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Presentació

L'Enquesta demogràfica 2007 és una operació singular i una novetat en el sistema estadístic català, ja que 
aporta informació rellevant sobre els canvis i característiques demogràfiques. Els seus resultats seran de 
gran importància per conèixer millor aspectes com ara l'estructura familiar, la dependència, les formes de 
convivència o les migracions, entre d'altres. Però al marge dels seus resultats, l'Enquesta suposa una nove-
tat pels seus aspectes metodològics, entre els quals destaca el fet de tractar-se de la primera enquesta en 
l'àmbit demogràfic íntegrament dissenyada i executada per l'Idescat, que pren la llar com a unitat mostral, 
però amb informació de tots els seus membres i ofereix dades sobre ambdues dimensions: llars i persones. 
A més, s'han utilitzat tècniques de calibratge per calcular els factors d'elevació i s'ha prestat una especial 
atenció al tractament de la manca de resposta, un indicador de la qualitat d'una enquesta que aporta molta 
informació per als usuaris i investigadors en general.

La publicació, doncs, dóna informació detallada sobre els principals resultats a nivell de Catalunya. Tot ple-
gat amb la voluntat de facilitar amb la màxima transparència la tasca dels professionals i dels investigadors 
que connecta amb les bones pràctiques en les estadístiques europees.

Només em resta agrair la col·laboració de la població que amb la seva resposta ha permès disposar d'aquesta 
informació, que és necessària tant per al coneixement del país com per a la presa de decisions en interès 
dels seus habitants.

Anna Ventura i Estalella

Directora de l’Idescat
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Introducció

L'Enquesta demogràfica 2007 (ED07) constitueix la primera edició d'una nova estadística elaborada per 
l'Idescat i que té dos objectius principals. D'una banda, actualitzar la informació de les principals variables 
demogràfiques referides a la població, a les llars i famílies i a l'habitatge; de l'altra, aprofundir en el coneixe-
ment sobre les causes i les conseqüències del canvi demogràfic que s'està produint en la nostra societat a 
través del coneixement de les causes de la migració, la fecunditat de les generacions, la constitució de la 
descendència, la formació i la dissolució de les parelles, l'emancipació dels joves, la incidència de les noves 
formes familiars i la participació en el treball domèstic no remunerat per part de la població.

Els temes que es tracten a l'ED07 són:

• estructura de la població: sexe, edat, estat civil, lloc de naixement, nacionalitat, estudis en 
curs, nivell d'instrucció i coneixement de llengües 

• relació amb l'activitat: població ocupada, situació professional 

• llars i famílies: estructura, característiques de les llars, llars i habitatge 

• migracions 

• formació i dissolució d'unions i emancipació 

• fecunditat 

• limitació a l'hora de realitzar activitats habituals i necessitat d'ajuda 

• treball no remunerat 

• habitatge: dades de l'edifici, de l'habitatge i de les llars 

L'ED07 és una estadística per mostreig dirigida a les llars catalanes i a les persones que hi resideixen. 
L'objectiu de l'enquesta és obtenir resultats de les principals variables demogràfiques per a les 41 comar-
ques, les capitals de província i els municipis de més de 100.000 habitants. Els resultats més detallats només 
es podran obtenir per a Catalunya i en un grau menor per al municipi de Barcelona i els 7 àmbits del Pla 
territorial. Aquesta informació es difon al Banc d’estadístiques de municipis i comarques, on es troben els 
resultats en nombres absoluts i percentatges.

L'Idescat ofereix el document Enquesta demogràfica 2007. Informe metodològic (en PDF), títol del número 
1 de la col·lecció Quaderns d’Estadística, que també està disponible en suport paper. Aquesta monografia 
dóna informació detallada dels aspectes metodològics de l'enquesta:

• àmbit poblacional, geogràfic i temporal 

• disseny mostral, selecció de la mostra i càlcul dels estimadors 

• treball de camp i recollida de la informació 

• avaluació de l'error no mostral: taxes de resposta, anàlisi de la falta de resposta i avaluació 
del marc de referència 

• reponderació 

• qüestionari 
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Metodologia

Tradicionalment, les fonts estadístiques per a l'estudi de la població han estat els censos de periodicitat 
decennal i l'aprofitament estadístic dels registres administratius. En aquest sentit, els padrons municipals 
d'habitants proporcionen recomptes exhaustius de la població i de la seva estructura segons el sexe, l'edat, 
el lloc de naixement i la nacionalitat, amb periodicitat anual, mentre que el Registre Civil és la base de les 
estadístiques sobre el moviment natural, naixements, defuncions i matrimonis.

Donada la intensa dinàmica demogràfica actual, les fonts descrites anteriorment són insuficients per cobrir 
les necessitats d'informació, a causa principalment de la llarga periodicitat del cens i a la insuficient informa-
ció conceptual que proporcionen els padrons municipals d'habitants.

És per aquest motiu que el Parlament de Catalunya va establir en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 
2006–2009 l'elaboració d'una enquesta directa, per mitjà d'entrevista personal, a una mostra representativa 
de la població de Catalunya, que permetés conèixer dades demogràfiques de la població, estructura familiar, 
dependència, formes de convivència, fecunditat, migracions, habitatge i altres característiques demogràfi-
ques d'interès. Aquest mandat parlamentari es va concretar al Decret del Programa anual d'actuacions esta-
dístiques del 2007 i del 2008, que preveu la realització de l'Enquesta demogràfica 2007 a càrrec de l'Idescat.

1. Objectius

L'Enquesta demogràfica té els objectius següents:

• Atendre els requeriments de la Llei del Pla estadístic, que posa èmfasi en la necessitat de disposar 
d'informació amb desagregació territorial i en el tema migratori. L'àmbit comarcal és un dels tradicio-
nals en l'explotació territorial de les dades estadístiques generades per l'Idescat. 

• Procurar la màxima continuïtat de les sèries històriques derivades dels censos, de les renovacions 
padronals i de l'Estadística de població de 1996. 

• Obtenir el perfil sociodemogràfic dels diferents col·lectius de població definits segons el sexe, l'edat i 
la nacionalitat: homes, dones, gent gran, població en edat escolar, població en edat activa i població 
estrangera amb relació a les variables principals (immigració, estudis, activitat, dependència, formes 
familiars i habitatge). 
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Principals resultats

1. Nivell d’instrucció

El 16% de la població resident a Catalunya té estudis universitaris: un 8% correspon a estudis de diploma-
tura, arquitectura o enginyeria tècnica (o 3 cursos universitaris acabats) i un altre 8% correspon a titulats 
de cicle llarg (llicenciats, enginyers, arquitectes) o doctors. Pel que fa als estudis secundaris, el 25% de la 
població ha completat estudis de secundaria postobligatòria, batxillerat (i equivalents com BUP, COU i FP 
de primer, o de segon grau, mestratges i oficialies industrials...), mentre que el 26% de la població ha cursat 
estudis de secundària obligatòria o equivalent (EGB, etc.). El 25% de la població resident ha completat els 
estudis primaris, mentre que el 7% declara que sap llegir i escriure però que va anar menys de 5 anys a 
l’escola. Finalment, el 2% de la població resident declara no saber llegir i escriure. 

Quant al nivell d’instrucció assolit, dos àmbits, l’Alt Pirineu i Aran i l’àmbit Metropolità, tenen percentatges 
més alts que la mitjana catalana de població amb un nivell d’instrucció superior a l’ensenyament obligatori.

1,5%1,5%

7,3% 24,3% 25,7% 25,4% 7,5% 8,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No sap llegir o escriure

Menys de 5 anys a l'escola

Ensenyament primari

Ensenyament secundari 
obligatori

Batxillerat i FP

Diplom., Arquitec. o Enginy. 
Tèc. tres cursos univ.

Arquit.,Enginy., Llicenc.,Doct.

Nivell d'instrucció de la població de 10 anys i més. Catalunya 2007 

 

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 2007

Estudis en curs

Un de cada quatre habitants de Catalunya està estudiant i d’aquests un 64% està cursant algun ensenya-
ment no obligatori. Quant al nivell d’instrucció assolit, un 41% de la població de 10 anys i més va continuar 
els seus estudis més enllà de l’ensenyament obligatori.

Les Comarques Gironines i el Camp de Tarragona són els dos àmbits amb un percentatge de població que 
no està cursant cap estudi inferior a la mitjana catalana.
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Coneixement del català i el castellà

La competència lingüística plena (parlar, llegir i escriure) de la població de 2 anys i més és d’un 56,3% si es 
tracta de la llengua catalana i d’un 88,8% en el cas de la castellana.

La competència lingüística plena en llengua castellana és superior a la mitjana catalana a l’Àmbit Metropolità 
i a l’Alt Pirineu i Aran.

La competència lingüística plena en llengua catalana és inferior a la mitjana catalana a les Terres de l’Ebre, 
Àmbit de Ponent, Camp de Tarragona i àmbit Metropolità.

El 94% de la població resident entén el català, mentre que el 76% el sap parlar i el 73% el sap llegir. La pro-
porció de persones que saben escriure’l és del 56%. Pel que fa al castellà, la proporció dels que l’entenen és 
del 99%, el saben parlar el 98%, el saben llegir el 91% i el saben escriure el 89%.

Primera llengua parlada

Segons la primera llengua que van parlar, 5 de cada 10 persones de 2 anys i més van fer-ho en castellà, 3 
en català, 1 en ambdues llengües i 1 en una altra llengua.

El català és la primera llengua que va parlar el 32% de la població resident, mentre que un 50% declara 
que el castellà és la llengua que va parlar primer i un 10% tenen com a primera llengua parlada una llengua 
diferent del català o castellà. S’ha de tenir en compte que un 8% de residents tenen més d’una llengua com 
a primera parlada (la majoria dels quals català i castellà). D’altra banda, només un 1% declara haver parlat 
primer català (o castellà) i una altra llengua.

Un de cada deu habitants de 2 anys i més declara que la primera llengua que va parlar va ser diferent del ca-
talà/castellà. A partir de les seves respostes s’han comptabilitzat 65 llengües, classificables en 20 branques 
lingüístiques i en 13 famílies lingüístiques.

2,3%

3,8%

4,1%

4,7%

5,1%

6,2%

6,5%

12,2%

14,3%

16,6%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Xinès

Alemany

Rus

Anglès

Gallec

Portuguès

Francès

Amazic

Romanès

Àrab

Població de 2 anys i més amb la primera llengua parlada diferent del català i del castellà. Deu llengües més 
parlades.Catalunya 2007

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 2007
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2. Relació amb l’activitat

Activitat

L’any 2007 la població laboralment activa a Catalunya és de 3.765,8 milers d’habitants, dels quals 3.518,1 
són ocupats i 247,7 són desocupats. D’acord amb aquestes xifres les taxes d’activitat i d’ocupació se situen 
respectivament en el 61,8% i en el 57,8% de la població de 16 anys i més, mentre que l’atur és el 6,6% de 
la població activa. 

Per sexes, la població activa inclou 1.640,9 mil dones i 2.124,9 mil homes. La participació laboral (taxa 
d’activitat) de les dones és del 53% i la dels homes del 71%.

Per àmbits territorials, la taxa d’activitat de l’Àmbit Metropolità és del 61,8%, com la mitjana catalana. Ponent 
(61,3%) i les Terres de l’Ebre (58,6%) tenen una taxa de participació laboral més baixa que la mitjana. Els 
àmbits amb més participació laboral són Alt Pirineu i Aran (64,1%), Camp de Tarragona (62,6%), Comarques 
Gironines (62,3%) i Comarques Centrals (62%).

Població de 16 anys i més segons  relació amb l'activitat. Catalunya. 2007

3,2%

2,2%

5,1%

8,6%

19,1%

61,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

altres inactius

incapacitat per
treballar

estudiant

feines llar

jubilat o
pensionista

població activa

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 2007

Inactivitat

Pel que fa a la població econòmicament inactiva s’estima en 2.323,5 mil persones, el 38,2%  de la població 
de 16 anys i més. La població jubilada o pensionista, 1.162,5 mil, és el col·lectiu més nombrós i representa 
el 19,1% de la població de 16 anys i mes.  S’estima en més de mig milió (521,4 mil) la població dedicada 
exclusivament a les feines de la llar. Aquest col-lectiu,  pràcticament dones, representa el 8,6% de la pobla-
ció de 16 i més anys. Els estudiants,  312,6 mil, són el 5,1% de la població de 16 i més anys, mentre que la 
població amb incapacitat permanent per treballar s’estima en 134,1 mil persones, el 2,2% de la població de 
16 i més anys.

Per sexes, la població inactiva és majoritàriament femenina, amb 1.454,1 mil dones i 869,4 mil homes. El 
percentatge d’inactius en relació amb la població de 16 i més anys és el 47% i el 29% per a les dones i els 
homes respectivament.
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Situació professional

A Catalunya l’any 2007 són ocupats assalariats 2.945,1 mil habitants, que representen el 83,7% de la po-
blació ocupada. El 64,2% d’ocupats  són assalariats fixos i el 19,5% són eventuals o amb contracte a ter-
mini. S’estima que el nombre d’empresaris és de 557,5 mil, el 15,9% de la població ocupada. La majoria 
d’empresaris correspon als que no ocupen personal, el 9,5% de la població ocupada, mentre que els empre-
saris que ocupen personal representen el 6,4% del total d’ocupats i ocupades. Un petit nombre de persones, 
15,4 mil habitants, el 0,4% dels ocupats, es troben en altres situacions com ara cooperativistes. 

El 88% de les dones que treballen són assalariades, mentre que aquesta proporció entre els homes és no-
més del 80,5%. Pel que fa les empresàries, representen l’11,5% de l’ocupació femenina, mentre que per als 
homes la proporció és del 19,2%.

L’Àmbit Metropolità i el Camp de Tarragona són els territoris amb una taxa més alta de salarització, amb el 
85,5% i el 84,3% de la població ocupada respectivament. L’Alt Pirineu i Aran i les Terres de l’Ebre, són els 
territoris que tenen la proporció més baixa d’assalariats, el 73,2% i el 75,9% respectivament.

Població ocupada segons  situació professional. Catalunya. 2007 
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Font: Idescat. Enquesta demogràfica 2007
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Sectors d’activitat

L’any 2007 el sector de serveis dóna feina a 2.235,3 mil persones, el 63,5% de la població ocupada. La 
indústria ocupa la segona posició, amb 824,3 mil ocupats, el 23,4%. El 10,9% dels ocupats, 382,3 mil per-
sones, treballen al sector de la construcció. El sector primari (agricultura, ramaderia i pesca) ocupa 76,2 mil 
persones, que representen el 2,2% de l’ocupació total.

L’Àmbit Metropolità i l’Alt Pirineu i Aran destaquen per la seva economia fortament terciaritzada, amb dos de 
cada tres ocupats treballant als serveis. Les Comarques Centrals,  les Comarques Gironines i el Camp de 
Tarragona són àmbits amb més ocupació industrial que la mitjana catalana, mentre que el pes relatiu més alt 
de població ocupada al sector primari correspon a les Terres de l’Ebre i l’Àmbit de Ponent. La proporció de 
població ocupada a la construcció a l’Àmbit Metropolità és més baixa que la mitjana. Per contra, als àmbits 
no metropolitans, la proporció de població ocupada a la construcció és més alta que a la mitjana.

Població ocupada segons sectors d'activitat. Catalunya. 2007

Agricultura
2,2%

Indústria
23,4%

Construcció
10,9%

Serveis
63,5%

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 2007
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Professió

Hi ha tres grups professional amb més de mig milió d’ocupats. El grup professional més nombrós és el 
d’Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, que amb 
578,3 milers d’ocupats representa el 16,4% de l’ocupació total. Els grup de Tècnics i professionals científics i 
intel·lectuals, amb 558,5 milers d’ocupats és el segon grup més nombrós amb un pes del 15,9%. Els Treba-
lladors de serveis de restauració, personals, de protecció i venedors de comerç són 507,7 milers, el 14,4% 
de la població que treballa. Per sota del mig milió se situa la xifra d’Empleats administratius, 474,5 milers, el 
13,5% d’ocupats.

Tres grups professionals ocupen cadascun d’ells una xifra molt semblant de persones, entorn de 370 mil,  el 
10,5% dels ocupats; es tracta dels  Tècnics i professionals de suport (376,1 mil),  Operadors d’instal·lacions 
i maquinària, i muntadors (371,3 mil) i els Treballadors no qualificats (364,2 mil). La població ocupada com 
a Personal directiu de les empreses i de les administracions públiques és de 215,0 mil persones, el 6,1% 
dels ocupats. Els Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres són 71,1 mil persones, el 2% de 
la població ocupada.

Pel que fa la distribució segons el sexe, els homes són especialment predominants al grup de d’Artesans i 
treballadors qualificats de les indústries i la construcció, amb una ràtio de 747 homes per cada 100 dones, al 
grup d’Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors (539 homes per 100 dones) i entre els Treballa-
dors qualificats en activitats agràries i pesqueres (352 homes per cada 100 dones). El  Personal directiu de 
les empreses i de les administracions públiques té una ràtio de 181 homes per cada 100 dones. 

Població ocupada segons professió (CCO-94). Catalunya. 2007
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Font: Idescat. Enquesta demogràfica 2007

El grup professional  més feminitzat correspon al de Treballadors de serveis de restauració, personals, pro-
tecció i venedors de comerços (52  homes per cada 100 dones). També tenen més dones que homes els 
grups professionals següents: Empleats administratius (75 homes per cada 100 dones), Tècnics i professio-
nals de suport (78 homes per cada 100 dones), Treballadors no qualificats (85  homes per cada 100 dones) 
i Tècnics i professionals científics i intel·lectuals  (89  homes per cada 100 dones).
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3. Llars i famílies

Composició de les llars

Els 7.222,7 milers d’habitants residents a Catalunya viuen en 2.782,3 milers de llars, que es componen de 
la següent manera: el 19,5% són llars unipersonals, el 3,1% estan compostes de més d’una persona que no 
formen un nucli familiar, el 28% correspon als matrimonis o parelles sense fills, el 39,2% als matrimonis o 
parelles amb fills, el 8,7% a nuclis monoparentals i, finalment, l’1,5% són llars amb dos o més nuclis.

L’estructura de les llars de l’Àmbit Metropolità és la que presenta major semblança amb el conjunt de Cata-
lunya. S’observen diferències territorials destacables com a les Terres de l’Ebre, on la proporció de matrimo-
nis o parelles amb fills se situa més de quatre punts percentuals per damunt del valor mitjà de Catalunya o a 
l’Alt Pirineu i Aran que registra el nivell més elevat de llars sense nucli, 5,1% enfront dels 3,1% de la mitjana 
del Principat.

Llars segons nombre i tipus de nucli. Catalunya. 2007
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Font: Idescat. Enquesta demogràfica 2007
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Nombre de persones de la llar

Pel que fa a la distribució de les llars en funció del nombre de persones que les componen, predominen les 
llars de dimensió reduïda. Les llars de dues persones són les que tenen la major representació relativa: una 
de cada tres llars catalanes estan compostes per dues persones. En conjunt, les llars d’una i dues persones 
representen més de la meitat de les llars catalanes (52,9%).

La dimensió mitjana resultant per a Catalunya és de 2,60 persones per llar.  Des del punt de vista espacial, la 
tendència és a convergir en llars de dimensió reduïda, encara que és possible identificar algunes diferències 
territorials. El valor d’aquest indicador fluctua entre un màxim de 2,80 persones per llar a les Terres de l’Ebre 
i un mínim de 2,55 a l’Alt Pirineu i Aran.

Llars segons nombre de persones a la llar. Catalunya. 2007
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Composició de les llars segons el nombre de fills

Els nuclis familiars es caracteritzen per presentar una dimensió reduïda. Més d’una tercera part (36,6%) 
d’aquests nuclis estan constituïts per matrimonis o parelles sense fills, un 34,2% amb un fill i un 24% amb 
dos fills. 

Els nuclis que compleixin els requisits de famílies nombroses representen el 4,8% del total de nuclis amb fills 
i es concentren majoritàriament a l’Àmbit Metropolità (64,5%).

L’increment del nombre d’adopcions dels darrers anys queda enregistrat a ED07. El 0,6% dels nuclis amb 
fills presenten almenys un fill adoptiu, que fonamentalment es localitzen a l’Àmbit Metropolità.

Les Terres de l’Ebre presenten les majors proporcions de nuclis amb fills (68,9%), mentre que l’Alt Pirineu i 
Aran se situa al nivell més baix de Catalunya amb un 60,3%, és a dir,  tres punts per sota del valor mitjà de 
Catalunya.



17Institut d’Estadística de Catalunya – ED/07

En el 35,4% dels nuclis viuen fills amb edats inferiors a 16 anys. Territorialment, les menors proporcions 
d’aquests  nuclis familiars corresponen a l’Alt Pirineu (32,7%), les Terres de l’Ebre (32,9%) i l’Àmbit Metro-
polità (34,8%). Alhora, en l’altre extrem, les representacions més altes de nuclis amb fills menors de 16 anys 
es registren al Camp de Tarragona (38,4%) i a les Comarques Gironines (37,5%).

El 54,7% dels fills que viuen amb els seus pares són homes i el 45,3% són dones. Per edats, la meitat tenen 
edats inferiors al 15 anys, el 37,5% representen la població entre 15 i 29 anys i finalment, els de 30 i més 
anys són el 12,5%.

Nuclis de famílies reconstituïdes

El 6,23% del conjunt d’unions amb fills  correspon a nuclis de famílies reconstituïdes, és a dir, formades per 
una parella, casada o no, i amb almenys un fill nascut d’una unió precedent. El 52,1% d’aquest tipus de llar 
correspon a matrimonis i el 47,9% a parelles de fet. El 69,2% de les famílies reconstituïdes presenten un fill 
no comú al nucli i els restant 30,8%, dos o més fills.

Llars unipersonals

Una de cada cinc llars és unipersonal. Les formades per dones són majoritàries, amb un pes relatiu del 
60,5%. La composició per edats d’aquest tipus de llar és molt heterogènia, mentre que les constituïdes per 
dones, el 60% tenen edats superiors als 64 anys, l’estructura d’edats dels homes és més jove amb un 73,6% 
d’efectius en el grup de menors de 65 anys. L’estat civil d’aquest tipus de llar manifesta concordança amb la 
seva estructura per edats. En el cas dels homes, els solters representen més de la meitat (56,7%) dels efec-
tius masculins, mentre que les dones el percentatge més elevat correspon a la població vídua amb un 58,3%.

Llars unipersonals segons sexe i edat. Catalunya. 2007
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Matrimonis

Els matrimonis representen el 84,4% del total d’unions. Tres de cada cinc matrimonis tenen descendència. 
Els matrimonis amb un fill representen el 30,9%, seguit pels de dos fills amb el 25,5%, mentre que els de tres 
fills i més tenen una presència reduïda, amb un 5,1%.

Els matrimonis amb fills són més freqüents en tots els àmbits territorials de Catalunya, amb les màximes re-
presentacions al Camp de Tarragona (63,6%) i a les Terres de l’Ebre (63%). L’Alt Pirineu i Aran (59,2%) i les 
Comarques Centrals (60,6%) destaquen pel fet que tenen valors inferiors a la mitjana de Catalunya (61,4%).

Parelles de fet

El 15,6% de les unions són parelles de fet. La seva estructura per edats es caracteritza per la seva joventut, 
es distingeix un valor màxim en el grup de 30 a 34 anys, en el cas dels homes i entre els 25 i 29 anys en 
el cas de les dones. Per al conjunt de parelles, el 62,3% dels nuclis no tenen cap fill convivint a la llar, les 
parelles amb un fill representen el 23,4% i les de dos fills i més un 14,3%.

Nuclis monoparentals

Un 19% dels nuclis amb fills són monoparentals. Una característica destacada és la seva elevada feminitza-
ció. En el 85% dels casos, el progenitor present a la llar és la mare.

La freqüència màxima de nuclis monoparentals mare en llars d’un nucli es localitza a las Terres de l’Ebre 
amb un 8,9%, seguit per l’Àmbit Metropolità, que registra una proporció del 7,9%, que és una xifra propera 
a la mitjana de Catalunya.

Durada de la convivència dels fills amb la mare

S’incrementa l’edat mitjana en què els fills deixen de conviure amb la seva mare. Si abans del anys 70 els 
fills marxaven al voltant dels 20,1 anys, de l’any 2005 endavant ho fan als 26 anys de mitjana.

Aquest comportament és diferencial per sexe i motiu de finalització de la convivència. Així, els homes als 
29,2 i les dones als 27,5 deixen la llar per contraure matrimoni o formar una parella; en canvi, per raons de 
feina marxen als 29,3 i 25,2 anys respectivament. 

Edat mitjana dels fills segons sexe i any de finalització de la convivència amb la mare. Catalunya. 2007
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Llars amb gent gran

Les llars formades per almenys una persona major de 64 anys, numèricament tenen un pes rellevant, ja que 
constitueixen un terç del total de llars de Catalunya, amb predomini de llars de dimensió reduïda fonamen-
talment, com són els matrimonis sense fills (37,8%) i les llars unipersonals (30,3%).

En relació amb les llars classificades segons el nombre de generacions, l’any 2007 hi havia a Catalunya 
aproximadament un 50% de llars d’una generació, un 47% de dues i una mica menys del 3% de les de tres 
o més generacions. Territorialment, els Àmbits de Ponent (4,4%), l’Alt Pirineu (3,9%) i les Terres de l’Ebre 
(3,7%) són els que presenten els percentatges més elevats de llars multigeneracionals.

Tipus de llars on viuen les persones de 65 anys i més. Catalunya. 2007
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Llars amb població estrangera

El pes de llars formades per almenys una persona estrangera representen un 15,2% del conjunt de les llars 
de Catalunya. Aquest tipus de llar destaca pel fet de ser més nombrosa, amb la dimensió mitjana de 3,2 
persones per llar. Tanmateix, es distingeix per l’alt percentatge de matrimonis o parella amb fills (43,8%) 
i per una alta presència de llars complexes molt per sobre del conjunt de Catalunya: el 5,6% de les llars 
d’estrangers són d’aquesta categoria, en canvi per a la del conjunt del país representen l’1,5%.

Tipus de llars on viuen persones de nacionalitat estrangera. Catalunya. 2007
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4. Habitatges principals 

4.1 Dades dels edificis

Tipus d’edificis

Segons el tipus d’edifici en què resideix la població de Catalunya, 3 de cada 4 són edificis plurifamiliars, on hi 
ha més de dos habitatges com a mínim. Un 16% són cases unifamiliars, és a dir, d’habitatge únic,  i un 10% 
correspon a cases unifamiliars adossades.

L’anàlisi  per àmbits territorials ens mostra la variabilitat d’aquesta dada al llarg de Catalunya. Així mostra les 
Terres de l’Ebre com el que té el percentatge més alt de cases unifamiliars soles o adossades (56%) enfront 
de l’Àmbit Metropolità, que només disposa d’un 17% d’aquestes categories.

L’àmbit que té un percentatge més elevat de cases unifamiliars adossades és l’Àmbit de Ponent amb un 
27,9% d’aquestes categories.
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Any de construcció

Es pot dir que els habitatges de Catalunya estan en edificis en què un de cada quatre van ser construïts fins 
a 1960 i una altra quarta part entre 1981 i el 2000. Pel que fa al restant 50%, un 43% es van construir entre 
1961 i 1980 i a partir de l’any 2001 fins al 2007 es van edificar més d’un 7% dels edificis.
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Estat de conservació

Pel que fa a l’estat de conservació dels edificis investigats el 91% estan en bon estat i només un 9% el tin-
drien deficient, dolent o ruïnós.

Disponibilitat d’ascensor

La disponibilitat d’ascensor en l’edifici deixa el parc dividit en dues meitats: un 50,7% en tenen i un 49,3 no 
en tenen.

Conseqüentment al tipus d’habitatge, l’anàlisi per àmbits territorials de la variable disponibilitat d’ascensor 
en l’edifici reflecteix la tipologia dels edificis, i així l’Àmbit Metropolità té un 58,7% dels edificis amb ascensor 
enfront de les Terres de l’Ebre, que només en disposen un 21,7%.
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4.2 Dades de l’habitatge

Superfície

Més del 60% dels habitatges de Catalunya tenen entre 60 i 100 m2 de superfície útil, repartit equitativament 
entre un 31,2% entre 60 i 79 m2 i un 31,0% entre 80 i 99 m2. Un 7,7% tenen entre 40 i 59 m2 i per sota de 40 
m2 només es registra un 0,7% dels habitatges. Entre 100 i 119 m2 tenim 11,5% i de 120 m2 i més un 17,9%.
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Aigua calenta, calefacció i refrigeració

Es pot dir que pràcticament el 100% dels habitatges tenen aigua calenta (99,2%). Només un 5,6% declara no 
tenir calefacció, ja sigui central, individual o per aparells mòbils (aquets últims són un 25%) i quasi un 40% té 
refrigeració a l’habitatge amb un fort increment respecte a l’última dada oficial disponible.
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Règim de tinença

La forma majoritària de règim de tinença de l’habitatge és la compra amb prop del 72% dels habitatges. 
D’aquests el 41% correspon a totalment pagats i un 32% són amb pagaments pendents. Només un escàs 
3,5% són per herència o donació. El restant 22% dels habitatges estan en règim de lloguer i un 2% són cedits 
gratuïtament o en altres formes.
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4.3 Dades de la llar

Any d’arribada a l’habitatge

L’any d’arribada a l’habitatge és una informació que permet completar les dades de moviments migratoris 
en especial els que han tingut lloc dintre del mateix municipi i aporta també informació sobre el procés de 
formació de noves llars.

En un 37% dels habitatges, la població que hi resideix hi ha arribat d’ençà l’any 2001. En un 23,6% hi ha 
arribat entre l’any 1991 i 2000. La resta d’habitatges són ocupats abans de l’any 1991.
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Segona residència

Només un 12% de les llars catalanes declaren disposar d’una segona residència on passa com a mínim 15 
dies l’any.

Telèfon

En analitzar el tema del telèfon de les llars, tenim que disposa d’almenys un telèfon mòbil un 90% dels habi-
tatges, que sobrepassa el telèfon fix, del qual declara disposar-ne un 81,3%.
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Residus

Pel que fa a la separació de residus a la llar, entre el 75 i el 80% de les llars declaren reciclar paper, vidre i 
altres envasos, mentre que la matèria orgànica (opció no disponible en molts municipis) la recicla quasi un 
62%.

Servei domèstic extern

Pel que fa a les llars amb servei domèstic extern i remunerat els resultats diuen que només un 17,2% de les 
llars en disposen, enfront d’un 82,8% que declaren que no en tenen. Aquesta pregunta es relaciona amb les 
necessitats d’ajuda de la població i les seves limitacions.
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5. Migracions

Població migrant

La informació sobre el lloc de residència de la població fa un any, l’1 de novembre del 2006, permet distingir 
la població migrant. Per aquesta data la població que ha canviat de lloc de residència és quantitativament 
poc significativa. La població no migrant representa el 94,1%,  el 2% són migrants intramunicipals, l’1,4% 
intermunicipals i l’1% internacionals. 

Pel que fa al lloc de residència fa cinc anys, el nombre de migrants registrat a l’enquesta és més elevat, i 
afecta el 26,2% de la població. Els migrants intramunicipals són els que registren el major percentatge amb 
un 11%, els intermunicipals un 8% i finalment, els internacionals representen gairebé un 7%. Els moviments 
migratoris entre municipis de Catalunya són més freqüents que amb els de la resta d’Espanya.

Lloc de residència fa cinc anys. Catalunya. 2007
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En relació amb la migració de l’últim decenni, el 40,9% de la població actual de Catalunya declarava que 
havia canviat de residència. Per ordre d’importància relativa, la població  que va efectuar un moviment dins 
del mateix municipi representa el 16,9%, entre diferents municipis el 12,1% i de l’estranger un 11,9%.

Població estrangera

La població estrangera amb residència inferior a un any va declarar majoritàriament (84,1%) la seva intenció 
de residir a Catalunya almenys un any. Aquest comportament presenta variabilitat entre els diferents àmbits 
territorials. A les Terres de l’Ebre, el 44% dels estrangers pensen marxar de Catalunya, mentre que a les 
Comarques Gironines aquesta proporció és del 9,8%.

Entre els principals motius pels quals la població estrangera o de nacionalitat espanyola adquirida s’ha tras-
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lladat a viure a Catalunya, aproximadament el 50% ho ha fet per raons de feina, el 28% per motius familiars 
i 4% per estudis. Per sexe, en el cas dels homes la proporció que declaren motius de feina arriba al 56%. En 
contraposició, les dones presenten un major percentatge en l’apartat de motius familiars.

El 16,1% de la població estrangera o de nacionalitat espanyola adquirida de 18 anys i més declara la seva 
intenció de reagrupar familiars als propers anys.

Motiu de trasllat a Catalunya. Catalunya. 2007
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6. Formació  i dissolució d’unions

Situació de convivència actual

Més de la meitat de la població de 15 anys i més conviuen amb el seu cònjuge, a més hi ha un 1,32% de 
persones que manifesten tenir cònjuge però no hi conviu. En relació amb les parelles de fet, el 9,9% de la 
població declara conviure amb la seva parella, mentre que el 2,3% té parella estable sense convivència. Una 
de cada tres persones d’aquestes edats  respon no tenir parella.

Els principals motius pel quals la població amb cònjuge o parella no conviu a la llar són fonamentalment per 
raons econòmiques (24%), per preservar la independència (16,4%) i per raons d’habitatge (7,6%).

Des del punt de vista de les edats, la població que declara tenir cònjuge o parella fora de la llar es concentra 
en edats adultes joves, el 47% tenen edats inferiors a 30 anys i un 28,6% són persones de 30 a 40 anys.

Situació de convivència. Catalunya. 2007
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Infecunditat

La proporció de dones sense fills ha augmentat de forma molt notable en les generacions recents. Aquest 
augment és el resultat de l’endarreriment continuat de l’edat a tenir el primer fill. 

Destaca que gairebé la meitat (46,2%) de les dones de 30 a 34 anys que viu a Catalunya no ha tingut encara 
cap fill, mentre que per a les dones de 35 a 39 anys la proporció sense fills és del 28,7%. Una part d’aquestes 
dones acabaran tenint descendència però l’ajornament continuat de la decisió de tenir fills es pot traduir en 
una proporció molt elevada d’infecunditat involuntària en aquestes generacions nascudes als anys setanta.  

8. Limitacions i necessitat d’ajuda

Limitacions

L’Enquesta demogràfica inclou una pregunta sobre si la persona té alguna limitació per a les activitats que 
fan habitualment les persones de la seva mateixa edat. S’entén per  activitats habituals estudiar, treballar, 
fer el treball domèstic... i  també les activitats de lleure i de relació. S’entén que una persona té limitacions 
per a les activitats habituals encara que les tingui superades per algun aparell (com ara ulleres o cadira de 
rodes) o per l’ajuda de terceres persones. No s’inclouen les limitacions que tenen o que es preveuen d’una 
durada inferior a mig any.

L’any 2007 s’estima que un 10,6% de la població catalana de 15 anys i més anys presenta alguna limitació 
per a les activitats habituals a causa d’algun problema de salut. La incidència de les limitacions és més alta 
per a les dones que per als homes i varia fortament amb l’edat. 

Entre la població de 15 a 64 anys el percentatge de limitacions és només del 5,5%, mentre que entre la po-
blació de 65 i més anys el percentatge que presenta limitacions augmenta fins al 31,8%.

Població amb alguna limitació per a les activitats habituals segons el sexe i el grup d'edat. Catalunya. 2007
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Per gèneres, les dones tenen més limitacions per a les activitats habituals que no pas els homes. En la 
població femenina de 15 a 64 anys el percentage de dones amb limitacions és del 6,2%, mentre que el per-
centatge d’homes amb limitacions és del 4,9%. En la població de més edat, de 65 anys i més, el 36,2% de 
les dones tenen limitacions, contra el 25,7% dels homes.

En relació amb la població de 15 anys i més, els àmbits que presenten un percentatge més alt de població 
que declara tenir alguna limitació per a les activitats habituals són l’Àmbit de Ponent (12,7%), l’Alt Pirineu i 
Aran (11,9%) i l’Àmbit Metropolità (11,1%). Els àmbits amb un percentatge més baix de població amb limita-
cions per a les activitats habituals són les Comarques Gironines (7,8%), Camp de Tarragona (8,5%), Terres 
de l’Ebre (9,4%) i Comarques Centrals (10,5%).

Necessitat d’ajuda

La necessitat d’ajuda per a les activitats de la vida diària és la pregunta que inclou l’Enquesta demogràfica 
amb l’objectiu de captar la dependència. Es demana si, de forma regular o esporàdicament, a la persona li 
cal l’ajuda o la companyia de tercers per fer les activitats més bàsiques de la vida diària, com ara vestir-se, 
menjar, sortir al carrer, etc.

Es calcula que 432,9 mil persones, un 7% de la població de 15 anys i més, necessita l’ajuda o la compan-
yia de tercers per dur a terme les activitats de la vida diària. Gairebé la meitat d’aquestes persones 213,9 
mil, el 3,5% de la població, necessita l’ajuda d’una forma regular o habitual, mentre que la resta, 219,0 mil 
persones, necessita ajuda a vegades o de forma esporàdica  per dur a terme les activitats de la vida diària.

Dues de cada tres persones que necessiten ajuda per a les activitats de la vida diària són dones, de manera 
que 284,3 mil dones, el 9,1% de la població femenina, necessita ajuda per a les activitats més bàsiques. 
S’estima una xifra de 148,7, mil homes amb necessitat d’ajuda per a les activiats bàsiques, el 4,9% de la 
població masculina de 15 anys i més. 

En relació amb la població de 15 anys i més, el percentatge més baix de persones amb necessitat d’ajuda 
per a les activitats bàsiques de la vida diària es registra al Camp de Tarragona (5,2%), Comarques Gironines 
(5,2%), Comarques Centrals (6,1%). Els àmbits que se situen per sobre de la mitjana són el Metropolità 
(7,4%), Terres de l’Ebre (8,3%), Alt Pirineu i Aran (8,3%)  i Ponent (8,7%).

Població de 15 anys i més amb necessitat d'ajuda per a activitats de la vida diària segons sexe. Catalunya. 2007
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9. Treball no remunerat

Feines de la llar

L’Enquesta demogràfica pregunta a les persones sobre la seva participació en les feines no remunerades de 
la llar pròpia. Els resultats indiquen que més de 5 milions de persones, el 82,4,%  de la població de més de 
15 anys, participa d’una manera o altra en les feines domèstiques no remunerades. El grau de participació, 
però, presenta força disparitat, depenent de l’edat i, sobretot, del sexe. Així mentre que el percentatge de 
dones que no participen en les feines de la llar no arriba al 10%, més de la quarta part dels homes declaren 
no participar en les feines domèstiques. 

Pel que fa a la distribució del treball no remunerat entre els membres de la llar, entorn d’un 30% de la pobla-
ció de més de 15 anys comparteix les feines d’una manera igualitària amb altres membres de la llar. Aquest 
percentatge de població que comparteix el treball domèstic és molt semblant per als homes i dones. En 
canvi, gairebé la meitat de dones (el 47% de la població femenina de més de 15 anys) assumeix la pràctica 
totalitat de les feines no remunerades de la seva llar. La majoria correspon a dones que conviuen amb per-
sones que tenen una petita participació, o no participen, en les feines de la casa. El percentatge d’homes que 
assumeixen la pràctica totalitat de les feines de la llar és només del 8,8%.

Pel que fa a les persones que tenen una petita participació en les feines de la llar el percentatge és molt més 
alt en el cas dels homes (34,7%) que de les dones (13,3%).

Grau de participació en les feines de la llar no remunerades segons el sexe. Catalunya. 2007
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Per àmbits territorials l’Ambit Metropolità té una participació més alta en el treball domèstic que la mitjana de 
Catalunya, amb el 83,3% de la població que participa, en diferent intensitat, en les feines no remunerades. 
Les freqüències més baixes apareixen a l’àmbit de Ponent, amb el 71,3% de participació.
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Cura d’infants

Es calcula que 1,4 milions de persones participen en les feines no remunerades de cura dels infants que 
viuen a la llar. En termes relatius aquesta xifra representa el 23% de la població de 15 anys  i més i el 83,6% 
de la població de 15 anys i més que viu amb infants a la llar. Els percentatges de no participació en les feines 
de cura d’infants de la llar són més alts per als homes (el 23,9%) que per a les dones (el 9,4%).

La cura d’infants compartida és la situació més freqüent, de manera que entorn del 43,5% dels homes i de 
les dones diuen repartir el treball de cuidar els nens i nenes amb almenys una altra persona de la llar. Un 
38,6% de les dones assumeixen en la seva pràctica totalitat la cura d’infants, la qual cosa indica que con-
viuen amb persones que no participen o que tenen una petita participació en les feines d’atenció als nens de 
la casa, incloent-hi també les situacions de famílies monoparentals. La situació de ser el principal cuidador 
d’infants de la llar  només és de l’1,3% en el cas de la població masculina de més de 15 anys que viu amb 
infants a la llar. Els percentatges de petita participació en la cura d’infants són del 31,6% dels homes i del 
8,3% de les dones que viuen amb infants a la llar.

Grau de participació en la cura d'infants segons el sexe. Catalunya. 2007 
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Població per sexe. Catalunya 

Milers 

Sexe 

Any home dona total

2007 3.576,9 3.645,8 7.222,7

   

Percentatges 

Sexe 

Any home dona total

2007 49,5 50,5 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   
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Població segons grans grups d'edat i sexe. Catalunya. 2007 

Milers 

Grups d'edat 

0 a 14 anys 15 a 29 anys 30 a 44 anys 45 a 64 anys 65 anys i més total

Homes 553,1 692,8 981,6 855,5 493,9 3.576,9

Grups d'edat 

0 a 14 anys 15 a 29 anys 30 a 44 anys 45 a 64 anys 65 anys i més total

Dones 521,5 652,4 901,7 888,1 682,2 3.645,8

    

Grups d'edat 

0 a 14 anys 15 a 29 anys 30 a 44 anys 45 a 64 anys 65 anys i més total

Total 1.074,6 1.345,2 1.883,3 1.743,6 1.176,0 7.222,7

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Població segons grans grups d'edat i sexe. Catalunya. 2007 

Percentatges 

Grups d'edat 

0 a 14 anys 15 a 29 anys 30 a 44 anys 45 a 64 anys 65 anys i més total

Homes 15,5 19,4 27,4 23,9 13,8 100

Grups d'edat 

0 a 14 anys 15 a 29 anys 30 a 44 anys 45 a 64 anys 65 anys i més total

Dones 14,3 17,9 24,7 24,4 18,7 100

    

Grups d'edat 

0 a 14 anys 15 a 29 anys 30 a 44 anys 45 a 64 anys 65 anys i més total

Total 14,9 18,6 26,1 24,1 16,3 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Població segons estat civil i sexe. Catalunya. 2007 

Milers 

Estat civil 

solter casat vidu divorciat separat total

Homes 1.665,2 1.700,3 82,1 71,6 57,7 3.576,9

Estat civil 

soltera casada vídua divorciada separada total

Dones 1.410,6 1.665,1 387,0 109,2 74,0 3.645,8

    

Estat civil 

solter/a casat/ada vidu/vídua divorciat/ada separat/ada total

Total 3.075,8 3.365,4 469,0 180,7 131,8 7.222,7

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Població segons estat civil i sexe. Catalunya. 2007 

Percentatges 

Estat civil 

solter casat vidu divorciat separat total

Homes 46,6 47,5 2,3 2,0 1,6 100

Estat civil 

soltera casada vídua divorciada separada total

Dones 38,7 45,7 10,6 3,0 2,0 100

    

Estat civil 

solter/a casat/ada vidu/vídua divorciat/ada separat/ada total

Total 42,6 46,6 6,5 2,5 1,8 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Nivell d'instrucció 

               FP grau 
superior

batxillerat     
superior diplomatura

llicenciatura i 
doctorat NS/NC total

Homes 253,1 222,2 200,1 266,9 .. 3.187,0

      

Població de 10 anys i més segons nivell d'instrucció assolit i sexe. Catalunya. 2007 
      

         Milers 

Nivell d'instrucció 

no sap llegir
o escriure 

                  sense 
estudis primer grau 

ESO,EGB,         
batx. Elemental 

                             
FP grau mitjà 

Homes 28,3 203,4 768,7 855,9 385,3 

          

Nivell d'instrucció 

no sap llegir
o escriure 

                sense 
estudis

                              
primer grau 

ESO,EGB,           
batx. Elemental 

                             
FP grau mitjà 

Dones 71,4 265,9 804,8 802,7 407,5 

          

Nivell d'instrucció 

FP grau           
superior

batxillerat          
superior diplomatura

llicenciatura i 
doctorat NS/NC

                            
total

Dones 198,7 177,2 284 264 .. 3.278,2

      

          

Nivell d'instrucció 

no sap llegir
o escriure 

                     sense 
estudis primer grau 

ESO,EGB,              
batx. Elemental 

                             
FP grau mitjà 

Total 99,6 469,3 1.573,5 1.658,6 792,8 

     

          

Nivell d'instrucció 

FP grau           
superior

batxillerat     
superior diplomatura

llicenciatura i 
doctorat

                                 
NS/NC total

Total 451,8 399,3 484,1 530,9 .. 6.465,2

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Nivell d'instrucció 

               FP grau 
superior

batxillerat     
superior diplomatura

llicenciatura i 
doctorat NS/NC total

Homes 253,1 222,2 200,1 266,9 .. 3.187,0

      

Població de 10 anys i més segons nivell d'instrucció assolit i sexe. Catalunya. 2007 
      

         Milers 

Nivell d'instrucció 

no sap llegir
o escriure 

                  sense 
estudis primer grau 

ESO,EGB,         
batx. Elemental 

                             
FP grau mitjà 

Homes 28,3 203,4 768,7 855,9 385,3 

          

Nivell d'instrucció 

no sap llegir
o escriure 

                sense 
estudis

                              
primer grau 

ESO,EGB,           
batx. Elemental 

                             
FP grau mitjà 

Dones 71,4 265,9 804,8 802,7 407,5 

          

Nivell d'instrucció 

FP grau           
superior

batxillerat          
superior diplomatura

llicenciatura i 
doctorat NS/NC

                            
total

Dones 198,7 177,2 284 264 .. 3.278,2

      

          

Nivell d'instrucció 

no sap llegir
o escriure 

                     sense 
estudis primer grau 

ESO,EGB,              
batx. Elemental 

                             
FP grau mitjà 

Total 99,6 469,3 1.573,5 1.658,6 792,8 

     

          

Nivell d'instrucció 

FP grau           
superior

batxillerat     
superior diplomatura

llicenciatura i 
doctorat

                                 
NS/NC total

Total 451,8 399,3 484,1 530,9 .. 6.465,2

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 

Població de 10 anys i més segons nivell d'instrucció assolit i sexe. Catalunya. 2007 
      

        Percentatges 

Nivell d'instrucció 

no sap llegir
o escriure 

                sense 
estudis primer grau 

ESO,EGB,         
batx. Elemental 

                             
FP grau mitjà 

Homes 0,9 6,4 24,1 26,8 12,1 

          

Nivell d'instrucció 

FP grau        
superior

batxillerat      
superior diplomatura

llicenciatura i 
doctorat NS/NC

                             
total

Homes 7,9 7,0 6,3 8,4 .. 100

          

Nivell d'instrucció 

no sap llegir
o escriure 

sense
estudis

                              
primer grau 

ESO,EGB,          
batx. Elemental 

                             
FP grau mitjà 

Dones 2,2 8,1 24,6 24,5 12,4 

          

Nivell d'instrucció 

FP grau         
superior

batxillerat          
superior diplomatura

llicenciatura i 
doctorat NS/NC total

Dones 6,1 5,4 8,7 8,0 .. 100

          

Nivell d'instrucció 

no sap llegir
o escriure 

sense                    
estudis

                             
primer grau 

ESO,EGB,          
batx. Elemental 

                              
FP grau mitjà 

Total 1,5 7,3 24,3 25,6 12,3 

          

Nivell d'instrucció 

FP grau                 
superior

batxillerat           
superior diplomatura

llicenciatura i 
doctorat NS/NC total

Total 7,0 6,2 7,5 8,2 .. 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Població segons estudis en curs i sexe. Catalunya. 2007 
       

           Milers 

educació
infantil

educació
primària

ESO, educació 
secundària
obligatòria

batxillerat,    
BUP, COU 

formació
professional

diplomatura
universitària
o equivalent 

Homes 164,8 217,2 130,0 75,4 51,4 30,0  

Estudis en curs

          

Estudis en curs 

llicenciatura   
universitària
o equivalent 

postgrau,
màster, MIR o 

anàleg i doctorat 

ensenyaments 
inicials d'adults    
o altres cursos 

                                                                                          
no està                

estudiant

                                                              

NS/NC total

Homes 54,7 30,0 161,0 2.659,2 .. 3.576,9

      

          

educació
infantil

educació
primària

ESO, educació 
secundària
obligatòria

batxillerat,    
BUP, COU 

formació
professional

diplomatura
universitària
o equivalent 

Dones 149,5 197,3 130,5 86,4 40,7 42,2 

Estudis en curs

          

Estudis en curs 

llicenciatura   
universitària
o equivalent 

postgrau,
màster, MIR o 

anàleg i doctorat 

ensenyaments 
inicials d'adults    
o altres cursos 

                                                                                          
no està                

estudiant

                                                              

NS/NC total

Dones 73,1 38,9 221,5 2.661,3 .. 3.645,8

      

          

educació
infantil

educació
primària

ESO, educació 
secundària
obligatòria

batxillerat,    
BUP, COU 

formació
professional

diplomatura
universitària
o equivalent 

Total 314,4 414,4 260,5 161,8 92,1 72,2 

Estudis en curs

          

Estudis en curs 

llicenciatura   
universitària
o equivalent 

postgrau,
màster, MIR o 

anàleg i doctorat 

ensenyaments 
inicials d'adults    
o altres cursos 

                                                                                          
no està                

estudiant

                                                              

NS/NC total

Total 127,8 68,9 382,5 5.320,5 7,7 7.222,7

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Població segons estudis en curs i sexe. Catalunya. 2007 
       

           Milers 

educació
infantil

educació
primària

ESO, educació 
secundària
obligatòria

batxillerat,    
BUP, COU 

formació
professional

diplomatura
universitària
o equivalent 

Homes 164,8 217,2 130,0 75,4 51,4 30,0  

Estudis en curs

          

Estudis en curs 

llicenciatura   
universitària
o equivalent 

postgrau,
màster, MIR o 

anàleg i doctorat 

ensenyaments 
inicials d'adults    
o altres cursos 

                                                                                          
no està                

estudiant

                                                              

NS/NC total

Homes 54,7 30,0 161,0 2.659,2 .. 3.576,9

      

          

educació
infantil

educació
primària

ESO, educació 
secundària
obligatòria

batxillerat,    
BUP, COU 

formació
professional

diplomatura
universitària
o equivalent 

Dones 149,5 197,3 130,5 86,4 40,7 42,2 

Estudis en curs

          

Estudis en curs 

llicenciatura   
universitària
o equivalent 

postgrau,
màster, MIR o 

anàleg i doctorat 

ensenyaments 
inicials d'adults    
o altres cursos 

                                                                                          
no està                

estudiant

                                                              

NS/NC total

Dones 73,1 38,9 221,5 2.661,3 .. 3.645,8

      

          

educació
infantil

educació
primària

ESO, educació 
secundària
obligatòria

batxillerat,    
BUP, COU 

formació
professional

diplomatura
universitària
o equivalent 

Total 314,4 414,4 260,5 161,8 92,1 72,2 

Estudis en curs

          

Estudis en curs 

llicenciatura   
universitària
o equivalent 

postgrau,
màster, MIR o 

anàleg i doctorat 

ensenyaments 
inicials d'adults    
o altres cursos 

                                                                                          
no està                

estudiant

                                                              

NS/NC total

Total 127,8 68,9 382,5 5.320,5 7,7 7.222,7

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 

Població segons estudis en curs i sexe. Catalunya. 2007 

           Percentatges 

educació
infantil

educació
primària

ESO, educació 
secundària
obligatòria

batxillerat,    
BUP, COU 

formació
professional

diplomatura
universitària
o equivalent 

Homes 4,6 6,1 3,6 2,1 1,4 0,8  

Estudis en curs

          

Estudis en curs 

llicenciatura   
universitària
o equivalent 

postgrau,
màster, MIR o 

anàleg i doctorat 

ensenyaments 
inicials d'adults    
o altres cursos 

                                                                                          
no està                

estudiant

                                                              

NS/NC total

Homes 1,5 0,8 4,5 74,3 .. 100

          

educació
infantil

educació
primària

ESO, educació 
secundària
obligatòria

batxillerat,    
BUP, COU 

formació
professional

diplomatura
universitària
o equivalent 

Dones 4,1 5,4 3,6 2,4 1,1 1,2 

Estudis en curs

          

Estudis en curs 

llicenciatura   
universitària
o equivalent 

postgrau,
màster, MIR o 

anàleg i doctorat 

ensenyaments 
inicials d'adults    
o altres cursos 

                                                                                          
no està                

estudiant

                                                              

NS/NC total

Dones 2,0 1,1 6,1 73,0 .. 100

          

educació
infantil

educació
primària

ESO, educació 
secundària
obligatòria

batxillerat,    
BUP, COU 

formació
professional

diplomatura
universitària
o equivalent 

Total 4,4 5,7 3,6 2,2 1,3 1,0 

Estudis en curs

          

Estudis en curs 

llicenciatura   
universitària
o equivalent 

postgrau,
màster, MIR o 

anàleg i doctorat 

ensenyaments 
inicials d'adults    
o altres cursos 

                                                                                          
no està                

estudiant

                                                              

NS/NC total

Total 1,8 1,0 5,3 73,7 0,1 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Població de 2 anys i més segons coneixement del català i sexe. Catalunya. 2007 

Milers 

Coneixement del català 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Homes 219,2 3.267,1 2.644,0 2.555,2 1.972,3 3.486,3

Coneixement del català 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Dones 220,5 3.343,1 2.687,1 2.587,9 1.995,3 3.563,6

Coneixement del català 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Total 439,6 6.610,2 5.331,0 5.143,1 3.967,5 7.049,9

Font: Idescat. Enquesta demogràfica  
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Població de 2 anys i més segons coneixement del català i sexe. Catalunya. 2007 

Milers 

Coneixement del català 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Homes 219,2 3.267,1 2.644,0 2.555,2 1.972,3 3.486,3

Coneixement del català 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Dones 220,5 3.343,1 2.687,1 2.587,9 1.995,3 3.563,6

Coneixement del català 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Total 439,6 6.610,2 5.331,0 5.143,1 3.967,5 7.049,9

Font: Idescat. Enquesta demogràfica  

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i sexe. Catalunya. 2007 

Percentatges 

Coneixement del català 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Homes 6,3 93,7 75,8 73,3 56,6 100

Coneixement del català 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Dones 6,2 93,8 75,4 72,6 56,0 100

Coneixement del català 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Total 6,2 93,8 75,6 73,0 56,3 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica  
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Població de 2 anys i més segons coneixement del castellà i sexe. Catalunya. 2007 

Milers 

Coneixement del castellà 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Homes 35,6 3.450,7 3.353,4 3.186,7 3.106,8 3.486,3

    

Coneixement del castellà 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Dones 40,8 3.522,8 3.440,5 3.253,6 3.151,4 3.563,6

    

Coneixement del castellà 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Total 76,4 6.973,5 6.793,9 6.440,3 6.258,2 7.049,9

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Població de 2 anys i més segons coneixement del castellà i sexe. Catalunya. 2007 

Percentatges 

Coneixement del castellà 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Homes 1,0 99,0 96,2 91,4 89,1 100

Coneixement del castellà 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Dones 1,1 98,9 96,6 91,3 88,4 100

    

Coneixement del castellà 

no l'entén l'entén el sap parlar el sap llegir el sap escriure total

Total 1,1 98,9 96,4 91,4 88,8 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Població de 2 anys i més segons la primera llengua que va parlar i sexe. Catalunya. 2007 

Milers 

Primera llengua parlada 

                            
català castellà

        català i 
castellà

                             
una altra 

              català i/o 
castellà i una altra total

Homes 1.095,1 1.732,4 257,4 368,8 31,4 3.486,3

    

Primera llengua parlada 

                            
català castellà

        català i 
castellà

                             
una altra 

              català i/o 
castellà i una altra total

Dones 1.171,6 1.809,8 262,3 284,2 32,9 3.563,6

    

Primera llengua parlada 

                            
català castellà

        català i 
castellà

                             
una altra 

              català i/o 
castellà i una altra total

Total 2.266,7 3.542,2 519,7 653,0 64,3 7.049,9

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      

El total inclou casos no classificables 
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Població de 2 anys i més segons la primera llengua que va parlar i sexe. Catalunya. 2007 

Percentatges 

Primera llengua parlada 

                            
català castellà

        català i 
castellà

                             
una altra 

              català i/o 
castellà i una altra total

Homes 31,4 49,7 7,4 10,6 0,9 100

    

Primera llengua parlada 

                            
català castellà

        català i 
castellà

                             
una altra 

              català i/o 
castellà i una altra total

Dones 32,9 50,8 7,4 8,0 0,9 100

    

Primera llengua parlada 

                            
català castellà

        català i 
castellà

                             
una altra 

              català i/o 
castellà i una altra total

Total 32,2 50,2 7,4 9,3 0,9 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      

El total inclou casos no classificables 





2. Relació amb l'activitat
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Població activa de 16 anys i més segons relació amb l'activitat i sexe. Catalunya. 2007 

    Milers 

Població activa 

ocupada desocupada total

Homes 1.990,8 134,1 2.124,9

    
Població activa 

ocupada desocupada total

Dones 1.527,3 113,6 1.640,9

    
Població activa 

ocupada desocupada total

Total 3.518,1 247,7 3.765,8

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Població activa de 16 anys i més segons relació amb l'activitat i sexe. Catalunya. 2007 
    

    Taxes 

Població activa 

taxa d'ocupació taxa d'atur taxa d'activitat 

Homes 66,5 6,3 71,0 

Població activa 

taxa d'ocupació taxa d'atur taxa d'activitat 

Dones 49,3 6,9 53,0 

Població activa 

taxa d'ocupació taxa d'atur taxa d'activitat 

Total 57,8 6,6 61,8 

Font: Idescat. Enquesta demogràfica  
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Població inactiva de 16 anys i més segons relació amb l'activitat i sexe. Catalunya. 2007 

          Milers 

Població inactiva 

jubilada,
pensionista

                feines 
a la llar estudiant

incapacitada
per treballar 

              altres 
inactius total

Homes 569,5 .. 149,1 63,5 83,2 869,4

Població inactiva 

jubilada,
pensionista

                  feines  
a la llar estudiant

incapacitada
per treballar 

            altres 
inactius

                                
total

Dones 593,0 517,4 163,4 70,6 109,7 1.454,1

Població inactiva 

jubilada,
pensionista

                feines 
a la llar estudiant

incapacitada
per treballar 

           altres 
inactius total

Total 1.162,5 521,4 312,6 134,1 192,9 2.323,5

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   
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Població inactiva de 16 anys i més segons relació amb l'activitat i sexe. Catalunya. 2007 
       

          Percentatges 

Població inactiva 

jubilada,
pensionista

                feines 
a la llar estudiant

incapacitada
per treballar 

              altres 
inactius

                            
total

Homes 19,0 .. 5,0 2,1 2,8 29,0

Població inactiva 

jubilada,
pensionista

                feines 
a la llar estudiant

incapacitada
per treballar 

            altres 
inactius total

Dones 19,2 16,7 5,3 2,3 3,5 47,0

Població inactiva 

jubilada,
pensionista

                feines 
a la llar estudiant

incapacitada
per treballar 

              altres 
inactius total

Total 19,1 8,6 5,1 2,2 3,2 38,2

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   
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Població inactiva de 16 anys i més segons relació amb l'activitat i sexe. Catalunya. 2007 
       

          Percentatges 

Població inactiva 

jubilada,
pensionista

                feines 
a la llar estudiant

incapacitada
per treballar 

              altres 
inactius

                            
total

Homes 19,0 .. 5,0 2,1 2,8 29,0

Població inactiva 

jubilada,
pensionista

                feines 
a la llar estudiant

incapacitada
per treballar 

            altres 
inactius total

Dones 19,2 16,7 5,3 2,3 3,5 47,0

Població inactiva 

jubilada,
pensionista

                feines 
a la llar estudiant

incapacitada
per treballar 

              altres 
inactius total

Total 19,1 8,6 5,1 2,2 3,2 38,2

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   

Població ocupada segons situació professional i sexe. Catalunya. 2007 

            Milers 

Empresari Assalariat 

amb personal 
assalariat 

sense personal 
assalariat fixes eventuals

           Altres 
situacions Total

Homes 160,2 221,1   1.262,3 339,6 7,6 1.990,8

     

            

Empresària Assalariada

amb personal 
assalariat 

sense personal 
assalariat fixes eventuals

           Altres 
situacions Total

Dones 63,8 112,4   995,6 347,7 7,7 1.527,3

     

            

Empresari/ària Assalariat/ada

amb personal 
assalariat 

sense personal 
assalariat fixes eventuals

           Altres 
situacions Total

Total 224,0 333,5   2.257,9 687,3 15,4 3.518,1

Font: Idescat. Enquesta demogràfica       
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Població ocupada segons situació professional i sexe. Catalunya. 2007 

            Percentatges 

Empresari Assalariat 

amb personal 
assalariat 

sense personal 
assalariat fixes eventuals

           Altres 
situacions Total

Homes 8,0 11,1   63,4 17,1 0,4 100

     

            

Empresària Assalariada

amb personal 
assalariat 

sense personal 
assalariat fixes eventuals

           Altres 
situacions Total

Dones 4,2 7,4   65,2 22,8 0,5 100

     

            

Empresari/ària Assalariat/ada

amb personal 
assalariat 

sense personal 
assalariat fixes eventuals

           Altres 
situacions Total

Total 6,4 9,5   64,2 19,5 0,4 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica       
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Població ocupada segons sectors d'activitat (CCAE-93). Catalunya. 2007 

        Milers 

Sectors d'activitat 

agricultura indústria construcció serveis total

Homes 58,9 564,6 348,9 1.018,4 1.990,8

Sectors d'activitat 

agricultura indústria construcció serveis total

Dones 17,3 259,8 33,4 1.216,8 1.527,3

Sectors d'activitat 

agricultura indústria construcció serveis total

Total 76,2 824,3 382,3. 2.235,3 3.518,1

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 



66 Institut d’Estadística de Catalunya – ED/07

Població ocupada segons sectors d'activitat (CCAE-93). Catalunya. 2007 
     

          Percentatges 

Sectors d'activitat 

agricultura indústria construcció serveis total

Homes 3,0 28,4 17,5 51,2 100

Sectors d'activitat 

agricultura indústria construcció serveis total

Dones 1,1 17,0 2,2 79,7 100

Sectors d'activitat 

agricultura indústria construcció serveis total

Total 2,2 23,4 10,9 63,25 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica  
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Població ocupada segons professió (CCO-94) i sexe. Catalunya. 2007 
     
         Milers 

Professions

personal directiu
de les empreses
i adm. públiques 

                                     
tècnics i professionals

científics i intel·lectuals 

                                                                                                    
tècnics i professionals

de suport 

                                            
empleats              

administratius 

                                
treballadors de serveis     
i venedors de comerç 

Homes 138,5 262,7 165,1 204,0 173,5 

          

Professions

treballadors qualificats
en activitats agràries 

pesqueres

artesans i treballadors 
qualificats de les       

indústries i construcció 

operadors                 
d'instal·lacions i        ma-

quinària, i muntadors 
treballadors

no qualificats 

                                   
forces

armades total

Homes 55,3 510,0 313,2 167,0 .. 1.990,8

      

          

Professions

personal directiu
de les empreses
i adm. públiques 

                                     
tècnics i professionals

científics i intel·lectuals 

                                                                                                    
tècnics i professionals

de suport 

                                            
empleats              

administratius 

                                
treballadors de serveis     
i venedors de comerç 

Dones 76,6 295,8 211,0 270,5 334,2 

          

Professions

treballadors qualificats
en activitats agràries 

pesqueres

artesans i treballadors 
qualificats de les       

indústries i construcció 

operadors                 
d'instal·lacions i        ma-

quinària, i muntadors 
treballadors

no qualificats 

                                   
forces

armades total

Dones 15,7 68,2 58,1 197,2 .. 1.527,3

      

          

Professions

personal directiu
de les empreses
i adm. públiques 

                                     
tècnics i professionals

científics i intel·lectuals 

                                                                                                    
tècnics i professionals

de suport 

                                            
empleats              

administratius 

                                
treballadors de serveis     
i venedors de comerç 

Total 215,0 558,5 376,1 474,5 507,7 

          

Professions

treballadors qualificats
en activitats agràries 

pesqueres

artesans i treballadors 
qualificats de les       

indústries i construcció 

operadors                 
d'instal·lacions i        ma-

quinària, i muntadors 
treballadors

no qualificats 

                                   
forces

armades total

Total 71,1 578,3 371,3 364,2 .. 3.518,1

    Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Població ocupada segons professió (CCO-94) i sexe. Catalunya. 2007 
     
        Percentatges

Professions

personal directiu
de les empreses
i adm. públiques 

                                     
tècnics i professionals

científics i intel·lectuals 

                                                                                                    
tècnics i professionals

de suport 

                                            
empleats              

administratius 

                                
treballadors de serveis     
i venedors de comerç 

Homes 7,0 13,2 8,3 10,2 8,7 

          

Professions

treballadors qualificats
en activitats agràries 

pesqueres

artesans i treballadors 
qualificats de les       

indústries i construcció 

operadors                 
d'instal·lacions i        ma-

quinària, i muntadors 
treballadors

no qualificats 

                                   
forces

armades total

Homes 2,8 25,6 15,7 8,4 .. 100

      

          

Professions

personal directiu
de les empreses
i adm. públiques 

                                     
tècnics i professionals

científics i intel·lectuals 

                                                                                                    
tècnics i professionals

de suport 

                                            
empleats              

administratius 

                                
treballadors de serveis     
i venedors de comerç 

Dones 5,0 19,4 13,8 17,7 21,9 

          

Professions

treballadors qualificats
en activitats agràries 

pesqueres

artesans i treballadors 
qualificats de les       

indústries i construcció 

operadors                 
d'instal·lacions i        ma-

quinària, i muntadors 
treballadors

no qualificats 

                                   
forces

armades total

Dones 1,0 4,5 3,8 12,9 .. 100

      

          

Professions

personal directiu
de les empreses
i adm. públiques 

                                     
tècnics i professionals

científics i intel·lectuals 

                                                                                                    
tècnics i professionals

de suport 

                                            
empleats              

administratius 

                                
treballadors de serveis     
i venedors de comerç 

Total 6,1 15,9 10,7 13,5 14,4 

          

Professions

treballadors qualificats
en activitats agràries 

pesqueres

artesans i treballadors 
qualificats de les       

indústries i construcció 

operadors                 
d'instal·lacions i        ma-

quinària, i muntadors 
treballadors

no qualificats 

                                   
forces

armades total

Total 2,0 16,4 10,6 10,4 .. 100

    Font: Idescat. Enquesta demogràfica 



3. Llars i  famílies
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Milers 

Llars amb un nucli 

Any 

                                                 

Unipersonal
Amb dues

persones o més 

matrimonis
o parelles 
sense fills 

matrimonis
o parelles 

amb fills 
monoparental 

mare
monoparental 

pare
Llars amb dos 

nuclis o més Total

2007 541,8 85,8 779,9 1.091,1 206,6 36,4 40,7 2.782,3

     

Llars segons nombre i tipus de nucli. Catalunya 

Llars amb un nucli 

Any 

                                                 

Unipersonal
Amb dues

persones o més 

matrimonis
o parelles 
sense fills 

matrimonis
o parelles 

amb fills 
monoparental 

mare
monoparental 

pare
Llars amb dos 

nuclis o més Total

2007 19,5 3,1 28,0 39,2 7,4 1,3 1,5 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica       

Percentatges 
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Llars segons nombre de persones a la llar. Catalunya 
      

        Milers 

Nombre de persones a la llar 

Any 1 2 3 4 i més total

2007 541,8 928,0 646,2 666,4 2.782,3

     

        Percentatges 

Nombre de persones a la llar 

Any 1 2 3 4 i més total

2007 19,5 33,4 23,2 23,9 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica     
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Nuclis familiars segons nombre de fills. Catalunya 
       

Milers 

Nombre de fills 

Any sense fills 1 2 3 i més total amb fills total 

2007 788,0 736,4 517,8 112,5 1.366,7 2.154,8 

      

Percentatges 

Nombre de fills 

Any sense fills 1 2 3 i més total amb fills total 

2007 36,6 34,2 24,0 5,2 63,4 100 

     Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Llars unipersonals segons estat civil i sexe. Catalunya. 2007 

Milers 

Estat civil 

solter vidu altres situacions total

Homes 121,3 43,7 49,1 214,1

Estat civil 

soltera vídua altres situacions total

Dones 94,5 191,2 42,0 327,7

Estat civil 

solter/a vidu/vídua altres situacions total

Total 215,8 234,8 91,1 541,8

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   
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Llars unipersonals segons estat civil i sexe. Catalunya. 2007 

Percentatges 

Estat civil 

solter vidu altres situacions total

Homes 56,7 20,4 22,9 100

Estat civil 

soltera vídua altres situacions total

Dones 28,8 58,3 12,8 100

Estat civil 

solter/a vidu/vídua altres situacions total

Total 39,8 43,3 16,8 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   
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Nuclis de matrimonis segons sexe i edat. Catalunya. 2007  
        
              Milers 

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Homes .. 6,7 54,6 140,9 188,2 188,2 180,2 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Homes 180,5 161,5 150,1 112,3 275,7 1.639,0

              

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Dones .. 19,0 94,8 177,1 191,2 193,2 182,0 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Dones 169,8 160,0 138,1 94,9 215,0 1.637,0

              

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Total .. 25,7 149,4 318,0 379,4 381,4 362,2 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Total 350,3 321,5 288,2 207,2 490,7 3.276,0

Font: Idescat. Enquesta demogràfica  
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Nuclis de matrimonis segons sexe i edat. Catalunya. 2007  
        
              Percentatges 

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Homes .. 0,4 3,3 8,6 11,5 11,5 11,0 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Homes 11,0 9,9 9,2 6,9 16,8 100

              

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Dones .. 7,0 5,8 10,8 11,7 11,8 11,1 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Dones 10,4 9,8 8,4 5,8 13,1 100

              

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Total .. 0,8 4,6 9,7 1,6 11,6 11,1 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Total 10,7 9,8 8,8 6,3 15,0 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica  
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Nuclis de parelles de fet segons sexe i edat. Catalunya. 2007  
        
              Milers 

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Homes .. 19,1 65,3 81,2 55,1 29,6 25,6 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Homes 11,0 7,1 .. .. .. 303,3

              

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Dones .. 29,4 85,2 80,0 39,3 25,7 16,8 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Dones 9,8 .. .. .. .. 303,1

              

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Total .. 48,5 150,5 161,2 94,3 55,3 42,4 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Total 20,9 10,3 7,0 .. 6,2 606,4

Font: Idescat. Enquesta demogràfica  



79Institut d’Estadística de Catalunya – ED/07

Nuclis de parelles de fet segons sexe i edat. Catalunya. 2007  
        
              Percentatges 

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Homes .. 6,3 21,5 26,8 18,1 9,8 8,4 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Homes 3,6 2,3 .. .. .. 100

              

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Dones .. 9,7 28,1 26,4 13,0 8,5 5,6 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Dones 3,2 .. .. .. .. 100

              

Edat

Menys de 20 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

Total .. 8,0 24,8 26,6 15,6 9,1 7,0 

    

              

Edat

50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 anys i més Total

Total 3,4 1,7 1,2 .. 1,0 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica  
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Nuclis monoparentals segons estat civil i sexe. Catalunya. 2007 

Milers 

Estat civil 

solter casat vidu divorciat separat total

Pares .. .. 19,9 5,3 .. 37,5

Estat civil 

soltera casada vídua divorciada separada total

Mares 29,8 9,2 105,3 41,6 32,2 218,2

    

Estat civil 

solter/a casat/ada vidu/vídua divorciat/ada separat/ada total

Total 31,6 14,4 125,2 47,0 37,4 255,6

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Nuclis monoparentals segons estat civil i sexe. Catalunya. 2007 

Percentatges 

Estat civil 

solter casat vidu divorciat separat total

Pares .. .. 53,0 14,3 .. 100

Estat civil 

soltera casada vídua divorciada separada total

Mares 13,6 4,2 48,3 19,1 14,8 100

    

Estat civil 

solter/a casat/ada vidu/vídua divorciat/ada separat/ada total

Total 12,4 5,6 49,0 18,4 14,6 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Edat mitjana dels fills segons any de finalització de convivència amb la mare. Catalunya. 2007 
     
        Milers 

Any 

Abans de 1970 1970 a 1974 1975 a 1979 1980 a 1984 1985 a 1989 

Homes 20,4 21,4 22,7 22,8 24,3 

     

          

Any 

1990 a 1994 1995 a 1999 2000 a 2004 2005 i després total

Homes 25,8 27,2 26,2 26,8 25,3

        

Any 

Abans de 1970 1970 a 1974 1975 a 1979 1980 a 1984 1985 a 1989 

Dones 19,8 21,3 21,5 21,8 23,7 

     

          

Any 

1990 a 1994 1995 a 1999 2000 a 2004 2005 i després total

Dones 24,3 25,5 25,4 25,7 24,1

   

        

Any 

Abans de 1970 1970 a 1974 1975 a 1979 1980 a 1984 1985 a 1989 

Total 20,1 21,4 22,1 22,3 24,0 

     

          

Any 

1990 a 1994 1995 a 1999 2000 a 2004 2005 i després total

Total 25,0 26,4 25,8 26,3 24,7

Font: Idescat. Enquesta demogràfica     
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Milers 

Llars amb un nucli 

Any 

                                                 

Unipersonal
Amb dues

persones o més 

matrimonis
o parelles 
sense fills 

matrimonis
o parelles 

amb fills 
monoparental 

mare
monoparental 

pare
Llars amb dos 

nuclis o més Total

2007 254,6 17,8 317,1 136,7 82,0 15,8 15,8 839,8

     

Tipus de llars on viuen persones de 65 anys i més. Catalunya 

Llars amb un nucli 

Any 

                                                 

Unipersonal
Amb dues

persones o més 

matrimonis
o parelles 
sense fills 

matrimonis
o parelles 

amb fills 
monoparental 

mare
monoparental 

pare
Llars amb dos 

nuclis o més Total

2007 30,3 2,1 37,8 16,3 9,8 1,9 1,9 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica       

Percentatges 
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Milers 

Llars amb un nucli 

Any 

                                                 

Unipersonal
Amb dues

persones o més 

matrimonis
o parelles 
sense fills 

matrimonis
o parelles 

amb fills 
monoparental 

mare
monoparental 

pare
Llars amb dos 

nuclis o més Total

2007 39,0 47,9 103,2 184,4 20,3 .. 23,5 421,2

     

Tipus de llars on viuen persones de nacionalitat estrangera. Catalunya  

Llars amb un nucli 

Any 

                                                 

Unipersonal
Amb dues

persones o més 

matrimonis
o parelles 
sense fills 

matrimonis
o parelles 

amb fills 
monoparental 

mare
monoparental 

pare
Llars amb dos 

nuclis o més Total

2007 9,3 11,4 24,5 43,8 4,8 .. 5,6 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica       

Percentatges 



4. Habitatges principals
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Habitatges segons tipus d'edifici. Catalunya  

Milers 

Tipus d'edifici 

Any unifamiliar unifamiliar adossat plurifamiliar total

2007 443,5 275,4 2.063,5 2.782,3

      Percentatges 

Tipus d'edificis 

Any unifamiliar unifamiliar adossat plurifamiliar total

2007 15,9 9,9 74,2 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica  
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Habitatges segons any de construcció de l'edifici. Catalunya  
      

Milers 

Any de construcció 

Any 1960 o abans de 1961 a 1980 de 1981 a 2000 després de 2000 total

2007 709,7 1.199,5 669,5 203,6 2.782,3

   

Percentatges 

Any de construcció 

Any 1960 o abans de 1961 a 1980 de 1981 a 2000 després de 2000 total

2007 25,5 43,1 24,1 7,3 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica     
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Habitatges segons grau de conservació de l'edifici. Catalunya 

Milers 

Grau de conservació 

Any bo deficient, dolent, ruïnós total

2007 2.530,4 252,0 2.782,3

Percentatges 

Grau de conservació 

Any bo deficient, dolent, ruïnós total

2007 90,9 9,1 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   
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Habitatges segons disponibilitat d'ascensor a l'edifici. Catalunya 

Milers 

Ascensor

Any sí no total

2007 1.411,1 1.371,2 2.782,3

Percentatges 

Ascensor

Any sí no total

2007 50,7 49,3 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   
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Habitatges segons superfície útil en m2. Catalunya 

Milers 

Superfície en m2

Any menys de 40 de 40 a 59 de 60 a 79 de 80 a 99 de 100 a 119 120 i més total

2007 19,8 215,1 866,7 862,2 319,4 499,2 2.782,3

Percentatges 

Superfície en m2

Any menys de 40 de 40 a 59 de 60 a 79 de 80 a 99 de 100 a 119 120 i més total

2007 0,7 7,7 31,2 31,0 11,5 17,9 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica  



92 Institut d’Estadística de Catalunya – ED/07

Habitatges segons disponibilitat d'aigua calenta, calefacció i refrigeració. Catalunya 
          

Milers 

Aigua calenta Calefacció Refrigeració

Any sí no
            sí, central 

o individual 
no, però sí té 

aparells mòbils no sí no Total

2007 2.761,2 21,1   1.930,0 695,3 157,0   1.064,4 1.718,0 2.782,3

       

Percentatges 

Aigua calenta Calefacció Refrigeració

Any sí no
            sí, central 

o individual 
no, però sí té 

aparells mòbils no sí no Total

2007 99,2 0,8   69,4 25,0 5,6   38,2 61,8 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica         
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Habitatges segons règim de tinença de l'habitatge. Catalunya 

Milers 

Règim de tinença 

de propietat 

Any                                 
compra 

           compra amb 
pagaments pendents 

             herència 
o donació de lloguer 

cedit gratuïtament, 
altres formes total

2007 1.138,4 880,6 93,8 612,2 57,3 2.782,3

    

Percentatges 

Règim de tinença 

de propietat 

Any                                 
compra 

           compra amb 
pagaments pendents 

             herència 
o donació de lloguer 

cedit gratuïtament, 
altres formes 

                            
total

2007 40,9 31,6 3,4 22,0 2,1 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Llars segons any d'arribada a l'habitatge. Catalunya 
      

Milers 

Any d'arribada 

Any fins 1970 de 1971 a 1980 de 1981 a 1990 de 1991 a 2000 després de 2000 total

2007 383,1 368,6 342,0 658,1 1.030,5 2.782,3

    

Percentatges 

Any d'arribada 

Any fins 1970 de 1971 a 1980 de 1981 a 1990 de 1991 a 2000 després de 2000 total

2007 13,8 13,2 12,3 23,6 37,0 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Llars segons disponibilitat de segona residència. Catalunya 

Milers 

Disponibilitat de segona residència 

Any sí no total

2007 329,1 2.453,2 2.782,3

Percentatges 

Disponibilitat de segona residència 

Any sí no total

2007 11,8 88,2 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   
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Llars segons disponibilitat de telèfon. Catalunya  

Milers 

Telèfon fix Telèfon mòbil 

Any sí no sí no Mitjana de mòbils Total

2007 2.261,2 521,2   2.473,3 309,1 2,1 2.782,3

     

Percentatges 

Telèfon fix Telèfon mòbil 

Any sí no sí no Total

2007 81,3 18,7   88,9 11,1 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Llars segons separació de residus. Catalunya 

Milers 

Separació de residus 

 paper vidre altres envasos matèria orgànica 

Any sí no sí no sí no sí no no aplicable total

2007 1.969,9 542,9   2.000,5 512,4   1.918,5 594,4   1.551,1 741,9 219,9 2.512,9

          

Percentatges 

Separació de residus 

 paper vidre altres envasos matèria orgànica 

Any sí no sí no sí no sí no no aplicable total

2007 78,4 21,6   79,6 20,4   76,3 23,7   61,7 29,5 8,8 100

         Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Llars amb personal domèstic extern remunerat (feines llar o cura persones). Catalunya 

Milers 

Servei domèstic remunerat 

Any sí no total

2007 479,3 2.303,1 2.782,3

Percentatges 

Servei domèstic remunerat 

Any sí no total

2007 17,2 82,8 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   



5. Migracions





101Institut d’Estadística de Catalunya – ED/07

Població segons el lloc de residència l'1 de novembre del 2002 segons sexe. Catalunya. 2007  
        

Milers 

Lloc de residència l'1 de novembre del 2002 

       no havia 
nascut

         mateix 
domicili

aquest  municipi, 
altre domicili 

altre municipi 
de Catalunya 

altre municipi 
d'Espanya estranger total

Homes 218,9 2.362,8 421,3 269,6 37,1 267,2 3.576,9

    

Lloc de residència l'1 de novembre del 2002 

       no havia 
nascut

         mateix 
domicili

aquest  municipi, 
altre domicili 

altre municipi 
de Catalunya 

altre municipi 
d'Espanya estranger total

Dones 204,6 2.539,5 396,2 243,8 36,3 225,5 3.645,8

    

Lloc de residència l'1 de novembre del 2002 

       no havia 
nascut

         mateix 
domicili

aquest  municipi, 
altre domicili 

altre municipi 
de Catalunya 

altre municipi 
d'Espanya estranger total

Total 423,5 4.902,3 817,4 513,4 73,4 492,7 7.222,7

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Població segons el lloc de residència l'1 de novembre del 2002 segons sexe. Catalunya. 2007  
        

Percentatges 

Lloc de residència l'1 de novembre del 2002 

       no havia 
nascut

         mateix 
domicili

aquest  municipi, 
altre domicili 

altre municipi 
de Catalunya 

altre municipi 
d'Espanya estranger total

Homes 6,1 66,1 11,8 7,5 1,0 7,5 100

    

Lloc de residència l'1 de novembre del 2002 

       no havia 
nascut

         mateix 
domicili

aquest  municipi, 
altre domicili 

altre municipi 
de Catalunya 

altre municipi 
d'Espanya estranger total

Dones 5,6 69,7 10,9 6,7 1,01 6,2 100

    

Lloc de residència l'1 de novembre del 2002 

       no havia 
nascut

         mateix 
domicili

aquest  municipi, 
altre domicili 

altre municipi 
de Catalunya 

altre municipi 
d'Espanya estranger total

Total 5,9 67,9 11,3 7,1 1,0 6,8 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica      
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Població estrangera o de nacionalitat espanyola adquirida per motiu de trasllat a Catalunya i 
sexe. Catalunya. 2007 

Milers 

Motiu de trasllat 

treball estudis familiars altres no consta total

Homes 348,1 22,9 140,2 20,9 86,4 618,5

Motiu de trasllat 

treball estudis familiars altres no consta total

Dones 219,1 20,9 188,6 26,9 92,3 547,7

Motiu de trasllat 

treball estudis familiars altres no consta total

Total 567,1 43,8 328,7 47,8 178,7 1.166,2

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Població estrangera o de nacionalitat espanyola adquirida per motiu de trasllat a Catalunya i 
sexe. Catalunya. 2007 

Percentatges 

Motiu de trasllat 

treball estudis familiars altres no consta total

Homes 56,3 3,7 22,7 3,4 14,0 100

Motiu de trasllat 

treball estudis familiars altres no consta total

Dones 40,0 3,8 34,4 4,9 16,9 100

Motiu de trasllat 

treball estudis familiars altres no consta total

Total 48,6 3,8 28,2 4,1 15,3 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 



6. Formació i dissolució d'unions
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Població de 15 anys i més segons situació de convivència actual i sexe. Catalunya. 2007 
      

Milers 

Situació de convivència 

      amb cònjuge 
a la llar 

     amb cònjuge 
vivint fora de la llar 

   amb parella 
estable a la llar 

amb parella estable 
vivint fora de la llar sense parella total

Homes 1.639,0 57,1 303,3 76,3 948,1 3.023,8

Situació de convivència 

      amb cònjuge 
a la llar 

     amb cònjuge 
vivint fora de la llar 

   amb parella 
estable a la llar 

amb parella estable 
vivint fora de la llar sense parella total

Dones 1.637,0 24,7 303,1 65,4 1.094,2 3.124,4

Situació de convivència 

      amb cònjuge 
a la llar 

     amb cònjuge 
vivint fora de la llar 

   amb parella 
estable a la llar 

amb parella estable 
vivint fora de la llar sense parella total

Total 3.276,0 81,7 606,4 141,8 2.042,3 6.148,1

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Població de 15 anys i més segons situació de convivència actual i sexe. Catalunya. 2007 
      

Percentatges 

Situació de convivència 

      amb cònjuge 
a la llar 

     amb cònjuge 
vivint fora de la llar 

   amb parella 
estable a la llar 

amb parella estable 
vivint fora de la llar sense parella total

Homes 54,2 1,9 10,0 2,5 31,4 100

Situació de convivència 

      amb cònjuge 
a la llar 

     amb cònjuge 
vivint fora de la llar 

   amb parella 
estable a la llar 

amb parella estable 
vivint fora de la llar sense parella total

Dones 52,4 0,8 9,7 2,1 35,0 100

Situació de convivència 

      amb cònjuge 
a la llar 

     amb cònjuge 
vivint fora de la llar 

   amb parella 
estable a la llar 

amb parella estable 
vivint fora de la llar sense parella total

Total 53,3 1,3 9,9 2,3 33,2 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Unions vigents i amb convivència segons lloc de naixement i any d'inici de la unió. Catalunya. 
2007
       

Milers 

Any 

                                                           
Lloc de naixement 

   abans 
de 1950 1950 a 1954 1955 a 1959 1960 a 1964 1965 a 1969 1970 a 1974 

En el mateix municipi de Catalunya 4,5 12,9 17,3 24,1 20,0 28,9 

En diferents municipis de Catalunya 5,6 7,0 16,6 21,9 18,5 26,3 

A Catalunya i a una altra CA .. 8,5 9,9 21,3 28,1 36,4 

En altres CCAA .. 19,5 28,7 45,1 49,9 58,7 

A Espanya i a l'estranger .. .. .. .. .. .. 

A l'estranger .. .. .. .. .. .. 
Total 18,5 50,6 76,6 115,8 122,6 155,8 

Any 

Lloc de naixement 1975 a 1979 1980 a 1984 1985 a 1989 1990 a 1994 1995 a 1999 
  2000 i 

després total

En el mateix municipi de Catalunya 30,1 29,4 39,2 52,1 63,7 138,4 460,8

En diferents municipis de Catalunya 31,5 28,9 29,9 39,8 52,2 131,5 409,6

A Catalunya i a una altra CA 45,4 43,4 37,7 32,3 30,5 65,4 360,9

En altres CCAA 57,5 32,2 11,3 8,5 5,2 10,6 333,2

A Espanya i a l'estranger 7,8 6,2 6,8 9,4 20,5 70,5 134,1

A l'estranger 7,4 11,6 20,1 23,3 47,0 124,2 242,6
Total 179,6 151,5 145,0 165,4 219,1 540,7 1.941,2 

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Unions vigents i amb convivència segons lloc de naixement i any d'inici de la unió. Catalunya. 
2007
       

Percentatges 

Any 

                                                           
Lloc de naixement 

   abans 
de 1950 1950 a 1954 1955 a 1959 1960 a 1964 1965 a 1969 1970 a 1974 

En el mateix municipi de Catalunya 24,2 25,6 22,5 20,8 16,3 18,6 

En diferents municipis de Catalunya 30,3 13,9 21,7 18,9 15,1 16,9 

A Catalunya i a una altra CA 10,3 16,9 12,9 18,4 22,9 23,4 

En altres CCAA 32,7 38,6 37,6 38,9 40,7 37,7 

A Espanya i a l'estranger 2,4 3,5 4,5 1,1 2,9 1,6 

A l'estranger .. 1,6 0,8 1,8 2,1 1,9 
Total 100 100 100 100 100 100 

Any 

Lloc de naixement 1975 a 1979 1980 a 1984 1985 a 1989 1990 a 1994 1995 a 1999 
  2000 i 

després total

En el mateix municipi de Catalunya 16,8 19,4 27,1 31,5 29,1 25,6 23,7

En diferents municipis de Catalunya 17,5 19,1 20,6 24,1 23,8 24,3 21,1

A Catalunya i a una altra CA 25,3 28,6 26,0 19,5 13,9 12,1 18,6

En altres CCAA 32,0 21,2 7,8 5,1 2,4 2,0 17,2

A Espanya i a l'estranger 4,3 4,1 4,7 5,7 9,3 13,0 6,9

A l'estranger 4,1 7,6 13,8 14,1 21,5 23,0 12,5
Total 100 100 100 100 100 100 100 

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Durada mitjana de les unions. Catalunya  

Milers 

Durada

Any matrimonis vigents matrimonis segons ruptura matrimonis per defunció 

2007 24,8 14,7 36,7 

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   





7. Fecunditat
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Nombre mitjà de fills segons l'any de naixement de la dona. Catalunya  
     

   Milers 

Any de naixement 

Any Abans de 1930 1930 a 1939 1940 a 1949 1950 a 1959 1960 a 1969 1970 a 1979 1980 a 1989 Total

2007 2,17 2,39 2,18 1,8 1,5 0,87 0,18 1,46

Font: Idescat. Enquesta demogràfica       
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Població de dones sense fills segons edat quinquennal. Catalunya 

Milers 

Grups d'edat 

Any 15 a 19 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

2007 158,6 190,5 198,3 151,6 85,1 52,0 37,0 

Grups d'edat 

Any 50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 a 74 anys 75 a 79 anys 80 anys i més Total

2007 23,9 19,1 16,2 12,5 18,2 14,1 29,2 1.006,4

Percentatges 

Grups d'edat 

Any 15 a 19 anys 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 35 a 39 anys 40 a 44 anys 45 a 49 anys 

2007 99,0 93,1 68,9 46,3 28,7 18,7 14,6 

Grups d'edat 

Any 50 a 54 anys 55 a 59 anys 60 a 64 anys 65 a 69 anys 70 a 74 anys 75 a 79 anys 80 anys i més Total

2007 10,5 9,0 8,3 8,5 11,0 9,3 13,4 32,2

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 



8. Limitacions i necessitat d'ajuda
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Població de 15 anys i més segons grup d'edat, limitació per a activitats habituals i sexe.       
Catalunya. 2007 

Homes 
Limitació per a activitats habituals 

Edat sí no total

15 a 64 anys 123,4 2.406,5 2.529,9
65 anys i més 126,9 367,0 493,9
Total de 15 anys i més 250,3 2.773,4 3.023,8 

Milers 

Dones 
Limitació per a activitats habituals 

Edat sí no total

15 a 64 anys 151,5 2.290,7 2.442,2
65 anys i més 246,9 435,2 682,2
Total de 15 anys i més 398,4 2.725,9 3.124,4 

Total  
Limitació per a activitats habituals 

Edat sí no total

15 a 64 anys 274,9 4.697,2 4.972,1
65 anys i més 373,8 802,2 1.176,0
Total de 15 anys i més 648,7 5.499,4 6.148,1 

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   
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Població de 15 anys i més segons grup d'edat, limitació per a activitats habituals i sexe.       
Catalunya. 2007 

Homes 
Limitació per a activitats habituals 

Edat sí no total

15 a 64 anys 4,9 95,1 100
65 anys i més 25,7 74,3 100
Total de 15 anys i més 8,3 91,7 100 

Percentatges 

Dones 
Limitació per a activitats habituals 

Edat sí no total

15 a 64 anys 6,2 93,8 100
65 anys i més 66,2 63,8 100
Total de 15 anys i més 12,8 87,2 100 

Total  
Limitació per a activitats habituals 

Edat sí no total

15 a 64 anys 5,5 94,5 100
65 anys i més 31,8 68,2 100
Total de 15 anys i més 10,6 89,4 100 

Font: Idescat. Enquesta demogràfica   
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Població de 15 anys i més segons necessitat d'ajuda per a activitats diàries i sexe. Catalunya. 
2007

Milers 

Població limitada a causa d'un problema de salut 

sí, habitualment sí, a vegades no necessita Població no limitada Total

Homes 70,2 78,5 101,7 2.773,4 3.023,8

   

Població limitada a causa d'un problema de salut 

sí, habitualment sí, a vegades no necessita Població no limitada Total

Dones 143,7 140,6 114,2 2.725,9 3.124,4

   

Població limitada a causa d'un problema de salut 

sí, habitualment sí, a vegades no necessita Població no limitada Total

Total 213,9 219,0 215,8 5.499,4 6.148,1

Font: Idescat. Enquesta demogràfica     
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Població de 15 anys i més segons necessitat d'ajuda per a activitats diàries i sexe. Catalunya. 
2007

Percentatges 

Població limitada a causa d'un problema de salut 

sí, habitualment sí, a vegades no necessita Població no limitada Total

Homes 2,3 2,6 3,4 91,7 100

   

Població limitada a causa d'un problema de salut 

sí, habitualment sí, a vegades no necessita Població no limitada Total

Dones 4,6 4,5 3,7 87,2 100

   

Població limitada a causa d'un problema de salut 

sí, habitualment sí, a vegades no necessita Població no limitada Total

Total 3,5 3,6 3,5 89,4 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica     



9. Treball no remunerat
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Població de 15 anys i més segons grau de participació en feines no remunerades de la llar i 
sexe. Catalunya. 2007 

Milers 

Grau de participació 

                                  
fa la totalitat 

                feines 
compartides

                 petita 
participació

               sense 
participació

                                
total

Homes 266,4 899,5 1.049,5 808,3 3.023,8

Grau de participació 

                                  
fa la totalitat 

                feines 
compartides

                 petita 
participació

               sense 
participació

                                
total

Dones 1.467,3 968,9 416,9 271,2 3.124,4

Grau de participació 

                                  
fa la totalitat 

                feines 
compartides

                 petita 
participació

               sense 
participació

                                
total

Total 1.733,8 1.868,4 1.466,4 1.079,5 6.148,1

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Població de 15 anys i més segons grau de participació en feines no remunerades de la llar i 
sexe. Catalunya. 2007 

     
Percentatges 

Grau de participació 

                                  
fa la totalitat 

                feines 
compartides

                 petita 
participació

               sense 
participació

                                
total

Homes 8,8 29,7 34,7 26,7 100

Grau de participació 

                                  
fa la totalitat 

                feines 
compartides

                 petita 
participació

               sense 
participació

                                
total

Dones 47,0 31,0 13,3 8,7 100

Grau de participació 

                                  
fa la totalitat 

                feines 
compartides

                 petita 
participació

               sense 
participació

                                
total

Total 28,2 30,4 23,9 17,6 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Població de 15 anys i més segons grau de participació en feines no remunerades de la llar i 
sexe. Catalunya. 2007 

     
Percentatges 

Grau de participació 

                                  
fa la totalitat 

                feines 
compartides

                 petita 
participació

               sense 
participació

                                
total

Homes 8,8 29,7 34,7 26,7 100

Grau de participació 

                                  
fa la totalitat 

                feines 
compartides

                 petita 
participació

               sense 
participació

                                
total

Dones 47,0 31,0 13,3 8,7 100

Grau de participació 

                                  
fa la totalitat 

                feines 
compartides

                 petita 
participació

               sense 
participació

                                
total

Total 28,2 30,4 23,9 17,6 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 

Població de 15 anys i més segons grau de participació en la cura d'infants i sexe. Catalunya. 
2007

Milers 

Grau de participació 

           cuidador 
principal

                  cura 
compartida

                petita 
participació

               sense 
participació total

Homes 10,7 350,9 256,2 193,9 811,8

Grau de participació 

           cuidador 
principal

                  cura 
compartida

                petita 
participació

               sense 
participació total

Dones 339,1 383,7 72,5 82,5 877,8

Grau de participació 

           cuidador 
principal

                  cura 
compartida

                petita 
participació

               sense 
participació total

Total 349,8 734,7 328,7 276,4 1.689,5

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 
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Població de 15 anys i més segons grau de participació en la cura d'infants i sexe. Catalunya. 
2007

Percentatges 

Grau de participació 

           cuidador 
principal

                  cura 
compartida

                petita 
participació

               sense 
participació total

Homes 1,3 43,2 31,6 23,9 100

Grau de participació 

           cuidador 
principal

                  cura 
compartida

                petita 
participació

               sense 
participació total

Dones 38,6 43,7 8,3 9,4 100

Grau de participació 

           cuidador 
principal

                  cura 
compartida

                petita 
participació

               sense 
participació total

Total 20,7 43,5 19,5 16,4 100

Font: Idescat. Enquesta demogràfica 






