En tercer 

lloc, s'han analitzat les relacions de la població amb la persona principal. 
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 3.5-. Conclusions 

 

 

L'anàlisi de les transformacions familiars a Barcelona i la seva Regió Metropolitana 

durant el període 1991-1996 s'ha realitzat a partir de fonts de naturalesa censal 

produïdes per l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

Malgrat que les estadístiques censals poden resultar insuficients per a valorar la 

totalitat dels canvis, les possibilitats que ofereixen són úniques. El Cens, en ser 

universal, constitueix la font sociodemogràfica de primera magnitud. No tots els temes 

són abordats amb la mateixa amplitud i precisament per la seva característica 

d'exhaustivitat les preguntes que s'efectuen tenen un caire genèric que cal 

complementar amb altres tipus de fonts de tipus qualitatiu. 

 

El fet que la unitat de recollida d'informació sigui la llar i que la comptabilització de la 

població sigui individual -integrant les característiques de cadascun dels individus de 

manera separada- fa que es puguin abordar (des de 1991) dues unitats d'anàlisi 

fonamentals per a l'estudi les transformacions familiars: el grup (les llars) i els individus 

(les persones que viuen a les llars). 

 

Per altra banda, el fet que les operacions censals tinguin una periodicitat definida 

facilita el seguiment i la comparabilitat entre diferents moments, tot i que en el cas de 

les llars i les famílies només sigui possible entre 1991 i 1996 i únicament per a 

Catalunya i les seves divisions territorials. 

 

Malgrat aquestes possibilitats d'explotació, la munió de dades resultants d'una 

operació censal fan impossible la seva total publicació. L'Institut d'Estadística de 

Catalunya no publica dades referents a les característiques de les persones residents 

als diferents tipus de llar i l'Instituto Nacional d'Estadística no desagrega més enllà del 

nivell provincial. D'aquesta manera, s'ha fet necessari de sol·licitar una explotació 

específica a l'Institut d'Estadística de Catalunya. Primer, per ser la institució que 

produeix estadístiques de l'àrea d'estudi. En segon lloc, perquè per primera vegada 

des de 1991 es disposa d'aquesta informació per a qualsevol àmbit territorial de 

Catalunya (àmbits territorials, municipis, districtes i seccions censals). 
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En tercer lloc, perquè aquesta institució aixeca a l'any 1996 l'Estadística de Població la 

qual, tècnicament és un cens, i a part de constituir el conjunt de dades més recents, 

permet la comparació amb el moment anterior. Caldrà però, esperar els resultats del 

Cens de l'any 2001 que permetran comparar una sèrie temporal més llarga. 

 

La comanda d'explotació especial realitzada a l'Institut d'Estadística de Catalunya ha 

permès el creuament de variables desitjat entre les llars i les persones a través una 

tabulació a mida que s'ha concretat en un total de 634 taules. El contingut de les taules 

fan referència a l'estructura de les llars, al perfil de les persones residents a les llars 

segons sexe, edat i estat civil i a la relació de parentiu de la població amb la persona 

principal. 

 

De tota manera les fonts censals tenen una sèrie de limitacions que caldrà assumir al 

llarg de la recerca i que es deriven del contingut de la font i de la forma de registre. Els 

canvis propis de la Segona Transició Demogràfica afecten els comportaments i les 

actituds però s'inscriuen en el pla de les relacions personals i difícilment poden ser 

copsats per les estadístiques. La problemàtica derivada de l'autoregistre i la manca de 

normativitat en la inscripció pot fer variar les formes de registrar una mateixa unitat de 

residència. 

 

La perspectiva d'anàlisi ha estat transversal. Les fonts utilitzades no permeten fer una 

retrospectiva biogràfica dels individus que resideixen a les llars però, en qualsevol cas, 

permeten realitzar una exhaustiva radiografia de les llars i les persones que hi viuen de 

l'any 1991 i 1996. L'anàlisi transversal ofereix una imatge instantània de moment, però 

aporta poca informació sobre la diversitat de formes que s'adopten al llarg del curs de 

vida d'una persona. De tota manera, la possibilitat de comparació entre els dos 

moments facilita l'observació de la tendència.  

 

Una de les aportacions d'aquest treball rau en haver analitzat les estructures i 

transformacions familiars a partir de les fonts de naturalesa censal, no únicament a 

partir de les estructures dels grups familiars, sinó a partir de les característiques de les 

persones que hi resideixen. Això només és possible a partir de 1991.   

 

Així, el treball s'ha realitzat des de dues unitats d'anàlisi: les llars i les persones. 

Respecte a les llars, s'han calculat les mesures de distribució i complexitat pròpies de 

l'anàlisi de la família. Respecte a les persones, s'han calculat les proporcions de la 

població resident a cada tipus de llar segons sexe i edat i les distribucions segons 
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l'estat civil d'una banda i les proporcions segons sexe i edat de les relacions de 

parentiu amb la persona principal. 

 

El criteri de classificació de les llars utilitzat en aquesta recerca és el proposat per 

Hammel i Laslett, que distingeix 5 tipus de llar i 4 tipus de nucli donant lloc a 13 

categories. Aquesta tipologia és la més senzilla pel que fa al nombre de categories i 

únicament es centra en la residència. 

 

Als capítols que segueixen s'explica amb més deteniment les peculiaritats dels càlculs 

i l'abast de la informació.  
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