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Enquesta demogràfica 2007 

 
 

 

• El 26,2% de la població ha canviat de residència en els darrers cinc anys 

 
• Les famílies reconstituïdes representen el 6,2% del total d’unions amb fills 

 

• Gairebé la meitat de dones de 30 a 34 anys encara no ha tingut cap fill 

 

• Una quarta part dels homes no participen en les feines domèstiques 

 

• El 16% de la població catalana té estudis universitaris, amb una proporció semblant 

entre homes i dones 
 

 
 

L’Idescat ha enquestat 10.582 llars catalanes per tal d’aprofundir en el coneixement de les causes i 

les conseqüències del canvi demogràfic que s’està produint a la nostra societat. L’Enquesta 

demogràfica 2007 estudia fenòmens com la migració, la incidència de les noves formes familiars, la 

fecunditat de les generacions o la participació en el treball domèstic no remunerat. 

 
 
Migració 
 
Quasi 1,9 milions de persones han canviat de residència en els darrers cinc anys, xifra que representa 

el 26,2% del total de la població de Catalunya. Els migrants intramunicipals (canvis de domicili dins 

del mateix municipi) han estat el més nombrosos (11,3%), seguits dels migrants intermunicipals amb 

un 8,1% i els internacionals amb un 6,8%. Els moviments entre municipis de Catalunya són més 

freqüents que amb els de la resta d’Espanya. 

 

La població estrangera o de nacionalitat espanyola adquirida s’ha traslladat a Catalunya 

majoritàriament per cercar feina (48,6%), mentre que el 28,2% ho fa per motius familiars i el 3,8% per 

estudis. Per sexe, la proporció d’homes que declaren motius de treball arriba al 56,3%, mentre que els 

motius familiars són declarats pel 34,4% de les dones.  
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El 16,1% de la població de 18 anys i més, estrangera o de nacionalitat espanyola adquirida, declara la 

seva intenció de reagrupar familiars als propers anys. 

 

La població estrangera que va arribar a Catalunya fa menys d’un any (149 mil persones) 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 només 

el 55,9% dels estrangers pensen quedar-se, enfront del 90,2% dels estrangers residents a les 

Comarques Gironines. 

 
 
Llars i famílies 
 
Els 7,2 milions d’habitants residents a Catalunya l’any 2007 viuen en 2,8 milions de llars, cosa que 

suposa una dimensió mitjana de 2,6 persones per llar. 

 

Les llars majoritàries a Catalunya són els matrimonis o parelles amb fills amb 1,1 milions de llars, que 

representen el 39,2% del total. Les segueixen els matrimonis o parelles sense fills amb un 28,0%, les 

llars unipersonals amb un 19,5%, els nuclis monoparentals amb un 8,7%, les llars compostes de més 

d’una persona que no formen un nucli familiar (3,1%) i finalment amb un 1,5% les llars amb dos o més 

nuclis. 

 

S’observen diferències territorials destacables com a les Terres de l’Ebre, on la proporció de 

matrimonis o parelles amb fills se situa més de quatre punts percentuals (43,7%) 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 del 3,1% de la mitjana del Principat. L’estructura de les llars de l’Àmbit Metropolità, és la que 

presenta major semblança amb el conjunt de Catalunya. 

 

Més d’una tercera part dels nuclis familiars estan constituïts per matrimonis o parelles amb un fill (736 

mil llars i el 34,2%), un 24,0% amb dos fills i un 5,2% amb 3 fills o més. Els nuclis que compleixen els 

requisits de famílies nombroses són 66 mil llars, que representen el 4,8% del total de nuclis familiars.  

 

L’increment del nombre d’adopcions dels darrers anys queda enregistrat a ED07. Així el 0,6% dels 

nuclis amb fills presenten almenys un fill adoptiu, que fonamentalment es localitzen a l’Àmbit 

Metropolità. 

 

L’enquesta també recull la incidència de les noves formes familiars com les famílies reconstituïdes, és 

a dir, les formades per una parella, casada o no, i amb almenys un fill nascut d’una unió precedent, 

que amb 68 mil llars representen el 6,2% del conjunt d’unions amb fills. 
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Les parelles de fet amb més de 303 mil llars ja representen el 15,6% de les unions i es caracteritzen 

per tenir una estructura d’edats jove, amb 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. 

 

Les llars monoparentals representen el 8,7% de total de llars de Catalunya  i el 19% dels nuclis amb 

fills. Una característica destacada és la seva elevada feminització, ja que en el 85% dels casos (218 

mil llars) el progenitor present a la llar és la mare, mentre que el pare ho és només en el 14,6% (15 

mil llars). 

 
 
Fecunditat 
 
L’any 2007 la mitjana de fills tinguts per totes les dones de 15 anys i més que viuen a Catalunya és de 

1,42 fills. Tanmateix aquest resultat correspon a dones d’edats i generacions molt diferents. 

 

Les dones més grans, que ja han completat la seva descendència, generacions nascudes en la 

primera meitat del segle XX, han tingut més de dos fills, amb un màxim en les dones nascudes els 

anys trenta (2,4 fills). En canvi, les generacions nascudes als anys cinquanta, han tingut un nombre 

de fills més baix, 1,8 fills per dona, que ja no arriba al llindar de reemplaçament, establert en 2 fills per 

dona. Pel que fa a les generacions més recents, s’imposa una certa cautela a l’hora de valorar la 

descendència final que tindran, ja que encara estan en edat fèrtil.  

 

L’endarreriment continuat de l’edat a tenir el primer fill ha fet augmentar la proporció de dones sense 

fills en les generacions recents. Destaca que el 46,2% de les dones de 30 a 34 anys que viu a 

Catalunya encara no ha tingut 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. 

 
 
Treball no remunerat 
 
Més de 5 milions de persones, és a dir el 82,4% de la població de més de 15 anys, participa d’una 

manera o una 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. 
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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. 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 

la feina de cuidar els nens amb almenys una altra persona de la llar.  

 
 
Principals variables de la població 

 

La població de Catalunya a data de referència 1 de novembre del 2007 és de 7,2 milions d’habitants, 

dels quals el 50,5% són dones i el 49,5% homes. Per edats, el 68,8% de la població correspon a 

població en edat laboral. Cal destacar que hi ha més població gran, de 65 i més anys (16,3%) que 

població en edat escolar, de 0 a 15 anys (14,9%). 

 

L’augment de la migració ha suposat una important modificació de l’estructura segons la nacionalitat. 

Els residents estrangers amb 1,1 milions de persones representen el 14,6% del total de població, 

mentre que 6,1 milions de persones tenen la nacionalitat espanyola (84,3%) i 77 mil persones tenen la 

doble nacionalitat (espanyola i una altra). 

 

El nivell d’instrucció de la població catalana té una proporció significativa de població amb estudis de 

nivell universitari (15,7%), dels quals el 47,7% correspon a població amb estudis de diplomatura i el 

52,3% correspon a titulats de cicle llarg. A l’altre extrem trobem la població resident, que declara no 

saber llegir i escriure amb un 1,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

L’Idescat ha elaborat un document de síntesi que permet ampliar la informació que s’ofereix en 
aquesta nota. També es poden consultar totes les taules a la seva pàgina web.  
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Principals resultats de l'Enquesta demogràfica 2007
Catalunya
Data de referència: 1 de novembre del 2007

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

Sexe Àmbit Metropolità on hi ha més pes relatiu de dones (51%)
homes 3.576,9 milers 49,5%
dones 3.645,8 milers 50,5%

Edat Terres de l'Ebre proporció més alta de majors 65 anys (19,8%)
0-14 1.074,6 milers 14,9%
15-64 4.972,1 milers 68,8%
65 i més 1.176,0 milers 16,3%

Estat civil Alt Pirineu percentatge de població soltera més alt (43,7%)
casats  3.365,4 milers 46,6%
solters 3.075,4 milers 42,6%
separats/divorciats 312,5 milers 4,3%
vidus 469,0 milers 6,5%

Lloc de naixement Comarques Centrals on més població nascuda a Catalunya (74%)
Catalunya 4.605,6 milers 63,8%
resta d'Espanya 1.441,3 milers 20,0%
estranger 1.175,8 milers 16,3%

Nacionalitat Comarques Gironines més proporció de població estrangera (20,2%)
espanyola 6.088,3 milers 84,3%
estrangera 1.057,0 milers 14,6%
doble 76,8 milers 1,1%

Nivell d'instrucció Terres de l'Ebre, sis punts per sota la mitjana de població amb estudis universitaris
    no sap llegir i escriure 99,6 milers 1,5%
    menys de 5 anys a escola 469,3 milers 7,3%
    estudis primaris 1.573,5 milers 24,3%
    secundària obligatòria 1.658,6 milers 25,7%
    secundària postobligatòria 1.643,9 milers 25,4%
    universitaris 1.015,0 milers 15,7%
total població 10 anys i més 6.465,2 milers 100

Llengua La competència plena en llengua catalana és superior a les Comarques Centrals (63,9%)
Català Castellà Català Castellà

   l'entén 6.610,2 milers 6.973,5 milers 93,8% 98,9%
   el sap parlar 5.331,0 milers 6,793,9 milers 75,6% 96,4%
   el sap llegir 5.143,1 milers 6.440,3 milers 73,0% 91,4%
   el sap escriure 3.967,5 milers 6.258,2 milers 56,3% 88,8%
total població 2 anys i més 7.049,9 milers 7.049,9 milers

RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT

Relació amb l'activitat Alt Pirineu i Aran amb més participació laboral (64,1%)
actius 3.765,8 milers 61,8%
jubilat o pensionista 1.162,5 milers 19,1%
feines llar 521,4 milers 8,6%
estudiant 312,6 milers 5,1%
altres inactius 327,0 milers 5,4%

Situació professional Àmbit Metropolità territori amb taxa més alta de salarització
Assalariats 2.945,1 milers 83,7%
empresaris 557,5 milers 15,9%

Sectors d'activitat Àmbit Metropolità pes més baix de població ocupada a la costrucció
serveis 2.235,3 milers 63,5%
indústria 884,3 milers 23,4%
construcció 382,3 milers 10,9%
agricultura, ramaderia, pesca 76,2 milers 2,2%
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LLARS I FAMÍLIES

Composició llars Terres de l'Ebre proporció de parelles amb fills 4 punts superior 
  matrimoni o parella amb fills 1.091,1 milers 39,2%
  matrimoni o parella sense fills 779,9 milers 28,0%
  unipersonal 541,8 milers 19,5%
  monoparental mare 206,6 milers 7,4%
  monoparental pare 36,4 milers 1,3%
  sense nucli més d'una persona 85,8 milers 3,1%
  dos nuclis o més 40,7 milers 1,5%
Total llars 2.782,3 milers 100

Nombre de persones de la llar Dimensió màxima a les Terres de l'Ebre (2,8)
1 541,8 milers 19,5%
2 928,0 milers 33,4%
3 646,2 milers 23,2%
4 i més 666,4 milers 23,9%
dimensió mitjana 2,6 persones per llar

Nuclis familiars segons nombre de fills El 0,6% dels nuclis tenen algun fill adoptiu
sense fills 788,0 milers 36,6%
amb 1 fill 736,4 milers 34,2%
amb 2 fills 517,8 milers 24,0%
amb 3 fills o més 112,5 milers 5,2%

Nuclis de famílies nombroses Representen el 4,8% del total de nuclis familiars
total 66,4 milers
  matrimoni o parella amb fills 87,8%
  monoparental 12,2%

Nuclis de famílies reconstituïdes Representen el 6,23% del total de llars amb fills
total 68,0 milers
  amb un fill no comú al nucli 69,2%
  amb dos o més fills no comuns al nucli 30,8%

Llars unipersonals Les llars formades per dones són majoritàries (60,5%)
homes 214,1 milers
    menys de 40 anys 36,2%
    de 40 a 64 anys 37,4%
    65 anys i més 26,4%

dones 327,7 milers
    menys de 40 anys 15,3%
    de 40 a 64 anys 24,2%
    65 anys i més 60,4%

Matrimonis i parelles de fet Les parelles de fet es caracteritzen per la seva joventut
matrimonis i % sobre el total d'unions 1.638,0 milers 84,4%
parelles de fet i % sobre el total d'unions 303,2 milers 15,6%

Nuclis monoparentals Les Terres de l'Ebre és on es localitzen més nuclis monoparentals de mare
total 255,6 milers
  monoparental mare 85,4%
  monoparental pare 14,6%

Edat mitjana dels fills en finalitzar En l'actualitat els fills  marxen de casa la mare als 26 anys en promig
la convivència  amb la mare
homes 26,8 anys
dones 25,7 anys

Llars amb gent gran 1 de cada 3 llars formades per almenys una persona de 65 anys o més
total i % sobre el total de llars 839,8 milers 30,2%
  matrimoni/parella sense fills 37,8%
  unipersonals 30,3%
  matrimoni/parella amb fills 16,3%
  monoparentals 11,7%
  altres 3,9%

dimensió mitjana 2,1 persones per llar

Llars amb població estrangera Dimensió elevada per sobre de la mitjana catalana
Total i % sobre el total de llars 421,2 milers 15,2%
  matrimoni/parella sense fills 24,5%
  unipersonals 9,3%
  matrimoni/parella amb fills 43,8%
  monoparentals 4,8%
  altres 17,0%

  dimensió mitjana 3,2 persones per llar  
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HABITATGES PRINCIPALS

Tipus d'edificis Àmbit Ponent  té un pes elevat (27,9%) de cases unifamiliars adossades
plurifamiliar 2.063,5 milers 74,2%
unifamiliar 443,5 milers 15,9%
unifamiliar adossat 275,4 milers 9,9%

Any de construcció En els darrers 7 anys s'ha construït el 7% dels edificis
després del 2000 203,6 milers 7,3%
1981-2000 669,5 milers 24,1%
1961-1980 1.199,5 milers 43,1%
1960 o abans 709,7 milers 25,5%

Superfície útil de l'habitatge (m2) Més del 60% dels habitatges de Catalunya tenen entre 60 i 100 m2
menys de 40 19,8 milers 0,7%
de 40 a 59 215,1 milers 7,7%
60 a 79 866,7 milers 31,2%
80 a 99 862,2 milers 31,0%
100 a 119 319,4 milers 11,5%
120 i més 499,2 milers 17,9%

Règim de tinença de l'habitatge La compra (71,5%) és el règim de tinença majoritari
en propietat per compra totalment pagada 1.138,4 milers 40,9%
en propietat per compra amb pagaments pendents 880,6 milers 31,6%
de lloguer 612,2 milers 22,0%
en propietat per herència o donació 93,8 milers 3,4%
cedit gratuÏtament/altres formes 57,3 milers 2,1%

Any d'arribada a l'habitatge En el 37% dels habitatges la població hi ha arribat després de l'any 2000
després del 2000 1.030,5 milers 37,0%
1991-2000 658,1 milers 23,6%
1981-1990 342,0 milers 12,3%
1971-1980 368,6 milers 13,2%
fins 1970 383,1 milers 13,8%

MIGRACIONS

Població migrant (en els darrers cinc anys) El 26,2% de la població ha canviat de residència en els darrers cinc anys
% s/població

migrants intramunicipals 817,4 milers 11,3%
migrants intermunicipals 586,8 milers 8,1%
       un altre municipi de Catalunya 513,4 milers
       un altre municipi d'Espanya 73,4 milers
  migrants internacionals 492,7 milers 6,8%

Població migrant (en els darrers deu anys) El 40,9% de la població ha canviat de residència en els darrers 10 anys
% s/població

migrants intramunicipals 1.222,8 milers 16,9%
migrants intermunicipals 870,3 milers 12,1%
     un altre municipi de Catalunya 769,9 milers
     un altre municipi d'Espanya 100,4 milers
migrants internacionals 858,2 milers 11,9%

Població estrangera o de nacionalitat espanyola La meitat de la població estrangera migra per raons de treball
adqurida segons motiu de trasllat a Catalunya

homes dones homes dones
    treball 348,1 milers 219,1 milers 56,3% 40,0%
    familiars 140,2 milers 188,6 milers 22,7% 34,4%
    estudis 22,9 milers 20,9 milers 3,7% 3,8%
    altres 20,9 milers 26,9 milers 3,4% 4,9%
    no consta 86,4 milers 92,3 milers 14,0% 16,9%
total 618,5 milers 547,7 milers 100 100

Població estrangera o de nacionalitat espanyola El 16,1%  té la intenció de reagrupar la seva família
adqurida de 18 anys i més segons intenció de
reagrupar famíliars

  declara no tenir intenció de reagrupar familiars 767,9 milers 81,0%
  declara intenció de reagrupar familiars 153,1 nilers 16,1%
  no consta 27,1 milers 2,9%
total 948,2 milers 100
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Població estrangera El 55,9% dels estrangers de les Terres de l'Ebre volen quedar-se a Catalunya
(amb residència inferior a 1 any)

  que vol residir a Catalunya almenys 1 any 125,1 milers 84,1%
  que pensa marxar de Catalunya 23,6 milers 15,9%
total 148,7 milers 100

FORMACIÓ I DISSOLUCIÓ D'UNIONS
Formació de les unions El principal motiu de les parelles per no viure juntes a la llar és econòmic
població de 15 anys i més % s/pobl
  que conviu amb cònjuge a la llar 3.276,0 milers 53,3%
  amb cònjuge vivint fora de la llar 81,7 milers 1,3%
  que conviu amb parella estable a la llar 606,4 milers 9,9%
  amb parella estable vivint fora de la llar 141,8 milers 2,3%
  sense parella 2.042,3 milers 33,2%

Dissolució de les unions La durada mitjana dels matrimonis vigents és de 24,8 anys
durada mitjana dels matrimonis dissolts per defunció
d'un dels cònjuges 36,7 anys

durada mitjana dels matrimonis finalitzats
per separació o divorci 14,7 anys

FECUNDITAT
Fills tinguts La mitjana de fills de les dones que viuen a Catalunya és d'1,42 fills
mombre mitjà de fills tinguts segons any de naixement de la dona 
  abans de 1930 2,18
  1930-1939 2,40
  1940-1949 2,18
  1950-1959 1,80
  1960-1969 1,50
  1970-1979 0,87

Infecunditat El 46,2% de les dones de 30 a 34 anys encara no han tingut fills
dones que encara no han tingut fills % s/dones d'aquesta edat
  de 20 a 24 anys 189,4 milers 93,10%
  de 25 a 29 anys 197,1 milers 68,80%
  de 30 a 34 anys 150,6 milers 46,20%
  de 35 a 39 anys 85,1 milers 28,70%
  de 40 a 44 anys 52,0 milers 18,70%

LIMITACIONS I NECESSITAT D'AJUDA
Limitacions El 31,8% de la població de 65 anys i més presenta limitacions 

s/pobl. d'aquesta edat
  de 15 a 64 anys 274,9 milers 5,5%
  de 65 anys i més 373,8 milers 31,8%
total població de 15 anys i més amb alguna limitació
per a activitats habituals 648,7 milers 10,6%

Necessitat d'ajuda 2 de cada 3  persones que necessiten ajuda  per a les activitats de la vida diària són dones

  de forma regular o habitual 213,9 milers 3,5%
  de forma esporàdica 219,0 milers 3,6%
total població que necessita ajuda 432,9 milers 7,1%

TREBALL NO REMUNERAT
Feines de la llar 1 de cada 4 homes no participa en les feines domèstiques
Grau de participació en les feines de la llar homes dones homes dones
  sense participació 808,3 milers 271,2 milers 26,7% 8,7%
  petita participació 1.049,5 milers 416,9 milers 34,7% 13,3%
  feines compartides 899,5 milers 968,9 milers 29,7% 31,0%
  fa la totalitat 266,4 milers 1.467,3 milers 8,8% 47,0%

Cura d'infants La cura d'infants compartida és l'opció més freqüent
Grau de participació en la cura dels infants homes dones homes dones
  sense participació 193,9 milers 82,5 milers 23,9% 9,4%
  petita participació 256,2 milers 72,5 milers 31,6% 8,3%
  cura compartida 350,9 milers 383,7 milers 43,2% 43,7%
  cuidador/a principal 10,7 milers 339,1 milers 1,3% 38,6%

 


