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En l’actualitat, passem per un moment de canvi demogràfic de gran transcendèn-
cia per a l’economia i per a la societat que es manifesta en fenòmens com la forta
caiguda de la natalitat, la devallada de la nupcialitat o l’envelliment de la població.
Són fenòmens amb unes repercusions que s’extenen a molts àmbits i que, per
tant, mereixen una menció especial.Aquesta monografia mira de contribuir a l’anà-
lisi d’aquest conjunt de qüestions, incloent-hi a més a més, les relacions entre
població i activitat. També es desenvolupa un debat sobre diferents escenaris
futurs que es poden avançar des d’ara, tot analitzant-ne les conseqüències sobre
la demofgrafia i sobre l’activitat.

Al primer capítol, s’ofereix una àmplia panoràmica que abasta el volum de pobla-
ció, la nupcialitat, la fecunditat, la natalitat, etc. S’analitzen d’una manera extensa
fenòmens demogràfics que amoïnen l’opinió pública, com la reducció del creixe-
ment i l’envelliment de la població. L’estudi es fa tant des del punt de vista dinà-
mic, tot analitzant l’evolució del temps, com des del punt de vista estructural, mit-
jançant la composisió de la població per edats i altres classificacions.

La situació actual de l’activitat i de l’ocupació a Espanya es tracta al segon apartat.
S’exposen tant en la perspectiva del context europeu com pel que fa a l’evolució
dels tres darrers decennis. Es para especial antenció a la menera i al grau en què
els canvis de la població han incidit en el mercat laboarl. S’estudia amb molta
cura l’activitat femenina, atès el paper central dels comportaments reprodoctius
per al sistema demogràfic en la seva totalitat. L’anàlisi duta a terme en aquest
capítol facilita la compresió de la dinàmica poblacional descrita en la primera
part. Permet, alhora, el correcte plantejament dels interrogants que pretén desvet-
llar la tercera.

Finalment, després de constatar la interrelació entres les variables poblacionals i
la situacó social i el sistema productiu, es fan previsions sobre el futur de la
població. D’aquesta manera, es contrueixen diversos escenaris basats en diferents
hipòtesis sobre l’evolució de la població espanyola i sobre pautes d’activitat.
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PRESENTACIÓ

L’evolució demogràfica incideix directament sobre l’economia i la

societat, però es tracta d’un tema escassament divulgat. Potser atès que

els canvis en les pautes de comportament de la població són forçosament

lents, la demografia no sol rebre l’atenció que mereix. Recentment, no

obstant això, han aparegut notícies que han provocat un cert grau de

sorpresa. Per exemple, que Espanya sigui el país amb la taxa de natalitat

més baixa de tota la Unió Europea i que ocupi un dels últims llocs del

món per aquest concepte. O també l’excepcionalment baixa taxa de nup-

cialitat. I no cal citar els elevats nivells de desocupació, especialment

juvenil, que ens recorden constantment les estadístiques oficials. O la

baixa participació de les dones en l’activitat laboral. 

El ràpid envelliment que pateix el conjunt de la població espanyola és

també un dels fenomens més sorprenents en el procés del canvi

demogràfic actual. Les seves conseqüencies seran molt importants les

properes dècades: els canvis en la demanda laboral relacionats amb la

tercera edat, la modificació de les pautes d’estalvi i consum, etc. El siste-

ma públic de pensions es troba estretament vinculat a l’evolució

demogràfica, com ja es va fer palès en el quart volum d’aquesta col.lec-

ció, sobre la reforma de les pensions a Espanya. La despesa pública

sanitària també tendeix a augmentar a mesura que creix l’esperança de

vida de la població. 

No hi ha cap dubte, per tant, que l’evolució demogràfica té efectes

importants a mitja i llarg termini, no tan sols econòmics, sinó també

socials i polítics. I actualment a Espanya passem per un moment de can-

vi demogràfic transcendental que es manifesta en fenòmens com els

esmentats anteriorment. És per això que aquest Servei d’Estudis ha
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considerat oportú encarregar una anàlisi de la situació actual de la

població al Centre d’Estudis Demogràfics que depèn de la Universitat

Autònoma de Barcelona, un dels instituts d’anàlisi més prestigiosos

d’Espanya en aquest camp. El treball, però, no s’atura en els aspectes

estrictament demogràfics, sinó que s’estén a l’àmbit de l’activitat, és a

dir, de la relació entre la població i el mercat de treball, dues realitats

estretament vinculades. I, finalment, a més de revisar la situació actual,

el treball tracta d’anticipar també l’evolució futura de la població i l’acti-

vitat, tot discutint diferents escenaris o hipòtesis possibles, amb la preten-

sió de proporcionar al lector una visió tan àmplia com sigui possible

d’una qüestió de tanta transcendència col.lectiva. 

Josep M. Carrau

Director del Servei d’Estudis

Febrer de 1996
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INTRODUCCIÓ

■ Aquest document tracta sobre la relació de la població espanyola amb el

treball productiu. No obstant això, ha estat escrit des de la peculiar pers-

pectiva de la demografia. Això no hauria de tenir ni la més mínima

importància tenint en compte que els especialistes en economia, en socio-

logia del treball o en mercat laboral, que són els qui treballen habitualment

en aquest tema, inclouen en les seves anàlisis les variables poblacionals

iconsideren d’una gran importància la seva evolució previsible. Malgrat

això, segurament no hi haurà cap dificultat a admetre que els interessos i

concepcions propis de cada disciplina determinen considerablement l’ús

que es fa de les dades sobre població i, sobretot, la seva interpretació. Per

tant, la nostra pretensió és aportar un punt de vista més, amb l’esperança

d’ajudar a construir un panorama més ampli sobre un dels temes que més

preocupen actualment la societat espanyola. 

■ Si l’haguéssim de resumir en poques paraules, el problema al qual ens

enfrontem és el mal funcionament del mercat de treball. Com a qualsevol

mercat, s’hi enfronten l’oferta i la demanda, i la seva funció hauria de ser

fer-les coincidir, cosa que no es fa. Ja són massa anys en què el nombre dels

treballadors que ofereixen la seva feina supera en una proporció alarmant

el nombre de llocs de treball demandat pel sistema productiu. Les causes

d’aquest “desajustament” han de ser estudiades i aclarides si es vol posar

remei als problemes derivats d’aquesta situació tan prolongada. No està en

joc simplement, per tant, el progrés teòric o acadèmic de les ciencies

socials, sinó la possibilitat d’adoptar mesures de política social, econòmica i

laboral que tinguin resultats efectius. 

■ Resulta evident, sense cap mena de dubte, que l’evolució del volum i de

l’estructura d’una població determinen el nombre de persones que oferei-

xen el seu treball en el mercat laboral. D’aquí es desprèn precisament el 
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caràcter ineludible del seu estudi per a una comprensió correcta dels pro-

blemes d’ajustament de l’esmentat mercat. No obstant això, no és el nostre

propòsit exagerar-ne la importància i “portar aigua al seu molí” tot llevant

importància a la resta de factors. El fet de pretendre explicar tots els pro-

blemes per l’excessiu volum de la força de treball suposa oblidar que hi ha

un altre pol en la relació: la incapacitat del mercat per absorbir l’oferta o,

dit d’una altra manera, la insuficiència de la demanda de treball. 

■ Aquest fet fonamental hauria de matisar ja en gran mesura la rellevància

del factor poblacional. A tot això cal afegir que el poblacional no és l’únic

factor que determina l’oferta. La propensió a declarar-se actiu, és a dir, a

formar part de la població que ofereix la seva força de treball, resulta una

variable fonamental que es troba, per la seva banda, determinada pels can-

vis en la significació social de les diferents edats, dels papers associats al

gènere, de les pautes culturals, etc. 

■ Malgrat tot això, la dinàmica de la població espanyola no és només una

variant complementària, sinó que pot ser estudiada com un sistema per si

mateix. Aquest sistema cal que sigui conegut prèviament. Això, com ja s’ha

explicat, només aclareix una part concreta de les determinacions existents

sobre el mercat de treball. Aquí no es promet altra cosa que això. Tot i

això, permet abordar el tema d’una forma diferent, perquè abans d’intentar

preveure el futur del mercat de treball tindrem una visió exacta de fins a on

es pot arribar en la previsió del futur de la població. 

■ Arribar a complir això ja seria molt. Adoptar aquest punt de vista, però,

produeix resultats addicionals, atès que en inquirir sobre les causes d’alguns

fenòmens demogràfics que més acaparen l’atenció pública (davallada de la

nupcialitat, de la fecunditat, etc.) fem el camí a la inversa i ens trobem amb

el mercat de treball com un dels determinants. Els beneficis d’aquest canvi

d’òptica són dobles. D’una banda, l’anàlisi del mercat de treball amplia les

seves perspectives. D’altra banda, es constata que la relació és
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bidireccional, i que la pretensió d’arribar a conclusions sobre el futur fent

només una projecció de les tendències demogràfiques resulta molt limitada.

■ Aquest estudi s’ha estructurat en tres grans apartats que recullen els

aspectes esmentats anteriorment: 

1. En la primera part, es revisa l’evolució demogràfica de la població espan-

yola, com a punt de partida per comprendre la situació actual, tant de la

seva dinàmica -en la qual destaquen els processos de reducció del creixe-

ment, davallada de la natalitat i envelliment, entre altres-, com de la seva

estructura, que s’analitza des de diversos punts de vista: composició per

edat i estat civil, mida de les llars i tipus de famílies, descripció de les pau-

tes matrimonials, nivell d’instrucció i distribució geogràfica. Tot això per-

met comprendre la manera amb què el passat dels fenòmens demogràfics

ha condicionat les característiques presents de la població espanyola i tam-

bé exposar les claus fonamentals que caracteritzen el sistema demogràfic

en relació amb el mercat de treball. 

2. La segona part aborda una tasca doble: exposar la situació actual de

l’activitat i l’ocupació a Espanya, tant en relació al context europeu com a

la seva propia evolució durant els tres últims decennis, i analitzar la manera

i el grau amb què l’evolució poblacional ha determinat l’esmentat procés,

amb la qual cosa es recullen els elements estrictament demogràfics intro-

duïts en la primera part. En el compliment d’aquest segon propòsit cal

aclarir -a més a més de la importància relativa que puguin tenir la natalitat,

la mortalitat i les migracions- la influència evident de la situació social i del

sistema productiu, tot fent palesa la manera amb què les determinacions es

fan bidireccionals, i revelant les limitacions de l’enfocament “poblacional”

en l’anàlisi del mercat de treball. En aquest sentit, l’activitat femenina es

converteix en un objecte d’investigació privilegiat, tenint en compte el

paper central dels comportaments reproductius per al sistema demogràfic

en la seva totalitat. No solament hi ha una gran variabilitat en la proporció
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de persones (això és evident en el cas de les dones) disposades a oferir en

el mercat la seva força de treball, sinó que la situació de l’esmentat mercat

influeix, per la seva banda, en la situació relativa de tots dos sexes en el

conjunt del sistema social, en la dedicació als estudis per part dels joves,

en el nivell adquisitiu dels treballadors i de les persones que viuen al seu

càrrec i en el grau de benestar general. Tots són factors que condicionen

els nivells de salut, l’esperança de vida, l’edat en què els joves s’emancipen

dels pares i formen una parella, el nombre de fills per dona i, fins i tot, la

necessitat d’emigrar. L’anàlisi de les variables ocupacionals realitzada en

aquesta segona part facilita, per tant, la comprensió de la dinàmica pobla-

cional descrita en la primera, alhora que permet el plantejament correcte

dels interrogants que pretén aïllar la tercera part a partir de les projeccions

demogràfiques i d’activitat. 

3. En la tercera part, es construeixen una sèrie d’escenaris de futur mit-

jançant la combinació de diferents hipòtesis sobre l’evolució de la població

espanyola i de les seves pautes d’activitat. Les projeccions de població uti-

litzades han estat les elaborades per l’Instituto de Demografía (1994), a les

quals s’ha afegit una hipòtesi instrumental. A aquestes projeccions els han

estat aplicades dues hipòtesis d’activitat: la primera es basa en el manteni-

ment de les taxes d’activitat per sexe i per edat actuals, i la segona en una

evolució d’aquestes taxes vers un patró d’activitat més semblant al d’altres

països de l’Europa occidental. L’objectiu que es pretén és contestar la pre-

gunta de com evolucionarà l’oferta futura de mà d’obra, d’acord amb els

canvis que es produeixin en la dinàmica poblacional i en les pautes d’acti-

vitat. Finalment, d’entre tots aquests escenaris, es tria el més probable per

veure la intensitat i els ritmes de creixement de la població activa i les rela-

cions que s’estableixen entre aquest escenari i la població dependent.



1. LA POBLACIÓ ESPANYOLA

■ L’estudi d’un tema tan ampli com és la població d’un país es pot abordar

des de molts punts de vista, i són molt diversos els esquemes que es poden

proposar per dur a terme aquesta comesa. Tot i que algunes divisions temà-

tiques siguin més habituals que unes altres, no creiem que això vulgui dir

que siguin millors. Per contra, el millor guió és el que s’ajusta de la manera

més convenient als propòsits plantejats. En el cas d’un llibre que, com

aquest, aborda la problemàtica de la interrelació entre la població i l’activi-

tat, l’objectiu que ha guiat la redacció d’aquesta primera part ha estat pre-

sentar, breument però de la manera més completa que sigui possible, un

panorama de l’evolució en el passat, la situació en el present i la prospecció

en el futur de les característiques principals de la població espanyola,

tenint sempre present la influència que la situació socioeconòmica hi ha

exercit.

■ Amb això es pretén proporcionar una visió global de la població que,

per la seva banda, ajudi a comprendre, en la segona part del llibre, quina

ha estat la intervenció del component demogràfic en les vicissituds de

l’activitat i de l’ocupació a Espanya i també a establir els escenaris de futur

en la projecció de població i d’activitat que tanca l’última part d’aquesta

obra.

■ Per tal d’intentar la consecució d’aquests objectius, s’ha estructurat

aquesta secció en tres parts: en la primera es presenten els grans trets de la

població espanyola, especialment l’evolució del seu creixement, per la qual

cosa s’adopta una perspectiva de tipus històric; en la segona part s’aborda

l’actuació dels components d’aquest creixement (és a dir, la mortalitat, la

natalitat i les migracions exteriors), sense abandonar l’enfocament històric

però derivant cada vegada més cap a l’anàlisi de la situació en el present;

aquesta visió és la que predomina en la tercera part, en la qual es mostren
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les principals característiques estructurals de la població espanyola actual,

encara que això obligui també a realitzar incursions en el passat més o

menys recent. Però, a més, cadascun dels subapartats sol finalitzar amb una

exposició del que poden ser les tendències vers el futur, encara que fre-

qüentment sigui un futur a curt termini. 

■ En la confecció d’aquesta part del llibre s’han utilitzat diversos tipus de

fonts demogràfiques com ara censos, padrons, moviment natural de la

població, estadístiques de migracions i enquestes, com la sociodemogràfica

o la de població activa. Tot i reconèixer la qualitat creixent d’aquestes

fonts de dades i els esforços de les institucions estadístiques —especial-

ment l’Instituto Nacional de Estadística— per millorar-les, no podem sinó

retreure la lentitud amb què es publiquen algunes d’aquestes sèries estadís-

tiques (per exemple, els censos o el moviment natural de població), cosa

que ha fet que diverses taules de dades i d’indicadors que es presenten a

continuació finalitzin uns anys abans del que ens hauria agradat. 

1.1. Els grans trets de l’evolució demogràfica 

■ Espanya tenia 38.872.268 habitants segons el cens de 1991, l’últim rea-

litzat fins avui. A principis de segle, la seva població era menys de la mei-

tat, 18.617.956 habitants (cens de 1900) i a mitjan segle passat, concreta-

ment el 1857, data del primer cens modern, es reduïa a 15.454.515 habi-

tants. Al llarg del segle XX, per tant, la població espanyola s’ha incrementat

en un 108% i en els últims 135 anys en un 151%. 

■ La taxa de creixement anual acumulatiu indica que la població espan-

yola ha crescut a un ritme del 7‰ anual al llarg d’aquest gairebé segle i

mig. Es tracta d’un increment força moderat comparat amb el d’alguns

països en desenvolupament, ja que una població amb aquest ritme de

creixement triga gairebé un segle a doblar-se, però segurament ha estat el 



període de creixement demogràfic més important i prolongat de la història

d’Espanya. 

■ Aquest creixement, encara que continu(1), ha estat força inestable, ja que

ha experimentat diferents ritmes d’acceleració i desacceleració, com es pot

comprovar observant l’evolució de la taxa de creixement anual acumulatiu

de cada període intercensal. Tot partint d’una situació de creixement lent

durant la segona meitat del segle passat, amb ritmes d’increment del 3 al

6‰ anual, la població espanyola va anar augmentant progressivament tot i

que irregularment (increments superiors al 9‰ entre el 1897-1900 i entre

1920-1940, però inferiors al 8‰ entre el 1900-1920 i entre el 1940-1950)

fins assolir el màxim ritme de creixement durant els anys 60 (10,7‰) i prin-

cipis dels 70 (11,3‰ entre el 1970-75). A partir del segon quinquenni dels

70, el ritme s’ha anat alentint (es passa del 7,6‰ entre el 1975-1981 al

4,1‰ entre el 1981-1986 i al 2,1‰. entre el 1986-1991) i, ja en els 90, la

situació és de creixement lent, gairebé d’estancament. De fet, en un futur

pròxim, si no canviessin les tendències actuals, podríem entrar en una eta-

pa de decreixement de la població. 

■ Aquestes oscil.lacions són enormement significatives i mostren la gran

sensibilitat de l’evolució de la població a la conjuntura històrica. Per exem-

ple, només tres lustres separen el període de mínim creixement, correspo-

nent al quinquenni 1986-1991, amb només un 2,1‰ d’increment anual, del

període 1970-75, que va tenir un creixement de l’11,3‰, possiblement el

més gran de la història de la població espanyola. Direm, però, a títol com-

paratiu, que alguns països en desenvolupament estan creixent actualment a

ritmes anuals del 30 i fins i tot del 40‰. 

(1) Excepte els anys 1885 i 1918 —durant els quals hi hagué més defuncions que naixements, com a conseqüència de
sengles epidèmies de còlera i grip— i durant els anys de la guerra civil, encara que el fet de situar-se en anys
intercensals fa que les seves pèrdues demogràfiques quedin emmascarades.
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Quadre 1.1

CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA

Taxa de creixement anual

Any Població Període acumulatiu en tant per mil(l)

1857 15.454.514
1860 15.645.072 1857-1860 4,1
1877 16.622.175 1860-1877 3,6
1887 17.549.608 1877-1887 5,4
1897 18.108.610 1887-1897 3,1
1900 18.617.956 1897-1900 9,3
1910 19.995.191 1900-1910 7,2
1920 21.389.589 1910-1920 6,8
1930 23.677.497 1920-1930 10,2
1940 26.014.750 1930-1940 9,5
1950 28.118.057 1940-1950 7,8
1960 30.583.466 1950-1960 8,4
1970 34.041.022 1960-1970 10,7
1975 36.012.702 1970-1975 11,3
1981 37.683.410 1975-1981 7,6
1986 38.472.451 1981-1986 4,1
1991 38.872.268 1986-1991 2,1

(1) La taxa de creixement anual acumulatiu, semblant a la taxa d’interès compost, ens indica per quant es multiplica
anualment la població existent al començament d’un període per aconseguir el creixement resultant al final del
període esmentat. 

Fonts: Elaboració pròpia a partir de dades extretes dels censos i padrons corresponents. Fins el 1960, es tracta de
població de fet (residents presents més transeünts) des del 1970, de població de dret (residents presents més residents
absents). 
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■ El creixement de la població és el resultat de la suma de dos compo-

nents: d’una banda, el creixement natural o vegetatiu, és a dir, la diferència

entre naixements i defuncions i, de l’altra, el creixement migratori o

diferència entre immigrants i emigrants. Aquests dos components poden

actuar en el mateix sentit o, com ha succeït en el nostre país durant la

major part de l’últim segle i mig, en sentits oposats. En efecte, Espanya s’ha

caracteritzat en els últims 150 anys per experimentar un creixement natu-

ral bàsicament positiu (llevat d’excepcions puntuals) i un saldo migratori

clarament negatiu, fins a mitjans dels anys 70 del nostre segle. Atès que el

creixement total de la població ha estat positiu al llarg de tot el període, es



pot afirmar que l’increment poblacional ha depès fonamentalment dels vai-

vens del creixement natural, mentre que la influència de les migracions

exteriors ha estat més limitada, si bé assolí una gran importància en èpo-

ques determinades. Vegem com han evolucionat aquests dos components. 

1.1.1. El creixement natural 

■ El creixement natural mostra, a grans trets, un perfil semblant al del

creixement total de la població espanyola, del qual ha estat el determi-

nant principal. 

■ L’evolució del creixement natural en les societats occidentals ha estat

explicada pel model de la “transició demogràfica”, formulat, entre altres,

per Notestein(1). Aquest model reflecteix el pas d’un sistema demogràfic

antic, caracteritzat per un creixement lent com a conseqüència d’una nata-

litat i una mortalitat elevades, a un sistema demogràfic modern, en què

ambdues tenen valors reduïts i, per tant, el creixement torna a ser lent.

Mentre té lloc aquesta transició, es produeix un període de fort creixement

natural, com a conseqüència del fet que les taxes de mortalitat es reduei-

xen abans que les de natalitat. A Espanya, si observem l’evolució del creixe-

ment natural, podem afirmar que l’esmentada transició va ser molt irregu-

lar, amb una successió de diverses fases. Puyol en distingeix cinc(2): 

1. La primera fase es caracteritza per unes taxes de creixement moderades

entre el 1858 i el 1867 (entre el 7 i el 13‰) i baixes entre aquesta data i

finals del XIX (entre el 3 i el 7‰) , i molt oscil.lants, a causa d’una morta-

litat epidèmica encara força elevada. No obstant això, l’únic any amb

creixement natural negatiu correspon al 1885, en el qual, a causa d’una

epidèmia de còlera, les defuncions van superar els naixements. 

1) Notestein, E.W (1945) “Population, the long view”, a Schultz, E. (ed) Food for the world. Chicago: University of
Chicago Press. 
(2) Puyol, R (1988). La población española. Madrid: Síntesis .
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Gràfic 1.1 

EVOLUCIÓ ANUAL DE LA TAXA DE CREIXEMENT NATURAL(1) 

Per 1000 habitants 
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(1) La taxa de creixement natural es calcula dividint el creixement natural (naixements menys defuncions) d’una
població durant un període (en aquest cas, un any), entre la població mitjana d’aquest període. És igual, per tant, a
la diferència entre la taxa de natalitat i la taxa de mortalitat per al període considerat. Se sol expressar en tants per
cent o per mil. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Moviment Natural de la Població (INE). No existeixen dades per al
període 1871-1877. 

2. Entre el 1900 i el 1918 s’estén el segon període, amb índexs situats entre

el 7 i l’11‰. Aquest increment respecte del període anterior és degut a la

davallada de la mortalitat ordinària i infantil, mentre que la natalitat, tam-

bé en descens, es manté encara prou elevada. Aquest període va quedar

interromput per l’epidèmia gripal de 1918, any en què es va produir

novament un creixement natural negatiu. 

3. La tercera etapa, entre el 1919 i el 1936, va ser de fort creixement, tot

oscil.lant les taxes entre el 9 i l’11 ‰. Aquesta nova fase expansiva va

16



estar afavorida, una altra vegada, per una davallada de la mortalitat supe-

rior a la de la natalitat. L’inici de la Guerra Civil va truncar aquest perío-

de, i es va tornar a produir un creixement negatiu per tercera i última

vegada des del 1858.

4. La quarta, entre el 1940 i el 1977, és més complexa i es pot subdividir en

tres fases: entre 1940 i 1955 la corba gairebé recupera els valors d’abans

de la guerra, però amb oscil.lacions més pronunciades, a causa de les

vicissituds de la dura postguerra; del 1955 al 1964 es produeix el creixe-

ment natural més gran de la història recent d’Espanya, amb valors situats

entre l’11 i el 13‰, a causa de la recuperació de la natalitat (el “baby

boom” espanyol) al costat d’una mortalitat baixa i estable; i, entre el 1965

i el 1977, el creixement vegetatiu inicia una lenta davallada, amb valors

situats entre el 10 i el 12‰, a causa del declivi gradual de la natalitat. 

5. La cinquena i última etapa s’inicia a partir del 1977 i dura fins als nostres

dies; es caracteritza per una davallada brusca i accelerada de la natalitat i

una mortalitat que, després d’una llarga etapa d’estancament, comença a

ascendir lentament, a causa de l’envelliment gradual de la població. El

resultat d’aquestes tendències és un enfonsament sobtat del creixement

vegetatiu —es passa d’un increment del 9,2‰ el 1978 a només un 1,5‰

el 1991— per la qual cosa, els proòxims anys, fins i tot podria arribar a

ser negatiu, per primera vegada des de la Guerra Civil. 

■ Actualment ens trobem davant una població que ha culminat el seu

procés de transició demogràfica i que sembla tendir vers l’estancament, si

no vers la pèrdua de població. El fet que això succeeixi o no dependrà,

sobretot, de la manera com evolucioni la natalitat els pròxims anys, atès

que el paper de la mortalitat serà inferior - tot i que es produirà un cert

increment de les defuncions degut a l’envelliment de la població. En oposi-

ció als qui creuen que un nivell tan baix de la natalitat és estructural

—propi d’una societat que ja ha culminat la seva transició demogràfica—,
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Gràfic 1.2 

EVOLUCIÓ DE LES TAXES BRUTES DE NATALITAT I MORTALITAT(1)

Per 1000 habitants 
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(1) La taxa bruta de natalitat és la relació entre els nascuts vius d’un any i la població mitjana d’aquest any mentre que
la taxa bruta de mortalitat és el mateix, pero pel que fa a les defuncions de l’any esmentat. La diferència entre
aquestes dues taxes és la taxa de creixement natural. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Moviment Natural de la Població (INE). 
No existeixen dades per al període 1871-1877. 
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altres defensen que és conjuntural, producte de les circumstàncies del

moment, per la qual cosa la natalitat hauria de tornar a pujar en una o altra

proporció. 

1.1.2. El creixement migratori 

La seva anàlisi planteja més dificultats que la del creixement natural, a cau-

sa de l’absència de fonts sistemàtiques que cobreixin totes les sortides i

entrades del país per a tot el període. En teoría, amb l’anàlisi dels saldos

migratoris —o diferència entre creixement total i creixement natural— n’hi

Taxa bruta de natalitat

Taxa bruta de mortalitat 



hauria d’haver prou per conèixer la variació de la població produïda per les

migracions. Però els esmentats saldos migratoris, a causa del mètode de càl-

cul, recullen tant les migracions exteriors com els errors existents en les

fonts a partir de les quals es calcula (censos, padrons, moviment natural de

la població). Per aquesta raó, se solen agafar altres fonts en l’estudi de les

migracions com ara estadístiques d’entrades i sortides de viatgers per vai-

xell, estadístiques de migracions assistides, etc. El problema que presenten

aquestes fonts és que només recullen una part de l’emigració exterior real-

ment existent. 

■ Aprofundirem aquest tema en l’apartat dedicat a les migracions exte-

riors. Ara avançarem només que els moviments migratoris han suposat una

pèrdua demogràfica per al nostre país des de començaments del segle pas-

sat i fins fa pocs anys. La causa d’aquesta sagnia ha estat el secular subde-

senvolupament econòmic espanyol, incapaç de proporcionar mitjans de

subsistència a tots els seus habitants, en el context d’un creixement natural

cada vegada més gran. Les èpoques de pèrdues demogràfiques més grans a

causa de l’emigració van ser, en primer lloc, l’últim terç del segle XIX i les

primeres dècades del XX, fins a l’inici de la Primera Guerra Mundial. Un

cop finalitzada aquesta, va recuperar-se l’emigració fins que l’esclat de la

Guerra Civil, primer, i de la Segona Guerra Mundial, després, van posar fi a

aquest moviment. La segona gran etapa migratòria s’inicia a principis dels

50 i dura fins a mitjans dels anys 70. La diferència principal entre ambdós

períodes és que durant el primer l’emigració es va dirigir fonamentalment

cap a Amèrica, mentre que durant el segon la destinació principal va ser

els països de l’Europa occidental. Després de la crisi del petroli, s’han

reduït molt les sortides d’espanyols cap a l’exterior, que han estat supera-

des pels retorns, i han començat a arribar al nostre país immigrants estran-

gers. És a dir, Espanya s’ha convertit en un país d’immigració i el saldo

migratori, les dues últimes dècades, ha passat a ser positiu, tot i que és de

difícil quantificació. 
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1.1.3. El marc teòric: la transició demogràfica espanyola en el 

context internacional 

■ Segons el parer de Nadal, la transició demogràfica espanyola ha experi-

mentat un desenvolupament particular, tant pel que fa a la seva cronologia

com a la seva durada, atès que se situa a mig camí entre l’europea i la que

s’està produint als països en desenvolupament. 

■ La transició demogràfica es va iniciar a Europa durant el segle XVIII, amb

la reducció de la mortalitat catastròfica (sobretot epidèmica), i va continuar

durant la primera meitat del segle XIX per la davallada de la mortalitat

ordinària. Aquests episodis no prenen forma a Espanya fins a finals del segle

XIX i a partir de la Primera Guerra Mundial, respectivament. En el Tercer

Món, aquesta fase inicial de la transició demogràfica no va iniciar-se, en la

major part dels països, fins després de la Segona Guerra Mundial, més com

a conseqüència dels avenços mèdics (vacunes, antibiòtics, etc.) que no pas

del desenvolupament socioeconòmic. 

■ La davallada de la natalitat s’inicia a Europa a partir de la segona meitat

del segle XIX. A Espanya, tot i començar a començaments d’aquest segle,

no va ser rellevant fins al trienni de la Guerra Civil. Després va recuperar-se

durant els anys 60 i inicis dels 70, i des del 1975 ha experimentat un enfon-

sament. Als països en vies de desenvolupament, i no pas a tots, aquesta fase

tot just s’ha iniciat l’última decada. 

■ En conseqüència, la desacceleració del creixement va produir-se a

Europa des del segon quart d’aquest segle; a Espanya va començar a finals

dels 70, i als països en vies de desenvolupament s’està iniciant ara. Això

significa que la transició demogràfica es va prolongar en alguns països

europeus durant un segle i mig —amb creixements anuals al voltant d’un

10‰—, mentre que a molts països en desenvolupament quan arribi a

culminar només haurà durat unes quatre o cinc dècades, encara que amb
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taxes entre el 20 i el 30‰. Espanya es troba enmig, amb una evolució atípi-

ca, atès que el seu creixement no haurà estat ni tan durador com en la

major part dels estats europeus, ni tan intens com en els del Tercer Món: la

seva “plètora demogràfica haurà tingut una durada de seixanta anys, de

1921 a 1980”(1). 

1.2. Els determinants del creixement 

■ Al llarg de l’apartat anterior s’ha descrit l’evolució del creixement de la

població espanyola. En els següents s’aprofundiran les causes d’aquesta

evolució, i s’analitzarà separadament cadascun dels seus components: mor-

talitat, natalitat i migracions exteriors. 

1.2.1. Una mortalitat en descens continu 

■ La mortalitat de la població espanyola ha caigut d ‘una manera especta-

cular al llarg del segle XX, partint d’uns nivells força elevats a mitjan segle

passat, superiors a la mitjana dels països europeus. L’evolució de la taxa

bruta de mortalitat, que relaciona el nombre de defuncions amb el nombre

total d’habitants, mostra que, després d’una fase d’estabilitat a finals del

segle XIX, amb taxes de mortalitat lleugerament per sobre del 30‰, es va

produir una millora progressiva al llarg del segle XX fins arribar al mínim el

1982, amb una taxa de només el 7,6‰. Els factors que van afavorir aquesta

davallada van ser les millores en la higiene, en l’educació i en l’alimentació,

l’extensió del sistema sanitari i els avenços cientificomèdics. Aquesta

tendència només va ser interrompuda per alguns esdeveniments tràgics,

com el còlera del 1885, la grip del 1918 o la Guerra Civil. 

■ Des del 1983, la taxa de mortalitat ha mostrat una lleugera tendència

ascendent, encara que això és degut únicament al procés d’envelliment de 

(1) Nadal, J. (1984) La población española (siglos XVI-XX). Barcelona: Ariel, pàgina 263.
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la població. Això pot semblar una paradoxa, ja que aquesta importància

cada vegada més elevada de la gent gran en el conjunt de la població és

deguda al gran èxit experimentat en la lluita contra la mort. 

Quadre 1.2.

EVOLUCIÓ DE LA TAXA BRUTA DE MORTALITAT(1)

Períodes Tant per mil Períodes i anys Tant per mil 

1861-1870 30,7 1971-1975 8,4
1881-1890 31,4 1976-1980 8,0
1891-1900 30,0 1981 7,8
1901-1910 24,4 1982 7,6
1911-1920 23,5 1983 7,9
1921-1930 19,0 1984 7,8
1931-1935 16,3 1985 8,1
1936-1940 17,9 1986 8,0
1941-1945 14,3 1987 7,9
1946-1950 11,6 1988 8,2
1951-1955 9,8 1989 8,3
1956-1960 9,1 1990 8,5
1961-1965 8,6 1991 8,6
1966-1970 8,5 1992 8,4

(1) La taxa bruta de mortalitat és la relació entre les defuncions d’un període i la població mitjana d’aquest període.

Fonts: Fins al 1980, Puyol Antolín (1988); des del 1981 elaboració pròpia a partir de dades del Moviment Natural de la
Població (INE). 

■ El progrés ha estat especialment significatiu en les edats més joves, com

s’observa en l’evolució de la taxa de mortalitat infantil, que relaciona els

morts amb menys d’un any de vida respecte al total de nascuts vius.

Després d’una fase d’empitjorament a la segona meitat del segle passat,

s’inicia una lenta millora a finals del XIX que s’accelera durant els anys 20.

La reducció va ser interrompuda momentàniament per la Guerra Civil, però

va adoptar novament el camí descendent —amb un fort ritme de millora

durant les dècades dels 40 i 50— fins l’època actual, en què la mortalitat

infantil espanyola millora la mitjana dels països europeus del nostre entorn. 

■ Aquest èxit tan notable es va produir, sobretot, gràcies a la reducció de

la mortalitat exògena que, en estar lligada a factors de l’entorn, és sensible
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al desenvolupament econòmic i social. Per contra, actualment la major part

de la mortalitat infantil és deguda a malalties congènites (mortalitat endòge-

na), sobre les quals és més difícil actuar. Per això qualsevol progrés futur

serà més lent(1). 

Quadre 1.2.

EVOLUCIÓ DE LES TAXES DE MORTALITAT INFANTIL(l)

Períodes Tant per mil Períodes i anys Tant per mil 

1856-1860 180 1931-1935 118
1861-1865 187 1936-1940 125
1866-1870 197 1941-1945 109
1876-1880 192 1946-1950 71
1881-1885 193 1951-1955 54
1886-1890 186 1956-1960 43
1901-1905 181 1961-1965 32
1906-1910 167 1966-1970 24
1911-1915 159 1971-1975 17
1916-1920 169 1976-1980 15
1921-1925 150 1981-1985 11
1926-1930 130 1986-1991 8

(1) La taxa bruta de mortalitat infantil és la relació entre les defuncions de nens menors d’un any durant un període i
els nascuts vius durant aquest període.

Fonts: Fins al 1980, Puyol Antolín (1988); des del 1981 elaboració pròpia a partir de dades del Moviment Natural de la
Població (INE). 

■ Però no solament els menors d’un any s’han beneficiat d’aquests pro-

gressos. Espanya, com la resta de països mediterranis, es caracteritzava tra-

dicionalment per unes elevades taxes de mortalitat del grup d’edat 1-4, fins

i tot més altes que la infantil. Mentre que dels nascuts a Espanya durant els

anys 1856-60, només el 73% arribava a fer un any, i solament el 55% arriba-

va al seu cinquè any de vida(2), actualment més del 99% dels nascuts fan

cinc anys. 

■ Aquesta davallada espectacular de la mortalitat en les edats inicials de la

vida ha estat la causant principal de l’augment progressiu de l’esperança de 

(1) Gómez Redondo, R. (1992). La mortalidad infantil española en el siglo XX. Madrid CIS. Col. “Monografías”. 
(2) Cabré, A. (1989). La reproducció de les generacions catalanes, 1856-1960.
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vida en néixer. Espanya ha passat de tenir una de les esperances de vida

més baixes d’Europa a tenir-ne una de les més altes del món, juntament

amb Japó, Suècia i Suïssa. 

Quadre 1.4.

ESPERANÇA DE VIDA EN NÉIXER(l)

Any Homes Dones Diferència entre sexes 

1865 28,72 29,78 1,06
1900 33,75 35,11 1,36
1910 40,61 42,29 1,68
1920 39,79 41,72 1,93
1930 47,94 51,29 3,35
1940 46,25 52,57 6,32
1950 59,46 63,96 4,50
1960 66,95 71,82 4,87
1970 69,04 74,64 5,60
1975 70,34 76,19 5,85
1980 72,52 78,61 6,09
1985 73,27 79,69 6,42
1990 73,40 80,49 7,09

(1) L’esperança de vida en néixer és el nombre mitja d’anys que una persona pot esperar viure des del moment del seu
naixement. 

Fonts A. Cabré (1989) i España. Anuario Estadistico 1993 (INE). 

■ La millora de l’esperança de vida en néixer ha estat contínua, encara que

amb ritmes diferents. Després d’una fase de lenta millora a començaments

del segle, el 1920 es produí un retrocés com a conseqüència de la grip del

1918, que va tenir una especial incidència entre nens i joves. Durant les dèca-

des dels 20 i els 30 es va produir una nova millora que la Guerra Civil torna a

malaguanyar, especialment en el sexe masculí, més afectat per les pèrdues

bèl.liques. Des del 1940 fins el 1960, va tenir lloc el “gran salt endavant” de

l’esperança de vida espanyola, amb increments de 20 anys per a ambdós

sexes, tot situant-se al nivell de la majoria dels països europeus per primera

vegada durant tot el segle. Aquesta millora, en una època d’estancament

econòmic, va ser deguda sobretot a la davallada de la mortalitat infantil. Des

d’aleshores, els increments han continuat, però a un ritme més lent, ja que
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actualment la lluita contra la mortalitat es concentra en les edats més avança-

des, en les quals els progressos en esperança de vida són més lents i difícils. 

Causes de la davallada de la mortalitat 

Quina ha estat la causa d’aquesta ràpida caiguda de la mortalitat, malgrat

haver començat molt després que a la resta dels països de l’Europa occiden-

tal? A què ha estat degut el gran increment de l’esperança de vida en néi-

xer, especialment durant els anys 40 i 50, malgrat tractar-se d’un període de

crisi econòmica molt forta? En paraules de Nadal, 

“acceptada la veracitat de les estadístiques, l’única explicació possible és

una explicació social. A partir d’un nivell de vida mínim, la mortalitat

d’una població depèn avui molt més de factors socials i sanitaris (políti-

ca higiènica, educació) que no pas del desenvolupament econòmic pro-

piament dit”(1). 

■ Entre aquests factors cal considerar la millora de la higiene quotidiana,

l’elevació del nivell cultural (que inclouria el bandejament d’hàbits erronis

en les cures infantils), els avenços en l’alimentació i la difusió d’una política

de prevenció sanitària, a més a més del progrés mèdic posterior, materialit-

zat en noves vacunes i medicaments. Tots aquests factors només van conju-

gar-se a Espanya en finalitzar la guerra civil. Després, l’establiment d’un sis-

tema de seguretat social (Instituto Nacional de Previsión) i els nous avenços

mèdics serien els determinants de la caiguda en picat a partir dels anys 40,

fins arribar a l’avantatjosa situació actual. 

■ El fet que Espanya tingui actualment una de les esperances de vida en

néixer més altes del món també podria tenir una explicació biològica lliga-

da a la davallada tan ràpida de la mortalitat: la gent gran d’avui són perso-

nes que van néixer quan la mortalitat, especialment la infantil, era encara

(1) Nadal, J. (1984), op. cit., pàgina 213.
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molt alta. Per tant, són “supervivents”, persones que han patit un procés de selec-

ció molt fort. I això és important, ja que una vegada que la mortalitat infantil ha

assolit uns nivells realment baixos, els avenços que actualment i en el futur

s’aconsegueixin en la lluita contra la mort es basaran en gran mesura en la reduc-

ció de la mortalitat de les edats avançades i, per tant, en la prolongació de la vida. 

Llums i ombres de l’evolució futura de la mortalitat 

■ Arribats en aquest punt, és necessari preguntar-se sobre com evolucio-

narà la mortalitat en el futur i quin és el límit biològic de la vida. Encara que

ara per ara és impossible respondre aquesta pregunta, la majoria de les pre-

visions han tingut i tenen un caire restrictiu en avaluar la davallada de la

mortalitat en les edats més elevades, o dit d’una altra manera: la realitat ha

estat més optimista que els demògrafs. A més a més, s’ha obert un debat

entre els biòlegs sobre la proximitat de descobriments importants que

podrien comportar un retard en l’edat límit de la vida humana, per la qual

cosa les previsions que actualment es consideren més optimistes, i que par-

len d’una esperança de vida masculina superior als 80 anys i femenina pro-

pera als 90, podrien fins i tot semblar tímides. 

■ No obstant això, un fet pot entelar aquesta previsió tan optimista que

s’acaba de dibuixar sobre l’evolució futura de la mortalitat: l’increment

observat els últims anys de les probabilitats de mort en les edats adultes-

joves, sobretot en els homes, a causa de l’augment de la mortalitat acciden-

tal —causada bàsicament per accidents de circulació— i a la incidència

cada vegada més gran de la síndrome d’immunodeficiència adquirida

(SIDA). Aquest últim factor és el que presenta més incertesa i el que poten-

cialment pot significar un increment més elevat de la mortalitat. Des de

l’aparició de la malaltia fins el 30 de setembre de 1994, s’han registrat a

Espanya 27.584 casos(l), la major part dels quals entre homes de 25 a 34

(1) Dades recollides de l’Anuario El País 1995 que, per la seva banda, cita fonts del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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anys, encara que el nombre de nous casos sembla que s’ha estabilitzat des

de 1992 en menys de 5.000 anuals. 

■ No podem abandonar l’estudi de la mortalitat sense deixar d’assenyalar

que la seva incidència canvia segons determinades característiques dels indi-

vidus, les més importants de les quals són el sexe, la professió, l’estat civil i el

lloc de residència. Entre aquestes característiques destaca la sobremortalitat

masculina, que ha tingut una tendència clara a incrementar-se l’últim segle,

en passar de poc més d’un any de diferència en l’esperança de vida a princi-

pis de segle als set actuals. Aquesta diferència és deguda a les majors probabi-

litats masculines de morir en totes les edats, especialment entre els 40 i els 65

anys i, les últimes dècades, també en les edats adultes-joves. 

■ Aquestes desigualtats no són atribuibles fonamentalment a factors biolò-

gics, sinó sobretot a causes de naturalesa social: consum més elevat de

tabac, alcohol i altres drogues, més accidentalitat, incidència més elevada

de certes malalties laborals, hàbits alimentaris i pautes de vida diferents,

etc. Únicament semblen prevaler les raons biològiques sobre les socials en

l’evolució de la mortalitat infantil (més petits d’un any), que també presen-

ta una pronunciada sobremortalitat masculina, ja que les probabilitats de

morir d’un nadó home al llarg del primer any de vida són al voltant d’una

quarta part més elevades que les d’un nadó dona. De fet, s’ha demostrat

que com menys mortalitat infantil més sobremortalitat dels homes, ja que

es redueix la mortalitat exògena (relacionada amb causes de l’entorn) que

afecta tots dos sexes igual, i augmenta relativament l’endògena (relacionada

amb factors genètics) que afecta més els nens. 

■ Quina sera l’evolució de la sobremortalitat masculina en el futur? Tot i

que els últims anys s’han incrementat els diferencials de mortalitat entre

sexes, l’opinió més generalitzada és que, a llarg termini, tendirà a reduir-se,

ja que es produirà una aproximació en els habits i comportaments entre

homes i dones.
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1.2.2. La natalitat espanyola: una situació sota mínims 

■ Seguint l’esquema de la transició demogràfica, després de la davallada de

la mortalitat es va produir el de la natalitat, encara que amb un cert retard

respecte a la resta de països occidentals. 

■ Espanya va entrar el segle XX amb una natalitat encara prou elevada, tot

i que ja lleugerament en descens, com es pot veure en el quadre següent,

on es mostra l’evolució de la taxa de natalitat (que relaciona el nombre de

nascuts vius amb la població total). Però no va ser fins l’inici de la Primera

Guerra Mundial, amb els trastorns de tot tipus que va comportar (ruptura

de la tradicional migració cap a Amèrica, urbanització creixent), quan la

natalitat adoptà l’ona clarament a la baixa que la major part de les nacions

de l’Europa occidental i algunes regions espanyoles, com Catalunya i

Balears, ja tenien des de mitjans del segle XIX, mitjançant la limitació

voluntària del nombre de fills. 

Quadre 1.5.

EVOLUCIÓ DE LA TAXA NATALITAT(1)

Períodes Tant per mil Períodes i anys Tant per mil 

1861-1870 37,9 1971-1975 19,1
1881-1890 36,2 1976-1980 16,9
1891-1900 34,8 1981 14,1
1901-1910 34,5 1982 13,6
1911-1920 29,8 1983 12,7
1921-1930 29,2 1984 12,4
1931-1935 27,0 1985 11,9
1936-1940 21,6 1986 11,4
1941-1945 21,6 1987 11,1
1946-1950 21,4 1988 10,8
1951-1955 20,3 1989 10,5
1956-1960 21,4 1990 10,3
1961-1965 21,3 1991 10,2
1966-1970 20,0 1992 10,1

(1) La taxa bruta de natalitat, o simplement taxa de natalitat, és la relació entre els nascuts vius d’un període i la
població mitjana d’aquest període S’expressa en tants per mil.

Fonts: Fins al 1980, Puyol Antolín (1988); des del 1981 elaboració pròpia.
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■ Després d’aquesta primera reducció de la natalitat, les taxes es van recupe-

rar una mica, però de seguida van reprendre la tendència a la baixa, suau-

ment durant els anys 20 i més ràpidament durant els anys 30. Les causes van

ser diverses, però cal destacar-ne la situació política i econòmica. A la crisi

institucional que va portar al final de la monarquia i a l’arribada de la

República es van afegir les conseqüències de la crisi econòmica del 29. Va ser

la inflexió més gran de la natalitat produïda fins avui. Sobre aquesta trajectò-

ria descendent incidí també l’esclat de la Guerra Civil, amb les conseqüències

lògiques que tingué sobre la natalitat. D’una taxa del 27‰ entre el 1931-1935

es va passar a un mínim del 16,4‰ el 1939 (la més baixa de la història

demogràfica espanyola fins l’any 1979). El 1940 s’hi produí un creixement

considerable (24,3‰, semblant a la del 1936) per efecte de les unions diferi-

des. No obstant això, va ser momentani i no es va traduir en un augment sos-

tingut, atesa la forta crisi econòmica. 

■ Per contra, les taxes van continuar baixant lentament i irregular durant els anys

40 i la primera meitat dels 50, fins que es va produir la recuperació durant el perí-

ode 1956-65, amb taxes al voltant del 21‰, afavorides per la bona conjuntura

socioeconòmica, en allò que alguns han anomenat el “baby boom” espanyol. 

■ A partir de 1965 es va reprendre la davallada de la natalitat. Primer, suau-

ment (19,1‰ entre el 1971-1975) però, a partir del 1976, les taxes es van

precipitar a una caiguda lliure, i s’han assolit els límits en l’actualitat, amb

taxes al voltant del 10‰ per primera vegada en la història. Aquesta davallada

ja s’esperava, atès que a començaments dels 70 Espanya tenia taxes de natali-

tat que es trobaven entre les més elevades d’Europa. El que no es podia pre-

dir de cap manera és que fos tan ràpida i d’una magnitud semblant. 

■ Atesa la importància d’aquesta davallada, cal analitzar detalladament les

dades relatives a les últimes dècades, concretament des del 1970. En el

quadre 1.6 s’observa com el nombre absolut de naixements es va incre-

mentar des dels 656.102 de 1970 als 682.010 de 1974, es va estabilitzar

29



entre el 1974 i el 1976, i va començar a disminuir ràpidament a partir del

1977 fins arribar a només 395.989 naixements el 1991. Aquesta caiguda del

nombre absolut de naixements, que ha suposat una reducció del 40% res-

pecte al 1970 i del 42% respecte al 1974, ha estat una de les més intenses

d’Europa. 

Quadre 1.6

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE NAIXEMENTS I DELS INDICADORS 
DE FECUNDITAT(1)

Any Naixements Índex ISF(2) EMM(3) EMM 
1970=100 1r fill(3)

1970 656.102 100,00 2,82 29,49
1971 664.770 101,32 2,75 29,53
1972 665.569 101,44 2,71 29,44
1973 666.336 101,56 2,66 29,30
1974 682.010 103,95 2,69 29,20
1975 669.378 102,02 2,78 28,67 25,10
1976 677.456 103,25 2,78 28,52 24,96
1977 656.357 100,04 2,66 28,44 24,88
1978 636.892 97,07 2,55 28,37 24,83
1979 601.992 91,75 2,37 28,26 24,81
1980 571.018 87,03 2,21 28,20 25,05
1981 533.008 81,24 2,04 28,22 25,24
1982 515.706 78,60 1,94 28,31 25,41
1983 485.352 73,98 1,79 28,36 25,51
1984 473.281 72,14 1,72 28,42 25,64
1985 456.298 69,55 1,63 28,45 25,78
1986 438.750 66,87 1,55 28,51 25,89
1987 426.782 65,05 1,49 28,56 26,13
1988 418.919 63,85 1,45 28,57 26,24
1989 408.434 62,25 1,40 28,71 26,54
1990 401.425 61,18 1,36 28,84 26,79
1991 395.989 60,35 1,34 29,07 27,18

(1) No hi ha dades de naixements segons ordre per als anys anteriors a 1975. Abans del 1975, els naixements no

inclouen els nascuts vius que moren en les primeres 24 hores de vida. 

(2) L’índex sintètic de fecunditat (ISF) és l’indicador més utilitzat per estudiar la intensitat de la fecunditat en un perío-

de de temps, i expressa el nombre mig de fills per dona. 

(3) L’EMM és l’edat mitjana de les mares en el moment de tenir tots els naixements vius, en un període de temps. Si

només ens interessa l’edat mitjana a la qual es té el primer fill utilitzarem l’EMM 1r fill, semblant a l’anterior, encara

que tenint en compte només els naixements de prímogenits. 

Font: Treviño i Gil (1995).
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■ No obstant això, ni les xifres absolutes de naixements ni les relatives

proporcionen una idea adequada sobre el com i el perquè d’aquest procés.

L’evolució de la natalitat està determinada per un conjunt de factors com-

plex, entre els quals destaquen el percentatge de població en edat fèrtil, la

part de la població esmentada que s’aparella, l’edat en la qual ho fa i la des-

cendència mitjana que finalment té cada dona, concepte conegut com a

“fecunditat”. La major part d’aquests condicionants han contribuït a la dava-

llada experimentada des dels anys setanta, però ha estat l’últim, el descens

de la fecunditat, el que ha exercit el paper més important. 

■ Per tal d’examinar l’evolució de la fecunditat en el passat recent podem

recórrer a dues òptiques: la “transversal”, que consisteix a analitzar el feno-

men i les seves manifestacions durant un període, i la “longitudinal”, que

estudia les manifestacions dels fenòmens en una cohort, és a dir, al llarg de

la vida dels individus agrupats segons un esdeveniment originari comú (en

aquest cas, nascuts el mateix període). Aquesta última òptica és la més

característica de la demografia, ja que analitza els fenòmens demogràfics

com els viuen les persones, seguint-ne la seva trajectòria vital, mentre que

la visió transversal, en prendre com a referència un any o un conjunt

d’anys, estudia el que succeeix a individus que, en aquest període, pertan-

yen a generacions molt diferents. De la mateixa manera, si bé les òptiques

són diverses, també són diferents els resultats que aquestes proporcionen. 

■ Atès que les fonts solen proporcionar les dades en períodes de temps,

s’analitzarà en primer lloc transversalment el fenomen de la fecunditat i,

després, es farà el mateix des de l’òptica longitudinal. 

L’anàlisi transversal de la fecunditat: l’índex sintètic de 

fecunditat (ISF) 

■ A l’hora d’estudiar la fecunditat i en examinar la resta de fenòmens

demogràfics, són dos els aspectes principals que cal tenir en compte: la
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“intensitat” del fenomen, que és la freqüència d’aparició, en el si d’una

cohort, dels esdeveniments característics del fenomen de què es tracti (en

el cas de la fecunditat, dels naixements), i el seu “calendari”, que és la dis-

tribució segons l’antiguitat dels esdeveniments esmentats en aquesta

cohort. Tot i que són dos conceptes propis de l’òptica longitudinal, també

podem utilitzar-los en transversal mitjançant la construcció de “cohorts fic-

tícies”, és a dir, formades per individus que viuen, al llarg de la seva vida,

els esdeveniments observats en les diferents cohorts que s’han manifestat

durant un període determinat. 

■ L’indicador més corrent per mesurar la intensitat de la fecunditat en els

diferents moments és l’anomenat “índex sintètic de fecunditat”. L’ISF o

nombre de fills per dona, indica la descendència que tindria una cohort fic-

tícia de dones que, al llarg de la seva vida fèrtil, mostrés el mateix compor-

tament reproductiu que tenen les diverses cohorts femenines presents

durant el període investigat. Es tracta, per tant, d’un indicador que ens

dóna pistes sobre la situació conjuntural. 

■ La fecunditat espanyola havia davallat durant les primeres dècades del

segle, d’acord amb el procés de transició demogràfica, fins a assolir els seus

mínims al voltant de 1950, amb 2,45 fills per dona. L’excepcional recupera-

ció posterior va elevar l’ISF a 2,51 ja el 1955, i el procés va continuar fins

assolir els 2,93 el 1965. Entre aquest any i el 1970 (2,82 fills per dona) s’ini-

cia la davallada que no s ‘aturarà fins als nostres dies. Aquesta davallada és

inicialment suau (2,78 el 1975 i el 1976), però a partir del 1977 les xifres es

precipiten, com podem veure en el quadre 1.6. El 1981, l’ISF disminueix

fins a 2 fills per dona, i el 1991 s’arriba a 1,34 fills, la qual cosa suposa una

caiguda del 52% en tres lustres, entre el 1976 i el 1991. 

■ Un descens tan ràpid i intens ha fet que Espanya tingui actualment la

fecunditat més baixa del món, al costat de la italiana, que va ser d’1,26 fills

per dona el 1990. Aquesta dada evidencia uns trets comuns determinats de

la transició demogràfica en els estats del sud d’Europa. En aquests països, la 
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transició va començar més tard però ha durat menys i ha estat més brusca,

la qual cosa pot observar-se especialment en la caiguda de la fecunditat.

Com ja s’ha indicat anteriorment, això situaria el procés de transició

demogràfica dels països mediterranis a mig camí entre el dels països pio-

ners d’Europa occidental i el dels països del Tercer Món. 

L’edat mitjana en la maternitat (EMM) 

■ Els canvis en la fecunditat durant les últimes dècades no solament han

afectat la seva intensitat. També l’edat a la qual es tenen els fills s ‘ha vist

modificada. Per estudiar l’evolució del calendari de les cohorts fictícies uti-

litzem l’edat mitjana a la maternitat (EMM) que, com indica el seu nom, és

l’edat mitjana de les mares en el moment dels naixements vius, en absència

de mortalitat. Segons podem veure en la taula esmentada anteriorment,

durant els anys 70 va tenir lloc un procés d’avançament del calendari fins a

assolir el mínim el 1980, amb 28,20 anys d’edat mitjana a la maternitat. Des

d’aquest any, el calendari de la maternitat no ha deixat d’endarrerir-se, pri-

mer lentament i més rapidament des de l’any 1988, amb un increment de

mig any en només tres anys: s’ha passat de 28,57 el 1988 a 29,07 el 1991. 

■ L’examen de les taxes específiques de fecunditat per edat ens ajudarà a

explicar l’evolució de l’EMM. El rejoveniment de la fecunditat durant els

anys 70 emmascara dos fenòmens diferents i fins i tot contraposats. En pri-

mer lloc, es va produir, durant la primera meitat de la dècada, un avança-

ment efectiu en la maternitat, especialment en el naixement del primer fill,

com a conseqüència de l’avançament de la nupcialitat que va tenir lloc

durant aquests anys en un context de bones perspectives econòmiques,

avançament que va conduir una concentració de les noces i dels naixe-

ments en edats cada vegada més joves. Així, entre el 1970 i el 1975 les

taxes específiques de fecunditat de les edats més joves (grups 15-19 i 20-

24) es van incrementar, mentre que la resta disminuïa. D’aquesta manera, la

taxa del grup 20-24 va superar la del grup 30-34, i va donar com a resultat un
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rejoveniment de la fecunditat, encara que la seva intensitat pràcticament no

es va modificar. 

■ L’avançament de la fecunditat a partir de la segona meitat dels anys 70 té

causes diferents: la caiguda de la fecunditat que acompanya la crisi va pro-

vocar sobretot una davallada en el nombre de fills segons, tercers i poste-

riors. L’augment de la importància dels primers fills va fer disminuir, lògica-

ment, l’EMM. Per això, encara que entre el 1975 i el 1980 es van reduir les

taxes específiques de fecunditat de tots els grups d’edat (excepte el de 15 a

19 anys, a causa probablement d’un augment relatiu dels embarassos ado-

lescents no desitjats), la disminució va ser superior entre les dones més

grans de 25 anys que entre les més joves d’aquesta edat i en resulta un rejo-

veniment relatiu de la fecunditat. 

Quadre 1.7

TAXES ESPECÍFIQUES DE FECUNDITAT PER EDAT(1)

(Tant per mil) 

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

1970 14,1 121,0 197,2 131,4 76,8 26,0 3,2
1975 21,7 135,4 189,6 122,9 64,7 23,1 2,2
1980 26,6 113,0 144,9 91,5 45,4 14,6 1,4
1985 18,3 72,5 116,4 74,6 33,5 9,9 0,9
1991 10,9 46,2 99,6 77,8 27,9 5,8 0,4

(1) La taxa de fecunditat és la relació entre els naixements vius esdevinguts durant un any entre les dones d’una edat
determinada, i el nombre de dones d’aquesta edat. 

Fonts: Del 1970 al 1980, Puyol Antolín (1988); 1985, EUROSTAT (1990); 1991, elaboració pròpia a partir de dades del
Moviment Natural de la Població (INE). 

■ Una de les causes del retard de la fecunditat durant els 80 ha estat el

retard de la nupcialitat, molt relacionat amb la conjuntura econòmica i

social: la crisi que impedeix que els joves trobin una feina i s’independitzin,

l’allargament dels estudis, la inserció de la dona en el mercat laboral, etc. El

resultat és que els matrimonis són cada vegada més tardans i el moment de

tenir fills s’ajorna. 
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■ Com a mostra evident d’aquest retard de la fecunditat, s’observa que

entre el 1980 i el 1991, l’única taxa específica de fecunditat que no ha dis-

minuït és la del grup 30-34, que s’ha incrementat a partir de 1985.

Especialment significativa és la davallada de la fecunditat en el grup 20-24,

fins aleshores per sobre del de 30-34 anys; aquest grup s’acosta fins i tot a la

fecunditat del grup 25-29 que ha posseït històricament les taxes màximes

de manera sistemàtica. No seria estrany que, si tot continua igual, les dones

de 30 a 34 anys passessin a ser el grup d’edat de fecunditat més elevada,

probablement per primera vegada en la història. El fet que les dones tin-

guin els seus fills cada vegada més tard, i especialment els primers fills (que

solen ser els únics amb molta freqüència), haurà estat la causa d’aquest

retard de la fecunditat. 

■ El fenomen es fa encara més palès en el calendari del naixement del

primer fill. Aquest segueix la mateixa trajectòria que els naixements totals

—avançament durant els 70, retard durant els 80— però la intensitat de les

fluctuacions és molt més elevada: en una mica més d’una dècada s’ha pro-

duït un retard de gairebé dos anys i mig en el naixement del primer fill, i

s’ha passat de 24,81 anys el 1979 a 27,18 el 1991, com podem veure en el

quadre 1.6. 

■ El calendari de la maternitat mostra, per tant, una de les claus de la dava-

llada de la fecunditat durant els 80: el retard constant de l’edat a què es

tenen els fills, i especialment el primer fill. Les dones no solament tenen

menys fills que fa 20 anys sinó que, a més a més, els tenen més tard. 

La fecunditat de les generacions: la descendència final 

■ No obstant això, aquests resultats —fruit de l’anàlisi transversal (és a dir,

de l’observació de la fecunditat del moment, any rera any—- es matisen si

se’ls complementa amb la utilització de l’òptica longitudinal, és a dir, l’obser-

vació del comportament pel que fa a la fecunditat que tenen les dones 
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de les diferents generacions al llarg de la seva vida(1). Els diferents resultats

entre aquestes dues òptiques (inflexions més marcades en l’anàlisi transversal,

més suaus en el longitudinal) són degudes al fet que les dades de moment

estan molt afectades per la conjuntura, per la situació socioeconòmica del

moment, influència que es dilueix o s’esmorteix en l’anàlisi longitudinal.

Efectivament, les famílies tenen un projecte de descendència força estable en

el temps, i que s’ajusta a la conjuntura del moment mitjançant el calendari, és

a dir, avançant o endarrerint el moment en què es tenen els fills. Per aquesta

raó, l’evolució de la descendència final, l’indicador equivalent a l’ISF en l’anàli-

si longitudinal, sempre és menys fluctuant,més suau que la de l’índex sintètic,

encara que a llarg termini segueixin les mateixes tendències. 

■ El problema que planteja l’anàlisi longitudinal és que hem d’esperar que

les dones de cada generació acabin la seva vida fèrtil per saber quants fills

han tingut finalment. Això no ens permet saber dades sobre les dones que

ara es troben en les edats de màxima fecunditat, ja que encara els falten uns

quants lustres per acabar la seva vida reproductiva. Els últims anys disponi-

bles són els de les generacions de dones nascudes entre 1946 i 1950, les

quals estan acabant la seva vida reproductiva amb una descendència final

de 2,45 fills per dona(2). Es tracta d’una descendència prou elevada i per

sobre del nivell de reemplaçament de les generacions (calculat tradicional-

ment en 2,1 fills per dona), encara que ja inferior al màxim relatiu assolit

per les dones nascudes entre el 1931 i el 1935, dones que van tenir una

mitjana de 2,66 fills. Aquest conjunt de generacions va coincidir en el seu

moment de fecunditat màxima durant els anys econòmicament expansius

dels 60 i primera meitat dels 70, i l’esmentada conjuntura va determinar la 

(1) Un exemple d’anàlisi transversal seria conèixer quina va ser la fecunditat de les dones el 1969, mentre que una
mostra de l’òptica longitudinal és saber quina va ser la fecunditat de les dones nascudes el 1939, per exemple. La
primera pregunta, com ja hem vist, ens la respon l’índex sintètic de la fecunditat mitjançant la construcció d’una
cohort fictícia, que inclou dones fèrtils (les qui tenien entre 15 i 49 anys el 1969) pertanyents a cohorts (generacions)
molt diferents; la segona la podem conèixer amb el càlcul de la descendència final, que es construeix de la mateixa
manera que l’ISF però mitjançant la utilització d’una cohort real, en aquest cas seguint la trajectòria de la fecunditat de
la generació de dones nascudes el 1939. L’òptica longitudinal, que és la més real perquè segueix les trajectories vitals
dels individus, és la més característica de la demografia. 

(2) Cabré, A. (1989), op. cit. 
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modificació dels seus calendaris: les dones de les generacions 1931-1935

van tenir els seus fills de mitjana als 30 anys, mentre que les de les genera-

cions 1946-50 els van tenir als 28,5 anys, la qual cosa va suposar un avança-

ment notable i sense precedents del calendari. Aquesta confluència dels

diferents calendaris va ser un dels principals factors explicatius dels elevats

valors de l’ISF durant aquests anys. 

■ Malgrat no disposar de dades sobre la descendència final de les genera-

cions posteriors, generacions que encara no han completat el seu període

reproductiu, tot sembla indicar que aquesta tendència ja dibuixada de dis-

minució de la descendència final i de retard del seu calendari pot continuar.

A més a més, les nascudes amb posterioritat són les dones que més, i fins

més tard, han estudiat, les qui s’han casat menys i més tard i les qui gaudei-

xen de les taxes d’activitat més elevades. Tot això és el resultat de la rapide-

sa i de l’acumulació dels canvis socials i econòmics en curs i es tradueix en

una conjuntura que, encara que dilatada, no hauria de prolongar-se indefini-

dament en el temps. Si fos així, ens podríem trobar davant les generacions

amb descendències finals més petites de la història. Però, en tot cas, la seva

descendència final mai no serà tan baixa com els ISF dels últims anys, infe-

riors a 1,3 fills per dona, ja que aquests estan molt afectats pel retard gene-

ralitzat del calendari a causa dels factors assenyalats anteriorment. 

La distribució territorial de la fecunditat 

■ Durant les últimes dècades no només s’han produït modificacions en la

intensitat i en el calendari de la fecunditat, també ha tingut lloc una homo-

geneïtzació interterritorial de les seves pautes, tot i que continuïn havent-hi

diferències espacials significatives. 

■ En efecte, a mitjans del segle XIX, abans de l’inici de la transició

demogràfica, totes les regions tenien una fecunditat semblant, força eleva-
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da, però, arran dels diferents “tempos” amb què s’inicià l’esmentada transi-

ció, les divergències es van disparar. Mentre que les regions precursores

(Catalunya, Balears, una part de València, algunes províncies del nord...)

van iniciar aviat la davallada de la mortalitat i de la fecunditat —Catalunya i

Balears des de mitjans del segle passat—, les zones del sud d’Espanya i de la

Meseta van conservar uns índexs de mortalitat elevats i, especialment, de

fecunditat fins a èpoques més recents, amb valors pretransicionals fins a la

crisi dels anys 30 i la Guerra Civil. Els moviments migratoris massius esde-

vinguts des dels 50 als 70 van capgirar aquestes pautes en modificar el com-

portament de la nupcialitat. El resultat va ser que regions amb baixa fecun-

ditat “tradicional” —com Catalunya— van incrementar-la, mentre que altres

amb fecunditat més alta van experimentar el procés invers: és el cas de

Castella i Lleó, Aragó i una part de Castella-La Manxa. Un tercer grup de

regions van mantenir i reforçar la seva tendència a la baixa fecunditat

(Galícia, Astúries), mentre que d’altres —com Andalusia, Múrcia i

Extremadura— van conservar una fecunditat relativament alta. 

■ El 1975 —any en què van començar a aturar-se les migracions massives i

la fecunditat es mantenia encara força alta—, la situació era la següent:

Múrcia tenia l’índex sintètic de fecunditat més alt, amb 3,26 fills/dona(1) (la

mitjana d’Espanya va ser de 2,78), seguida d’Andalusia (3,20), Canàries

(3,02) i la Comunitat Valenciana i Madrid. Les regions amb una fecunditat

més baixa eren Astúries (2,29 fills/dona), Galícia (2,34) i les dues Castelles.

Hi havia, per tant, gairebé un fill de diferència entre la regió més fèrtil i la

menys fèrtil. Setze anys després, l’any 1991, l’esmentada diferència havia

disminuït a 0,72 fills per dona. És la diferència existent novament entre

Múrcia (1,70 fills/dona, seguida per Extremadura i Andalusia) i Astúries,

amb només 0,98! fills/dona, seguida pel País Basc i Cantàbria. S’observa,

doncs, que al costat d’una homogeneïtzació més gran de les pautes de la

fecunditat, s’hi ha mantingut una certa diferenciació territorial. 

(1) Recordem que l’ISF és un indicador del moment i està afectat per la conjuntura socioeconòmica mitjançant la
modificació (en aquest cas, l’endarreriment) del calendari de la fecunditat. 
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■ Combinant la intensitat i el calendari es pot establir una tipologia de les

regions segons el seu tipus de fecunditat a començaments dels anys 90.

N’hi ha amb fecunditat primerenca i de baixa intensitat, com les regions

cantàbriques (Astúries, Galícia i Cantàbria); altres tenen una fecunditat tam-

bé primerenca però amb intensitat alta, com les regions del sud i els arxipè-

lags; en tercer lloc es troben els territoris amb fecunditat tardana i d’intensi-

tat baixa o intermèdia: Navarra, País Basc, Aragó, Madrid, La Rioja i Castella

i Lleó; i, finalment, les regions amb un calendari i una intensitat intermedis,

que serien Catalunya, la Comunitat Valenciana i Castella-La Manxa. Per tant,

es dibuixen unes certes tendències com ara una fecunditat més elevada en

el sud i en la costa mediterrània, i inferior en el nord i en el centre de la

península. En tot cas, aquestes diferències territorials de la fecunditat estan

molt relacionades amb els models de nupcialitat que revisarem més enda-

vant. 

Les explicacions de la davallada de la fecunditat i la seva evolució

en el futur 

■ La davallada de la fecunditat a Espanya, encara que amb diferències

d’intensitat i calendari, ha estat comuna al que ha succeït a la resta dels paï-

sos occidentals. Aquest procés, que ja va produir-se en alguns països durant

les primeres dècades d’aquest segle, s’ha examinat sovint amb un cert alar-

misme, si no amb veritable por. Per això, hi ha molts autors que, des de dis-

ciplines diferents, han intentat donar una explicació a les causes d’aquest

procés i també han mirat de predir el seu comportament en el futur. Aquí

s’exposaran únicament dos grans models teòrics que en alguns aspectes

són complementaris, però que difereixen precisament en les seves implica-

cions sobre l’evolució futura que pot adquirir la fecunditat tant a Espanya

com a la resta dels països occidentals. 

■ La primera explicació s’emmarca dins del model de la transició demogrà-

fica i considera la baixa fecunditat actual com el final d’una tendència secu-
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lar que, tot partint d’un règim tradicional d’equilibri caracteritzat per taxes

de natalitat i mortalitat altes i invariables, conduiria a la situació present: un

règim modern d’equilibri determinat per taxes de mortalitat i natalitat molt

baixes i novament invariables. Aquesta teoria, a més a més, relaciona el can-

vi demogràfic amb el procés de modernització econòmica (revolució indus-

trial), que actuaria com a factor desencadenant dels canvis. És, per tant, un

model unidireccional, sense possibilitat de retorn. No obstant això, encara

que a llarg termini aquesta teoria seria correcta, no explica ni el “baby

boom” esdevingut en les societats occidentals durant els anys 1945-65 ni la

davallada posterior de la fecunditat per sota del nivell de reemplaçament de

les generacions, la qual cosa aniria en contra de l’equilibri estacionari com

a estadi final que propugna aquest model. 

■ Com a complement i continuació del model de la transició demogràfica,

s’ha formulat l’anomenada teoria de la “segona transició demogràfica”,

exposada per Lesthaeghe(1) i Van de Kaa(2). Aquesta teoria defensa que als

països occidentals s’estan produint una sèrie de canvis interdependents en

el terreny de les formes de convivència que conduirien vers la desinstitu-

cionalització de les relacions familiars. Entre aquests canvis caldria destacar

l’augment dels divorcis, de les segones núpcies i de les unions consensuals,

a més a més de l’increment de tipus determinats de llars, com ara les llars

no familiars o les monoparentals. Tot això provocaria, entre altres conse-

qüències, un descens de la fecunditat, simultani a un increment dels naixe-

ments de mare no casada. Aquesta “segona transició demogràfica”, que als

països nòrdics s’inicià a mitjans dels anys 50, es trobaria a Espanya només

en la primera fase: podríem situar-ne l’inici a finals dels 70, justament quan

s’inicia la caiguda en picat de la fecunditat. 

(1) Lesthaeghe, R. (1992) “The Second Demographic Transition in Western Countries: An lnterpretation”, ponència
presentada en el simposi internacional Mutació del sistema de valors en les societats europees i magrebines, organitzat
per l’Institut Català d’Estudis Mediterranis, Barcelona, 12-14 novembre de 1991. 

(2) Van de Kaa (1988) “Europe’s Second Demographic Transition”. A Population Bulletin, Population Reference
Bureau, Washington DC (41).
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■ Si el model de la transició demogràfica i el seu apèndix (la segona transi-

ció demogràfica), defensen la caiguda irreversible de la fecunditat i el seu

manteniment en nivells molt baixos, la teoria que es presenta a continuació

incideix també en les causes de tipus econòmic però, a diferència de les

anteriors, defensa una evolució cíclica de la fecunditat i la retroalimentació

entre els factors econòmics i demogràfics. Un dels màxims exponents

d’aquesta teoria és Easterlin(1), la hipòtesi de partida del qual és que existe

ix una relació estreta entre el nombre d’individus que componen una gene-

ració, el seu accés al mercat laboral i la seva fecunditat. Aquesta fecunditat,

a més a més, estaria determinada per l’estatus econòmic relatiu dels joves

adults respecte a la generació dels seus pares. 

■ El que vol dir, a grans trets, és que quan una generació és molt nombro-

sa, augmenta la proporció d’adults joves en el conjunt de la població activa,

el seu accés al mercat de treball és més difícil i, en conseqüència, els matri-

monis s’endarrereixen i la fecunditat es redueix. Per contra, els membres

de les generacions menys nombroses tenen poques dificultats per accedir

al mercat laboral i, per això, es casen abans i tenen més fills. Per tant, la

fecunditat d’una generació determinada seria funció inversa del seu efectiu

relatiu. 

■ Aquesta teoria, exposada aquí de forma breu, té l’avantatge sobre l’ante-

rior que explicaria el “baby boom” esdevingut en el món occidental des-

prés de la Segona Guerra Mundial i, també, l’augment de la fecunditat que

s’ha produït en el nostre país des dels anys 50 fins a mitjans dels anys 70,

en atribuir-lo al relativament reduït volum numèric de les generacions nas-

cudes els anys 30. No obstant això, compta amb detractors que asseguren

que no s’acompleix a molts països i que la seva validació empírica depèn

excessivament dels indicadors que es triïn. Si s’acomplís, podria esperar-se

un increment de la nupcialitat i de la fecunditat quan comencin 

(1) Easterlin, R. (1978) “Demographic influences on Economic Stability: The United States Experience”. A Population
and Development Review, març. 
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a entrar massivament en el mercat laboral les generacions escasses nascu-

des a partir del 1975, cosa que succeirà durant la segona meitat de la dèca-

da dels 90. Tot i això, l’existència d’alts nivells de desocupació i la incorpo-

ració cada vegada més gran de les dones (que constitueixen un “exèrcit de

reserva” en allò referent a l’activitat) al mercat laboral podria fer que aquest

model no s’acomplís i que, per tant, no augmentés la fecunditat. 

■ En la línia de les teories cícliques de la fecunditat es troben les idees

exposades per Cabré(1), que atribueix un protagonisme en l’evolució

d’aquest fenomen als desequilibris del mercat matrimonial, la teoria del

qual es veurà més detingudament en parlar de la nupcialitat. Aplicant els

ensenyaments del passat en el futur, aquesta autora creu que la fecunditat

hauria d’augmentar en un futur pròxim com a conseqüència de la presèn-

cia de cohorts cada vegada menys nombroses a causa del descens de la

fecunditat esdevingut des de mitjans de la dècada dels 70. 

■ Per tant, el fet de donar preeminència a una interpretació —la baixa

fecunditat com a final de trajecte— o a una altra —la cíclica— no és un

assumpte insignificant: segons el model triat, podem preveure que la fecun-

ditat continuarà baixant, s’estabilitzarà o començarà a pujar novament. 

■ Malgrat això, totes aquestes teories i d’altres formulades per altres autors

(Caldwell o Becker, per exemple), encara que són diferents, no són contra-

dictòries entre si: per exemple, el model de la transició demogràfica podria

explicar la tendència secular de davallada de la fecunditat a llarg termini,

mentre que els cicles d’Easterlin explicarien les oscil.lacions a curt i mig

termini. Una teoria que sintetitza ambdues visions és la que defensa que

l’última fase de la transició demogràfica estaria també sotmesa a evolució

cíclica. 

(1) Cabré, A. (1993), “Volverán tórtolos y cigüeñas” a Garrido i Gil Calvo (eds.) Estrategias familiares. Madrid: Alianza
Universidad, pàgines 113-131. 
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■ Finalment, i contestant la pregunta sobre les causes de la davallada de la

fecunditat, l’única resposta sembla una combinació de factors econòmics,

socials i culturals: és evident que, tant a Espanya com a la resta de països

d’Occident, s’han produït transformacions econòmiques, canvis en les

mentalitats, modificacions en les formes familiars, mutacions en els siste-

mes de valors que, tot això de manera conjunta i interrelacionada, han pro-

vocat els canvis en la fecunditat que hem analitzat. 

1.2.3. Les migracions: de país d’emigrants a país d’immigració 

■ Tot i que el creixement de la població espanyola ha estat determinat

principalment per l’evolució del creixement natural o saldo entre els naixe-

ments i les defuncions, no es pot negar que també ha tingut un paper

important en la seva evolució el creixement migratori. Aquest protagonis-

me va ser destacat en el passat, quan Espanya era un país d’emigració i les

desenes de milers de persones que sortien cada any del nostre país, i que

en reduïen el creixement natural, actuaven com a vàlvula d’escapament

d’un desenvolupament econòmic deficient que era incapaç d’”alimentar”

tota la població. Però podría arribar a ser-ho també en el futur, una vegada

que Espanya s’ha convertit en un país receptor d’immigrants, atès que

aquests, cada vegada més nombrosos, podrien arribar a actuar com a con-

trapès d’un creixement vegetatiu que cada vegada és més reduït i que fins i

tot podría arribar a ser negatiu els pròxims anys. 

■ L’estudi dels moviments migratoris exteriors té un interès especial en

una obra que, com aquesta, està orientada a l’estudi de l’activitat a Espanya,

ja que hi ha una relació evident entre tots dos camps. Així ho creuen molts

autors adeptes al model migratori anomenat “pull-push”, segons el qual hi

ha factors d’expulsió de migrants en uns territoris i d’atracció en altres,

entre els quals la situació del mercat de treball i les diferències salaríals

serien els més importants. L’existència d’un flux de sortida de migrants

estaria relacionada amb una situació econòmica de desenvolupament escàs
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i amb un mercat de treball incapaç d’absorbir la mà d’obra interior. Per con-

tra, l’arribada d’immigrants seria una conseqüència del desenvolupament

econòmic, que generaria un excés de llocs de treball no coberts per la mà

d’obra local. 

■ Això no estaria en contradicció amb la situació de països com el nostre,

on l’arribada actual d’immigrants coincideix amb taxes de desocupació

força elevades, tenint en compte la segmentació creixent dels mercats de

treball en els països desenvolupats. És a dir, que no tots els llocs de treball

d’un país poden ser potencialment coberts per tots els seus habitants, sinó

que hi ha mercats paral.lels d’oferta i de demanda de treball en funció de la

preparació sol.licitada, el salari que s’ofereix i el prestigi social de la feina

en qüestió, de manera que només determinats segments de la població

poden optar a ocupar-los. El resultat d’aquesta situació és que els treballs

de menor prestigi, salari més baix i preparació tècnica inferior no acostu-

men a ser ocupats pels treballadors nacionals, sinó pels immigrants que

ocupen el lloc més baix de la piràmide social. 

■ Però, no solament l’oferta i la demanda d’ocupació i les diferències inter-

territorials dels salaris determinen la direcció dels fluxos migratoris. També

passa el contrari: l’entrada o la sortida de migrants, en canviar la situació

del mercat de treball, modifica també el nivell dels salaris, tant del país

d’origen com del de destinació. L’escola de pensament marxista, per exem-

ple, atorga molta importància a l’anàlisi de les migracions (mobilitat de la

mà d’obra) com a factor utilitzat pel capitalisme per forçar a la baixa els

salaris i reduir així els costos laborals(1). En definitiva, els moviments migra-

toris van íntimament lligats als processos de desenvolupament econòmic i

de transformació social, d’aquí la importància del seu estudi. 

(1) Un estudi ja clàssic que analitza la relació teòrica existent entre els moviments migratoris i l’organització social de
la producció imposada pel desenvolupament del capitalisme, i que l’aplica al cas espanyol és el de J. Cardelús i A.
Pascual (1979) Movimientos migratorios y organización social. Barcelona: Península. 
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■ Aquí sorgeix la primera dificultat. L’anàlisi dels moviments migratoris, al

contrari del que succeeix amb l’estudi del moviment natural —que ha que-

dat registrat en les estadístiques vitals realitzades des de la segona meitat

del segle passat—, presenta nombrosos problemes de fonts, o millor dit, de

carència de fonts fiables. Tot i que existeixen estadístiques governamentals

sobre sortides i entrades per mar, sobre emigració assistida, sobre nombre

de retorns, sobre emigrants espanyols residents a països estrangers i sobre

forans residents legalment a Espanya, es tracta d’estadístiques molt parcials,

amb un fort subregistre a causa de la pròpia naturalesa de les migracions i

amb un grau d’error elevat. Per això s’utilitzen freqüentment els anomenats

“saldos migratoris”, resultat de la diferència entre el creixement total i el

creixement natural, com a font per avaluar la magnitud dels moviments

migratoris. El defecte que té aquest mètode és que els saldos esmentats no

solament recullen els veritables moviments migratoris, sinó també els

errors acumulats en les diferents fonts utilitzades, la qual cosa fa dubtar de

la validesa dels resultats obtinguts. En resum, qualsevol font que s’utilitzi

porta implícit un percentatge d’error elevat i, el que pot ser pitjor, d’incer-

tesa. Sabent això, i amb la màxima reserva, aquí s’utilitzaran les fonts esta-

dístiques oficials recollides en l’Anuario de Migraciones 1994 publicat per

la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Asuntos Sociales. 

L’emigració exterior espanyola 

■ Les dades d’emigracions totals i per continents són fonamentals per

analitzar els moviments migratoris espanyols, ja que els destins preferits

pels nostres emigrants han variat en cadascuna de les fases històriques.

Encara que les estadístiques espanyoles sobre f luxos migratoris van

començar a recollir-se el 1882 (concretament les entrades i sortides de

passatgers en vaixells des de tots els ports espanyols), ja feia molts anys

que l’emigració s’havia convertit en un fenomen demogràfic important.

Això va obligar el govern a promulgar la Reial Ordre del 16 de setembre de
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1853, que aixecava la prohibició anterior, als canaris en particular, i als

peninsulars en general, d’emigrar a les repúbliques d’Amèrica del Sud.

S’acabava així amb la política de restricció de l’emigració que regia a

Espanya des del segle XVIII i que era un reflex dels afanys poblacionistes

dels il.lustrats i d’una mentalitat antiemigratòria que considerava aquest

fet com un perjudici per al país. L’objectiu d’aquesta política havia estat

augmentar el nombre d’habitants d’Espanya per incrementar així el seu

prestigi internacional, però cap a mitjans del segle passat els governants

es van adonar que això no era possible a causa del subdesenvolupament

econòmic existent que obligava molts espanyols a emigrar per poder

subsistir. 

■ Davant l’evidència, els governs espanyols de la segona meitat del segle

XIX van donar carpetada a la política poblacionista i van inaugurar-ne una

nova de suport o, com a mínim, de fer els ulls grossos a l’emigració. Aquest

canvi de política va coincidir amb el gran augment que va experimentar el

flux migratori durant l’últim terç del segle XIX i que, procedent de tota

Europa, es va dirigir cap a les “noves Europes” d’Amèrica, Austràlia, Nova

Zelanda, Sud-Àfrica i a la resta de les colònies d’ultramar, en un moment en

què el poder colonial dels imperis europeus es trobava en el seu esplendor

i dominava pràcticament tot el món. 

■ L’augment de l’emigració europea precisament en aquesta època (i la

fase de màxim desenvolupament de la qual es prolongaria fins a l’inici de la

Primera Guerra Mundial) hem de situar-lo en el context dels processos de

transició demogràfica i revolució industrial(1). 

■ La transició demogràfica, com ja sabem, va significar que la mortalitat va

començar a baixar ràpidament com a conseqüència de les millores en l’ali-

(1) Rodríguez Osuna, J. (1985) “Migraciones exteriores, transición demográfica y proceso de desarrollo” a Revista
Española de Investigaciones Sociológicas (32). 
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Quadre 1.8

EMIGRACIÓ ESPANYOLA. DISTRIBUCIÓ PER CONTINENTS DE DESTINACIÓ
DELS EFECTIUS(1)

Anys Emigració total Amèrica Europa Àfrica Àsia-Oceania

1885-1890 374.088 262.420 4.613 98.020 9.035

1891-1895 396.474 282.751 16.650 87.262 9.811

1896-1900 396.183 276.839 7.257 81.300 30.787

1901-1905 348.910 236.910 8.602 100.127 3.271

1906-1910 713.055 586.934 11.938 110.059 4.124

1911-1915 818.486 649.703 33.449 133.023 2.311

1916-1920 453.878 401.069 11.499 40.011 1.299

1921-1925 484.115 416.508 8.166 58.048 1.393

1926-1930 376.340 302.725 8.328 64.253 1.034

1931-1935 212.598 108.564 11.256 91.910 868

1936-1940 33.099 18.516 5.210 9.238 135

1941-1945 66.242 16.040 660 49.542 -

1946-1950 191.075 135.487 7.457 47.902 228

1951-1955 379.089 272.782 6.894 99.216 197

1956-1960 269.950 226.338 30.132 11.753 1.727

1961-1965 518.873 125.445 384.632 1.235 7.561

1966-1970 400.280 48.457 347.455 102 4.266

1971-1975 412.039 21.497 385.220 67 5.255

1976-1980 80.251 11.364 62.537 1.525 4.825

1981-1985 115.995 6.536 85.181 18.151 6.127

1986-1990 78.925 3.924 71.156 2.645 1.200

(1) Aquestes dades han estat recollides per la Comisión de Estadística del Instituto Geográfico y Catastral, primer, i per
l’Instituto Nacional de Estadística, després. Fins els anys 60, la sèrie només inclou les dades dels moviments produïts
a través dels ports espanyols (passatgers de tercera classe en vaixells, col.lectiu que equival a emigrants segons
classificació de finals del segle X1X). Des de la dècada dels 60, la sèrie inclou també les dades dels moviments per
terra. 

Font: Anuario de Migraciones, 1994. 

mentació, en la sanitat i en la medicina, mentre que la natalitat es va mante-

nir encara força elevada, per la qual cosa el creixement natural es va incre-

mentar vigorosament, i va arribar a superar en alguns països l’1% anual. El

resultat va ser un increment de la pressió demogràfica que va trencar l’equi-

libri del passat. 
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■ Pel que fa a la influència de la revolució industrial, aquesta va traduir-se

en un canvi productiu que va provocar un excedent de mà d’obra en el sec-

tor primari. En aquest context van actuar com a detonants tres elements:

les facilitats més grans per a l’emigració provocades pel desenvolupament

tecnològic dels mitjans de transport, cosa que va permetre l’abaratiment

dels passatges; l’obertura als europeus de grans extensions de territori ver-

ge o poc poblat en els territoris esmentats anteriorment, on existia un dèfi-

cit de mà d’obra; i, sobretot, la crisi econòmica generalitzada que va patir

Europa, i especialment els seus camperols, des de la dècada de 1870.

Aquesta crisi va ser conseqüència de la formació del mercat capitalista

mundial, que va suposar l’arribada a Europa dels productes agraris

d’Amèrica i de les colònies, molt més barats a causa del seu cost de produc-

ció més baix i del cost de transport cada vegada més baix(1). 

■ La resposta europea —dels propietaris agraris que van sobreviure a la

competència— va consistir en la capitalització del camp (concentració agra-

ria, mecanització, aplicació de noves tecnologies) per reduir els costos i aug-

mentar-ne la productivitat, amb la qual cosa va disminuir la demanda de tre-

ball agrícola. El resultat de la crisi, i el reajustament posterior del món agrari

espanyol i europeu a les necessitats del sistema capitalista internacional, va

ser que milions de camperols es van quedar sense terres i sense feina, i la

indústria existent en les pròsperes ciutats no va ser capaç d’absorbir-los tots.

S’inicià així un èxode, dirigit principalment cap a Amèrica, sense precedents

en la història de la humanitat pel volum de població afectada (60 milions al

llarg d’un segle?)(2), èxode que, en el cas d’Espanya, es prolongaria fins els

anys 60 del nostre segle, ja que no va ser fins a aquesta època quan va culmi-

nar el procés de transformació i desenvolupament capitalista de la nostra

economia, que va provocar l’èxode rural que tothom coneix. 

(1) Més informació sobre les conseqüències econòmiques i demogràfiques que van suposar per a Espanya la formació
del mercat mundial de productes agraris a Robledo (1988) “Crisis agraria y éxodo rural: la emigración española a
ultramar, 1880-1920” a Garrabou (ed.) La crisis agraria de fines del siglo XIX.

(2) Rodríguez Osuna, en l’article esmentat anteriorment, dóna la xifra de 52 milions d’emigrants europeus entre
mitjans del segle XIX i les primeres dècades del XX, tot citant càlculs de Woytinsky (1953). 
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L’emigració exterior espanyola va tenir tres destins principals, que van ser

per ordre cronològic: Algèria, Amèrica Llatina i el continent europeu. 

a)L’emigració a Algèria:

■ L’emigració espanyola a Algèria va ser la més primerenca: va començar a

partir de 1830, tot coincidint amb l’inici de la colonització francesa

d’aquest territori. La majoria dels emigrants procedien de la regió de

Llevant, d’Almeria, de Múrcia i de les Balears. Es tractava sobretot de cam-

perols que, davant la situació de misèria dels seus camps, van emigrar a

Algèria (fonamentalment a les regions d’Alger i Orà), on la major part va

realitzar treballs relacionats amb les activitats agràries. Aquestes migracions

eren inicialment temporals, però molts s’hi van acabar establint definitiva-

ment, amb les seves famílies, a causa de les bones perspectives laborals. En

conseqüència, el nombre d’espanyols residents a Algèria va incrementar-se

ràpidament. Ja en el segle XX se’n calculaven prop d’uns 200.000. La inde-

pendència algeriana va comportar-ne la repatriació de la majoria. 

b) L’emigració a Amèrica: 

■ Però si l’emigració a Algèria va ser la primera a iniciar-se, la que tenia

com a destinació Amèrica Llatina (i en una menor mesura altres territoris

d’ultramar com els Estats Units i Austràlia) va ser la més important. Els prin-

cipals països de destinació van ser Argentina, Cuba, Mèxic, Brasil i

Veneçuela, mentre que les regions d’origen van ser totes les perifèriques,

però especialment Galícia i Canàries. 

■ Iniciada de forma massiva a mitjans del segle XIX, es va incrementar pro-

gressivament durant la segona meitat del segle, i va assolir un màxim relatiu

cap a 1895. La crisi de la guerra de Cuba va motivar una davallada d’aquest

flux i un augment de les repatriacions dels espanyols residents a Cuba,

Puerto Rico i les Filipines. Però ràpidament es va reprendre el corrent emi-

gratori cap a Amèrica, amb més força, si es vol: la dècada imme-
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diatament anterior a l’inici de la Primera Guerra Mundial les sortides d’espan-

yols cap a ultramar superaven les 100.000 anuals, i el quinquenni 1911-15 es

va assolir el màxim històric, amb prop de 650.000 emigrants cap a Amèrica, i

més de 800.000 amb la resta de destinacions. La Gran Guerra va suposar una

davallada d’aquesta fuita, però es va recuperar durant els anys 20. 

■ Aquest flux migratori massiu es va interrompre durant els anys 30, pri-

mer a causa de les mesures restrictives imposades pels països d’ultramar

arran de la crisi econòmica d’aquells anys (la Gran Depressió com a conse-

qüència del “crack” del 1929), en segon lloc a causa de la Guerra Civil i,

finalment, com a conseqüència de la Segona Guerra Mundial. El corrent no

es va tornar a iniciar fins el 1946, coincidint amb la fi del conflicte mundial i

amb el gir de la política migratòria del govern franquista que abandonà en

part l’ideal poblacionista i llevà entrebancs a la sortida del país. Durant els

anys 50, l’emigració transoceànica va tornar a assolir un volum considera-

ble, però cap a finals de la dècada esmentada va començar a baixar i ja no es

recuperà mai més. Durant els anys 60 es va enfonsar definitivament, i va ser

superada pel nou corrent migratori dominant: el que es dirigia cap als paï-

sos industrialitzats de l’Europa occidental. No obstant això, de la importàn-

cia històrica del corrent migratori cap a Amèrica és testimoni el fet que el

1994 encara visquin en aquest continent prop de 600.000 espanyols(1). 

c) L’emigració a l’Europa occidental: 

■ L’inici de l’emigració massiva cap als estats de l’Europa occidental es tro-

ba en la fase econòmica expansiva que van viure aquests països des dels

anys 50, com a conseqüència del procés de reconstrucció (“Pla Marshall”)

després de la destrucció de llurs economies durant la Segona Guerra

Mundial. La mà d’obra local, escassa com a conseqüència de la baixa fecun-

ditat dels anys 30 i de les pèrdues ocasionades per la guerra, va passar a 

(1) Dades recollides en l’Anuario de migraciones 1994. Madrid: Dirección General de Migraciones.

50



ocupar els llocs de treball més ben remunerats, mentre que els de més dure-

sa, pitjor prestigi o sou inferior van passar a ser ocupats per milions d’immi-

grants procedents de l’Europa mediterrània, Turquia i el nord d’Àfrica. 

■ L’emigració espanyola cap a Europa, procedent de totes les regions,

però, especialment d’Andalusia i Galícia, seguides a molta distància per

Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i Extremadura, i amb Alemanya, Suïssa

i França com a destinacions prioritàries, va tenir en gran part un caràcter

temporal (encara que, com va passar en els casos anteriors, molts emigrants

van acabar establint-se definitivament, de manera que el 1994 més de

550.000 espanyols vivien en altres països europeus), la qual cosa donà com

a resultat una evolució cíclica, tant de les sortides com dels retorns, en fun-

ció de les conjuntures econòmiques d’Espanya i dels països de destinació.

Així, després d’un creixement extraordinari durant la primera meitat dels

60, el ritme de sortides va decaure entre el 1965 i el 1967 (probablement

com a conseqüència de la situació econòmicament expansiva que va viure

Espanya durant els anys 1964 i següents), i va tornar a incrementar-se entre

el 1968 i el 1973, quan es van assolir les 100.000 sortides l’any. Els retorns,

mentrestant, evolucionaven en sentit contrari, per la qual cosa el saldo

migratori amb Europa es va tornar positiu (més entrades que sortides) entre

el 1965 i el 1968, per tornar a ser negatiu entre el 1969 i el 1973. 

■ L’inici de la crisi del petroli el 1973 va significar el principi del final de

les migracions massives espanyoles a Europa. La desocupació va començar

a augmentar a tots els països europeus i, en conseqüència, les polítiques

favorables a la immigració van deixar el seu lloc a mesures que tendien a

incentivar el retorn i restringir l’entrada de nous immigrants. Molts espan-

yols van decidir —o els van obligar— retornar i, en conseqüència, els sal-

dos migratoris van esdevenir novament positius entre el 1974 i el 1980. 

■ Des d’aleshores, els fluxos migratoris amb Europa no han tornat a assolir

els nivells d’antany i, els últims anys, els retorns han superat les sor-
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tides, segons les estadístiques oficials de la Dirección General de

Migraciones. 

Quadre 1.9

EMIGRACIONS I RETORNS ENTRE ESPANYA I EUROPA 

Anys Emigració Retorn Saldo(1)

1965 74.507 120.700 46.139

1966 56.373 131,7 74.927

1967 25.907 99.900 73.993

1968 66.699 106.000 39.301

1969 100.821 95.600 -5.221

1970 98.655 66.200 -31.445

1971 112.696 88,1 -25.596

1972 104.134 80.200 -23.934

1973 96.077 73.900 -22.177

1974 50.695 88.000 37.305

1975 20.618 110.200 89.582

1976 12.124 73.900 61.776

1977 11.336 64.500 53.164

1978 11.996 52.000 40.007

1979 13.019 35.900 22.881

1980 14.065 19.242 5.177

1981 15.063 14.299 -764

1982 16.144 15.067 -1.077

1983 19.282 14.715 -4.567

1984 17,603 14.263 -3.340

1985 17.089 13.420 -3.669

1986 15.996 14.256 -1.731

1987 15.343 13.953 -1.390

1988 14.603 14.488 -115

1989 13.959 14.751 792

1990 11.255 14.365 3.110

1991 8.368 15.382 7.014

1992 4.071 22.506 18.435

1993 2.297 13.455 11.158

(1) En aquesta taula, el saldo és la diferència entre immigracions d’espanyols residents a l’estranger (retorns) i
emigracions. Un saldo positiu indica un nombre més gran de retorns que no pas d’emigracions, mentre que un de
negatiu indica el contrari. 

Font: Anuario de Mígraciones 1994. 
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■ En conclusió, encara que l’any 1994 continuaven vivint 1,1 milions d’espanyols

a l’estranger (davant els 2,2 milions que hi vivien el 1970)(1), es pot afirmar que

l’era de les grans migracions d’espanyols cap a l’exterior ja ha passat a la història. 

Espanya, país d’immigració

■ Durant els últims lustres, Espanya, que històricament era un país d’emi-

grants, ha passat a convertir-se en un país d’immigració(2). Com a resultat

d’aquesta inflexió, el saldo migratori s’ha tornat cada vegada més positiu

encara que, com veurem a continuació, resulta difícil de valorar. 

■ Efectivament, si era difícil calcular quin era el nombre d’emigrants que

sortien de les nostres fronteres els anys de màxima emigració, no resulta

més fàcil conèixer el nombre d’immigrants instal.lats a Espanya les últimes

dècades. Les fonts potencials de què disposem són principalment tres: els

censos i padrons, les estadístiques del Ministerio de Justicia e Interior —les

quals recullen els permisos de residència concedits—, i les estadístiques del

Ministerio de Trabajo, que fa el mateix amb els permisos de treball. Totes

aquestes fonts compten, no obstant això, amb el mateix problema: no recu-

llen cap dada relativa als immigrants irregulars, els quals escapen de qualse-

vol control administratiu per la seva pròpia condició d’il.legalitat. 

■ Abans d’abordar aquest problema, hauríem d’avaluar el que ens diuen les

estadístiques oficials sobre la presència d’immigrants estrangers a Espanya, a

partir de les dades recollides en l’Anuario de migraciones. 1994.

■ Segons el cens de 1991, vivien a Espanya 353.367 estrangers. Aquesta

xifra doblava, amb diferència, la que existia el 1970, que era de 147.700

estrangers, i suposava un increment molt considerable respecte a la del

(1)Anuario de migraciones. 1994, Madrid: Dirección General de Migraciones. 

(2) Un bon resum sobre aquesta evolució el trobem en l’article de Muñoz Pérez, E. i Izquierdo, A. (1989), “L’Espagne,
pays d’immigration”. publicat a Population (44.2). 
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1981, que xifrava el seu nombre en 234.018 persones. Aquestes dades ofe-

reixen un panorama de creixement continu del nombre d’immigrants

durant els anys 70 i 80, malgrat la conjuntura econòmica canviant viscuda

pel nostre país durant aquestes dècades. 

■ Aquestes dades censals, però, semblen excessivament baixes, tot i que

mostren la tendència a l’alça que ha tingut l’emigració estrangera a Espanya.

Per això, la millor font estadística per estudiar el nombre d’immigrants que

viuen al nostre país és el registre de població estrangera amb permís de

residència que realitza la Dirección General de la Policía del Ministerio de

Justicia e Interior. 

■ D’altra banda, mentre que els europeus són en gran part jubilats i profes-

sionals que es concentren en les províncies turístiques, Madrid i Barcelona,

els qui provenen de països tercermundistes són majoritàriament joves que 

Quadre 1.10

ESTRANGERS RESIDENTS A ESPANYA AMB PERMÍS DE RESIDÈNCIA 

Anys Total Europa Amèrica Àfrica

1980 182.045 118.372 46.701 4.067
1981 197.942 130.292 47.597 5.013
1982 200.911 133.338 46.285 5.405
1983 210.350 140.095 46.603 5.982
1984 226.470 148.944 50.344 7.668
1985 241.971 158.126 54.067 8.529
1986 293.208 188.450 64.698 14.135
1987 334.936 216.078 71.615 18.543
1988 360.032 234.000 75.392 20.068
1989 398.147 259.474 83.397 23.712
1990 407.647 270.022 80.558 25.854

1991
(1)

360.655 180.735 83.151 63.054
1992 402.350 197.522 94.818 73.223
1993 484.342 250.007 110.356 85.345

(1)A partir de1 1991, les sèries pateixen una ruptura a causa, en primer lloc, d’una depuració que afecta sobretot els
estrangers comunitaris i, en segon lloc, del procés extraordinari de regulació d’immigrants irregulars dut a terme
pel govern entre el 1991 i el 1992. D’aquí es desprèn que entre el 1990 i el 1991 disminueixi el nombre
d’immigrants d’origen europeu i augmenti ràpidament el nombre dels originaris d’Àfrica. 

Font: Anuario de Migraciones 1994.
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treballen en les feines més dures i més mal pagades i que es distribueixen

per tot Espanya, encara que amb una presència superior en les grans ciutats

i en zones agrícoles determinades. 

■ Malgrat l’important augment del nombre d’estrangers registrats, encara

són molt nombrosos els immigrants que es troben en situació d’il.legalitat i

el seu nombre és molt difícil de quantificar. Mentre que el col.lectiu IOE va

proporcionar la xifra de 366.500 el 1985-86, l’Assessoria de Programes de

Serveis Socials (PASS) els va calcular en 172.682 el 1990 i A. Izquierdo entre

83.000 i 132.000(1), altres creuen que la suma dels estrangers legals i il.legals

es trobaria prop de les 800.000 persones. 

■ Davant la realitat del seu nombre creixent, el maig de 1991 i gràcies a la

pressió d’organitzacions humanitàries, el govern va obrir un període extra-

ordinari de regularització d’immigrants il.legals que va durar fins el 1992.

Durant aquest temps, de les 130.406 sol.licituds que s’hi van presentar, se’n

van acceptar 108.321 i se’n denegaren 22.085. Des d’aleshores, el govern

ha mantingut una política més restrictiva de concessió de permisos de

residència a immigrants il.legals, per la qual cosa se sospita que el seu nom-

bre haurà tornat a incrementar-se els últims anys. En tot cas, el nombre

d’immigrants estrangers residents a Espanya, que per a Eurostat suposa un

1,24% de la població total, per al Ministerio de Asuntos Sociales un 1,6% i

per a Càrites l’1,7%, es troba molt per sota dels percentatges existents a

altres països europeus: el 6,9% a Alemanya, el 9,1% a Bèlgica, el 6,3% a

França o el 4,3% al Regne Unit.(2)

■ En un futur proper se suposa que continuarà a Espanya aquesta tendèn-

cia immigratòria, alhora que els retorns d’antics emigrants continuaran

superant les sortides. El que ja és més difícil d’avaluar és la magnitud de les 

(1)Izquierdo, A. (1991), “La inmigración ilegal en España (análisis de la operación extraordinaria de regulación 1985-
86)”, publicat a Revista de Economía y Sociología del Trabajo (11 de març del 1991), pàgines 18-38. 

(2) Dades calculades a partir de les xifres que proporciona Eurostat (1993) Statistiques Démographiques, sobre el
nombre d’habitants estrangers residents en els països de la Unió Europea l’1 de gener de 1991. 
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xifres. Per això, i atès que el govern ha adoptat una política de quotes

d’immigrants que consisteix en la concessió de 20.600 permisos de residèn-

cia anuals (als quals caldria sumar els permisos de reagrupament familiar),

podem considerar aquesta xifra com l’increment mínim que experimentarà

anualment la població espanyola com a conseqüència de l’arribada d’immi-

grants estrangers. 

1.3. Les característiques de la població espanyola 

■ Si en l’apartat anterior hem vist quin va ser el desenvolupament dinàmic

de la població espanyola, a tall de “pel.lícula” que narrava com n’havia estat

l’evolució des d’un passat més o menys recent fins al present, ara examina-

rem la “foto” actual d’algunes de les seves característiques més rellevants.

Tot i això, es tractarà d’una fotografia un xic moguda, ja que obligatòria-

ment hem de remuntar-nos una mica en el temps per tal de tenir una pers-

pectiva adequada sobre l’actualitat i poder efectuar així el salt cap al futur

en l’última part del llibre. Les característiques de la població espanyola que

examinarem a continuació són: estructura d’edats i per estat civil, nupciali-

tat, cohabitació i divorci, tipus de llars i famílies, nivell d’instrucció i final-

ment la distribució geogràfica de la població. 

1.3.1. L’estructura d’edats: una població cada vegada més envellida 

■ Entre les característiques que defineixen una població, l’estructura

d’edat és sens dubte una de les més estudiades —i polèmiques— a l’hora

d’analitzar la relació entre demografia i activitat. Això és especialment cert

en les societats occidentals, en les quals el període d’incorporació al món

laboral s’inscriu en determinades edats, a causa de l’extensió de l’educació

obligatòria en la infància i la joventut, i a la universalització de la jubilació

en la vellesa. Així, a Espanya només es pot treballar legalment a partir dels

16 anys d’edat, mentre que el dret a la pensió de jubilació s’adquireix gene-

ralment als 65 anys, excepte per a alguns col.lectius que poden avançar o 
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endarrerir la jubilació. En conseqüència, l’oferta potencial de mà d’obra

està en relació directa amb la proporció de la població adulta (entesa aquí

com el segment de gent a la qual se li permet treballar) respecte de la

població total, és a dir, depèn de l’estructura d’edats de la població. 

■ Això significa que una població amb un gran percentatge de joves i/o

vells és una població amb un percentatge relatiu d’adults més baix i, per

tant, amb un pes menys important dels elements potencialment actius en

relació amb els inactius. A causa del procés d’envelliment que, com veu-

rem, s’està produint als països occidentals, i entre aquests, a Espanya,

aquest afer s’ha convertit en un tema de debat recurrent, i es planteja

sovint com un perill a curt termini que podria causar el col.lapse del siste-

ma públic de pensions a causa de l’augment dels perceptors (els jubilats) i

a la disminució dels cotitzants (els adults actius). No obstant això, la situa-

ció descrita d’aquesta manera amaga un parany: la població potencialment

activa no és la que realment treballa, i això és especialment cert a

Espanya, on les taxes d’activitat i d’ocupació són baixes comparades amb

les dels països europeus del nostre entorn, especialment entre el sexe

femení. 

■ Una vegada relativitzada, per tant, la importància de l’estructura

d’edats en el problema dels nivells d’activitat de la població —tema que

s’aprofundirà en la següent part del llibre—, passem a analitzar quina és

la situació de l’estructura d’edat i el grau d’envelliment de la població del

nostre país. 

L’envelliment de la població espanyola 

La forma més gràfica d’estudiar l’estructura d’edats d’un país és observar-ne

la piràmide d’edats. Si, a més a més, se’n superposen diverses de consecuti-

ves, se n’obté una imatge nítida de l’evolució en el temps i de les seves

tendències per al futur. 
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■ En primer lloc, cal destacar el descens impressionant que ha patit la

natalitat des de la segona meitat dels anys 70, perceptible ja en la piràmide

del 1981 i que encara no ha conclòs en la del 1991, encara que sembla que

s’acosta a la fi, ja que les davallades en el nombre de naixements són cada

vegada més petites. Aquest procés, propi de societats que han acabat el

procés de transició demogràfica, és un dels principals causants de l’envelli-

ment demogràfic en disminuir la importància relativa dels joves en el con-

junt de la població i en augmentar, en conseqüència, el dels grups de més

edat. 

■ La segona gran causa de l’envelliment de la població, també present en

totes les societats postransicionals, és la davallada de la mortalitat, que fa

que les persones visquin més i, per tant, augmenti el nombre de persones

grans en el conjunt de la població. Cal tenir present, no obstant això, que

l’esmentat descens només contribueix al procés d’envelliment quan la mor-

talitat infantil assoleix valors reduïts, com és el cas d’Espanya. Per contra,

en el cas de societats que, com les dels països en desenvolupament, estan

experimentant actualment la transició demogràfica, l’augment de l’espe-

rança de vida provoca el rejoveniment de la població, atès que el guany

esmentat es produeix gràcies al retrocés de la mortalitat en totes les edats

però, sobretot, de la mortalitat infantil. Només quan la mortalitat infantil

s’ha reduït fins a nivells mínims que ja són difícils de rebaixar, com succe-

eix en les societats occidentals, l’augment de l’esperança de vida passa a

dependre fonamentalment de la davallada de la mortalitat en les persones

d’edat avançada que augmenten així la seva importància pel que fa al con-

junt de la població. També s’observa aquest fet en les piràmides de pobla-

ció espanyoles, amb generacions d’ancians cada vegada més nombroses

que sobreviuen fins a edats cada vegada més avançades. 

■ El tercer element explicatiu de l’estructura d’edats i, per tant, de l’enve-

lliment de la població —a més a més de la davallada de la fecunditat i de

l’augment de l’esperança de vida—, és l’efecte de les migracions. Això és
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Gràfic 1.3 

PIRÀMIDES DE POBLACIÓ D’ESPANYA 

Font: Elaboració pròpia a partir dels censos del 1981 i el 1991. 
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així perquè el nombre de migrants no es distribueix d’una manera semblant

entre totes les edats. Atès que la major part d’ells sol pertànyer al grup dels

adults joves, les poblacions emissores d’emigrants solen patir processos

d’envelliment relatiu, mentre que succeeix el contrari en les poblacions

receptores d’immigrants. Aquest procés de rejoveniment és doble, ja que

els immigrants joves es troben a més en edat de tenir fills, per la qual cosa

acostuma a augmentar la natalitat, amb els efectes coneguts sobre l’estruc-

tura d’edats. 

■ D’això es dedueix que Espanya, país d’emigrants durant molts anys però

ara terra receptora d’immigració, hauria de protagonitzar un procés de rejo-

veniment relatiu com a conseqüència d’aquest tercer procés, la qual cosa

compensaria almenys mínimament l’efecte contrari dels altres dos. Però ni

tan sols això està gaire clar: una part significativa dels immigrants que s’ins-

tal.len en el nostre país són jubilats europeus que vénen aquí a la recerca

d’un retir assolellat, mentre que també és prou nombrós el contingent

d’antics emigrants espanyols que retornen a Espanya per jubilar-se després

d’esgotar la seva vida laboral a l’altra banda de les nostres fronteres. A més,

el reduït nombre d’immigrants actuals ens porta a afirmar que l’efecte rejo-

venidor de la immigració exterior a Espanya és mínim o negligible, i en tot

cas no compensa l’efecte clarament contrari dels altres processos que s’han

esmentat anteriorment. 

■ Un últim —però no menys important— factor explicatiu de l’envelli-

ment demogràfic, conseqüència directa dels anteriors, és el diferent

volum dels contingents demogràfics de cada generació que travessa l’edat

de jubilació. Si les generacions que traspassen el llindar dels 65 anys són

molt nombroses, el procés d’envelliment serà molt més ràpid que si es

tracta de generacions buides. Atès que les cohorts que van fer 65 anys

durant la primera meitat dels 80 eren relativament poc nombroses, ja que

van ser les generacions que, nascudes les primeres dècades del segle, van

patir personalment les pèrdues humanes de la Guerra Civil, la població
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més gran de 65 anys va augmentar aquest quinquenni de manera molt

més lenta que en el període del 1986 al 1991, quan s’han jubilat cohorts

molt més nombroses com ara les nascudes els anys 20 i 30 que no van

participar directament en la guerra. I aquest envelliment més ràpid com a

conseqüència de l’existència de generacions nombroses de persones

grans continuarà els pròxims anys fins al final del segle, en que comença-

ran a fer 65 anys les cohorts nascudes els anys de la Guerra Civil i que

numèricament són poc voluminoses, per la qual cosa l’envelliment tor-

narà a alentir-se. 

■ No obstant això, les generacions més nombroses actualment són les nas-

cudes durant el gran boom demogràfic dels anys 60 i principis dels 70, i

que en la piràmide de 1991 tenien entre 15 i 30 anys, aproximadament.

S’inclouen actualment, doncs, entre el grup d’edat dels adults, pero d’aquí

a unes tres dècades començaran a arribar a l’edat de jubilació. Aleshores

tindrà lloc un gran increment de la població més gran de 65 anys i, proba-

blement, el major envelliment de la història demogràfica espanyola, llevat

que tingui lloc un segon i poc probable gran boom de la fecunditat que

redueixi la importància relativa dels vells. 

■ Espanya és, per tant, un país amb una població en procés d’envelliment.

I no solament pesa cada vegada més la població més gran de 65 anys, sinó

que, dins d’aquest grup, està augmentant la importància de les persones

d’edat superior. 

■ Les últimes dècades, mentre la població més jove de 15 anys no ha dei-

xat de perdre importància relativa com a conseqüència de la davallada de la

natalitat, els més grans de 65 han doblat el seu nombre i han passat de ser

2,5 milions el 1960 a 5,3 milions el 1991. Suposen ja prop del 14% de la

població total. I encara més: dins dels més grans de 65 anys estan guanyant

importància demogràfica els més grans de 75 anys, que constitueixen ja

més del 5% de la població total i el 41% de la població més gran de 65
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anys, quan el 1960 només suposaven el 3,7% i el 32%. Aquest procés de

sobreenvelliment demogràfic es radicalitzarà en els pròxims anys gràcies al

més gran creixement dels molt vells respecte dels de 65 a 74 anys(1). A més,

s’acosta el dia en què hi haurà tants joves com vells, ja que el 1991 ja hi

havia 65 persones grans per cada 100 joves, quan 30 anys abans només n’hi

havia 28. 

■ No obstant això, les dades demostren que és fals que aquest procés

d’envelliment hagi suposat un augment de la relació de dependència o

proporció de joves i vells respecte dels adults. Per contra, l’augment del

nombre de gent gran ha estat compensat amb escreix per la davallada del

nombre de joves, per la qual cosa la importància relativa dels adults s’ha

incrementat en aquestes últimes dècades. El 1991 només hi havia 54

joves i persones grans (33 joves i 21 vells) per cada 100 adults, quan el

1960 eren 60 (47 i 13). 

■ En tot cas, l’envelliment és un procés lògic al qual estan abocades totes

les societats que han conclòs el seu procés de transició demogràfica i

tenen, per tant, taxes baixes de mortalitat i de natalitat. 

Característiques de les persones grans espanyoles 

Abans de concloure aquest repàs a la situació d’envelliment de la societat

espanyola, seria bo aportar algunes dades sobre els seus protagonistes prin-

cipals, la gent gran. O més ben dit, les dones grans, ja que la majoria de les

persones més grans de 65 anys són dones: el 1991, per cada 100 dones que

superaven aquesta edat només hi havia 70 homes, encara que aquestes pro-

porcions es repartien desigualment segons l’edat. A causa de la sobremortali-

tat masculina, com més alta és l’edat, més gran és la proporció de dones. Si

bé en el grup entre 65 i 69 anys hi ha gairebé 90 homes per cada 100 dones,

(1) Pérez, J. (1995) “Envejecimienlo demográfico en España”, a Las actividades económicas de las personas mayores,
Madrid: SECOT. 
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en el grup de 85 i més anys només n’hi ha 45 per cada 100, és a dir, menys

de la meitat. 

■ Una altra característica de les persones grans espanyoles és el seu baix

nivell d’instrucció, ja que la meitat es qualifica com a analfabeta o sense

estudis. La causa d’aquesta situació és doble: haver nascut en una època en

la qual l’escolarització no era ni molt menys universal, i pertànyer principal-

ment a generacions de dones, més afectades que no pas els homes per

l’esmentat dèficit d’educació en la seva infantesa. 

■ Pel que fa a la distribució geogràfica, les àrees més envellides són les pro-

víncies de l’Espanya interior, i especialment les seves àrees rurals. La causa

és evident i ja s’ha assenyalat abans: els moviments migratoris, que han bui-

dat aquests territoris de població jove i han augmentat, en conseqüència, la

importància de la gent gran en el conjunt de la població. No obstant això,

no ha de confondre’s aquest envelliment relatiu (pes de la població més

gran de 65 anys pel que fa al total), eminentment rural, amb la residència

majoritàriament urbana de la major part de la gent gran. En efecte, la major

part de la gent gran es concentra en les ciutats —especialment en els cen-

tres històrics de les esmentades ciutats—, si bé, a causa de la població més

gran d’aquests àmbits, la seva importància relativa és més petita que l’exis-

tent en les àrees rurals. 

■ Com a conclusió d’aquest apartat, es pot afirmar que l’envelliment

demogràfic no solament és un procés inevitable en qualsevol població en

trànsit de modernització, sinó que a més és desitjable, perquè és el resultat

de la lluita contra la mort i per l’allargament de la vida humana. Només es

podria evitar amb una davallada de l’esperança de vida o mitjançant l’incre-

ment desmesurat de la fecuditat (amb el consegüent creixement explosiu

de la població) i cap d’aquestes solucions no sembla probable ni desitjable.

Cal, per tant, l’abandonament de la demagògia subjacent al tractament

negatiu atorgat a l’envelliment demogràfic. 
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1.3.2. L ‘estat civil de la població espanyola 

■ L’anàlisi de l’estat civil té la virtut de dir-nos molt sobre la història passa-

da de la població i d’indicar-nos cap a on poden anar les tendències futures.

L’estructura esmentada és un producte de la nupcialitat, la fecunditat i la

mortalitat del passat i, alhora, condiciona aquests factors del futur. 

■ Si comparem les piràmides del 1975 i del 1991, tant per als homes com

per a les dones, podem destacar, en primer lloc, el fet que el 1975 la solte-

ria constituïa l’estat civil més nombrós, un 51,2% davant el 46,3% de casats

en el sexe masculí i un 45,8% de solteres per un 44,7% de casades en el

femení, mentre que el 1991 la situació s’inverteix: un 48,5% de casats

davant un 48,2% de solters entre els homes i el 46,7% de casades davant el

42,0% de solteres entre les dones. 

■ Aquest increment proporcional dels casats no és degut al creixement de

la nupcialitat, que es va reduir en aquest període, sinó a la davallada de la

fecunditat i a la reducció de la mortalitat i, per tant, a l’envelliment de la

població. En augmentar la importància relativa d’adults i vells i reduir-se la

dels joves, predominantment solters, es produeix una reducció del percen-

tatge dels celibataris i un augment dels casats i dels vidus, encara que el

creixement d’aquests últims hagi estat mínim. Mentrestant, l’estat civil que

ha experimentat un creixement relatiu més gran entre ambdues dates és el

dels divorciats i separats, que han passat de constituir un percentatge ínfim

a quadruplicar-se en el cas dels homes i gairebé igual en el de les dones,

encara que continua sent l’estat civil menys nombrós. La causa d’aquest

increment percentual és el creixement del nombre absolut de divorcis i

separacions després de la introducció de la llei reguladora del divorci l’any

1981. 

■ Més descriptiu que assenyalar quina ha estat l’evolució general de les

diferents categories és explicar com aquesta evolució ha afectat l’estructu-
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ra per estat civil dels dos sexes i les diferències entre tots dos. Les diferèn-

cies entre homes i dones són notables, amb més importància relativa dels

solters i casats en els homes i de les divorciades/separades (el 1975 es trac-

ta només de separats i separades, ja que el divorci encara no estava legalit-

zat) i vídues en les dones. 

■ Les causes d’aquestes diferències són les següents: 

1. En primer lloc intervé la relació de masculinitat en néixer, favorable al

sexe masculí, uns 105 nens per cada 100 nenes, avantatge numèric que,

a causa del retrocés de la mortalitat, es manté fins al grup d’edat 35-39 i

que explica el fet que el percentatge de solters en la població masculina

sigui més gran que el de solteres en la femenina, atès que òbviament la

proporció de solters és més elevada que la de casats entre els més joves. 

2. Un segon factor explicatiu de l’estructura diferent entre homes i dones

és que ells es casen entre 2 i 3 anys més tard que elles. Per això, a partir

dels 40 anys —encara que a causa de la sobremortalitat masculina els

efectius femenins passen a ser més nombrosos que els masculins— conti-

nuen havent-hi més solters que no pas solteres durant diversos grups

d’edat més. Aquest predomini de la solteria masculina sobre la femenina

s’ha incrementat el 1991 respecte del 1975 a causa de la davallada de la

nupcialitat, com es pot observar en comparar ambdues piràmides. La

proporció de solters masculins per als grups d’edat 20-24, 25-29 i 30-34

ha passat de ser el 86%, 39% i 18% respectivament el 1975, a ser el 91%,

58% i 26% el 1991. Un retard similar de la nupcialitat s’ha produït en el

sexe femení, tot i que com les dones es casen abans els seus nivells res-

pectius de solteria són inferiors. 

3. En conseqüència, els percentatges de casats haurien de ser més grans en

les dones que no pas en els homes si no hi intervingués un tercer
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Gràfic 1.4 

PIRÀMIDES DE POBLACIÓ PER ESTAT CIVIL D’ESPANYA 

Fonts: Elaboració pròpia a partir del padró de 1975 i del cens de 1991.
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element: la sobremortalitat masculina o més llarga esperança de vida de

les dones, la qual cosa explica la importància relativa superior dels casats

i la més petita dels vidus en els homes que no pas en les dones, ja que és

més normal que la muller sobrevisqui el marit que no a l’inrevés. Aquesta

és la causa de la rellevant importància de les vídues en la població feme-

nina (vora el 10% en les dues dates, amb una lleugera tendència creixent)

i de la minsa importància dels vidus en la masculina (el 2,3% en ambdues

dates), de manera que el 82% de la població vídua era femenina el 1991.

Els guanys superiors d’esperança de vida de les dones en comparació

amb la dels homes potser expliquen el lleuger augment de la viduïtat

femenina, mentre que la masculina s’ha estabilitzat. 

4. Finalment, la importància més gran de les separades i divorciades entre

les dones que no pas entre els homes s’explica per la tendència més gran

dels homes a contreure segones noces, de manera que tant per a 1975

com per a 1991, les dones representen al voltant del 60% dels integrants

de l’estat civil esmentat. 

■ Aquestes tendències sembla que tindran continuïtat en el futur prò-

xim, ja que no s’entreveuen canvis a curt termini. La davallada de la

fecunditat ha continuat i, per tant, el percentatge de solters/es continuarà

disminuint malgrat la reducció de la nupcialitat; la població casada aug-

mentarà, atès que malgrat el retard en l’entrada al matrimoni, molts indivi-

dus de les generacions nombroses nascudes els 60 i a començaments dels

70 s’acabaran casant; també s’incrementarà el percentatge de població

separada i divorciada, però mantindrà percentatges petits; i, per últim, el

percentatge de vidus i vídues potser mostrarà una tendència ascendent, ja

que les dones continuaran guanyant més esperança de vida, a curt termi-

ni, que els homes, alhora que el percentatge de gent més gran de 65 anys

continuarà incrementant-se a causa de l’envelliment progressiu de

l’estructura d’edats.
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1.3.3. Passat, present i futur de la nupcialitat, la cohabitació i els

divorcis 

■ En aquest apartat s’examinarà tant la situació pretèrita i actual de la nup-

cialitat com els fenòmens que, d’una manera o altra, li són complementaris

o hi estan en estreta relació: les unions consensuals i els divorcis. Atesa la

visió de caràcter dinàmic que adoptarem en l’anàlisi de la nupcialitat, pot-

ser hauria estat més lògic situar aquesta part al costat de la fecunditat, feno-

men que està fortament condicionat per la nupcialitat i amb la qual com-

parteix mètodes i òptiques d’estudi. No obstant això, com la nupcialitat no

és un determinant directe del creixement demogràfic, i tenint en compte

els punts de contacte existents entre les matèries analitzades en aquest

apartat i les seccions annexes (estructura per estat civil de la població i

tipus de llars i formes familiars), ens hem permès la llicència de situar

l’estudi dels matrimonis, divorcis i cohabitacions entre les característiques

actuals de la població espanyola, malgrat l’enfocament històric adoptat,

encara que és cert que aquesta anàlisi arriba fins al present i que intentarà

internar-se en el futur. 

L’anàlisi de moment de la nupcialitat: l’índex sintètic 

de nupcialitat (ISN) 

■ Com es va fer en estudiar la fecunditat, també en l’examen de les

tendències històriques de la nupcialitat adoptarem les dues òptiques

demogràfiques: en primer lloc, la transversal o de moment, i, després, la

longitudinal o de generacions. La primera posarà en evidència la influència

de la conjuntura, mentre que la segona mostrarà les tendències de fons. 

■ La nupcialitat de moment mostra una gran estabilitat al llarg de més d’un

segle, amb taxes brutes sempre superiors a 7 matrimonis per cada mil habi-

tants (excepte els períodes 1881-1890 i 1931-1940) fins a mitjans dels anys
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70, en què comença una davallada sense precedents en la història demogrà-

fica espanyola. Per analitzar-la es mostren a continuació les dades de l’evo-

lució recent de l’índex sintètic de nupcialitat (ISN)(1), indicador d’intensitat,

així com els canvis en l’edat mitjana a la nupcialitat (EMN), que és l’indica-

dor de calendari, elaborats a partir de la construcció de cohorts fictícies.

Aquestes dades es presenten tant per a homes com per a dones, ja que la

intensitat i, sobretot, el calendari de la nupcialitat afecten de manera dife-

rent els integrants de cada sexe. 

■ L’ISN, tant masculí com femení, que ja era molt alt el 1970, va continuar

incrementant-se fins el 1973, sempre amb valors per sobre de 1000. Es tracta-

va d’anys de forta nupcialitat com a conseqüència d’una situació econòmica

favorable que animava les parelles a casar-se a edats cada vegada més prime-

renques. La crisi dels setanta significa el punt d’inflexió. A partir del 1974,

l’ISN va començar a disminuir, primer lentament i a partir del 1979 de mane-

ra precipitada fins assolir-ne el mínim entre els anys 1982 i 1985, amb valors

situats al voltant de 660-670 per als homes i 650 per a les dones. Tot això va

suposar una davallada de la nupcialitat del 39% en només deu anys. Aquest

període de baixíssima nupcialitat va ser simultani a la forta crisi econòmica, la

qual va inhibir el casament de moltes parelles i va endarrerir l’edat dels qui

ho van fer, amb ràpids increments de la mitjana d’edat a la nupcialitat. 

■ Però probablement aquesta caiguda fulgurant de la nupcialitat durant la

primera meitat dels 80 ha estat ampliada per un problema de fonts exis-

tent durant aquells anys: segons alguns autors, les xifres de matrimonis

proporcionades pel Moviment Natural de la Població per a aquests anys

presenten un fort subregistre del nombre de matrimonis celebrats en

(1) L’índex sintètic de nupcialitat, com el de fecunditat, és un indicador de moment que mostra amb quina intensitat
es casaria al llarg de la seva vida una cohort fictícia de mil homes o dones si es casessin de la mateixa manera com ho
van fer les diverses generacions l’any analitzat. S’ha d’aclarir que índexs sintètics de nupcialitat superiors a 1000 (com
els existents entre el 1970 i el 1975), és a dir, que a mil homes o mil dones els corresponguin més de mil casaments,
no són producte d’algun error sinó que, en tractar-se d’indicadors de moment, significa que aquests anys hi va haver
una forta nupcialitat per concentració de matrimonis, com a conseqüència d’una modificació del calendari,
concretament un rejoveniment de l’edat de casament. 
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Quadre 1.11

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE MATRIMON1S I DELS INDICADORS DE
NUPCIALITAT 

Any Matrimonis ISN(1) Homes ISN(1)Dones EMN(2) Homes EMN(2) Dones 

1970 247.492 1.040,9 1.002,6 27,25 24,62
1971 253.475 1.023,7 997,9 27,04 24,47
1972 262.481 1.064,5 1.033,4 27,10 24,38
1973 268.981 1.086,3 1.056,1 26,81 24,24
1974 267.171 1.080,0 1.050,5 26,94 24,27
1975 271.347 1.051,1 1.039,4 26,13 23,97
1976 260.974 999,5 984,4 25,92 23,79
1977 262.015 989,7 970,4 25,79 23,70
1978 258.070 958,7 935,5 25,62 23,57
1979 246.349 900,1 875,7 25,50 23,47
1980 220.674 791,9 770,7 25,51 23,53
1981 202.037 720,4 695,4 26,03 23,63
1982 193.319 671,0 652,5 26,34 23,98
1983 196.155 668,7 653,1 26,61 24,19
1984 197.542 662,8 650,9 26,81 24,37
1985 199.658 661,0 652,7 27,00 24,53
1986 207.929 680,9 676,0 27,15 24,68
1987 215.771 702,9 699,9 27,29 24,83
1988 219.027 712,5 711,1 27,51 25,08
1989 221.470 719,6 719,6 27,72 25,33
1990 220.533 716,1 716,5 27,99 25,64
1991 218.121 700,3 704,0 27,90 25,57

(1) L’índex sintètic de nupcialitat (ISN) és l’indicador més adequat per estudiar la intensitat de la nupcialitat en un
moment (anàlisi transversal) i expressa el nombre de matrimonis d’una cohort fictícia de 1000 individus 

(2) La mitjana d’edat a la nupcialitat (EMN) expressa l’edat mitjana dels integrants de l’esmentada cohort en el moment
de contreure matrimoni, en un període de temps.

Font: Treviño i Gil (1995).

determinades províncies, que és especialment greu per als anys 1982 i

1983. En conseqüència, també el total nacional presenta el dèficit de matri-

monis esmentat, encara que més mitigat i probablement no comprometi la

interpretació global. En tot cas, acceptant l’existència d’aquest

subregistre(l), l’enfonsament de la nupcialitat no hauria estat tan precipitat,

sinó més atenuat, i hauria assolit el mínim cap al 1985. 

(1) Delgado, M. i Fernández Cordón, J. A. (1989), “Análisis de las cifras de matrimonios en España desde 1975”,
publicat a Estadística Española, 31 (121), pàgines 28l-295. 
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■ L’increment posterior de la nupcialitat, que es constata amb la recupera-

ció econòmica a partir de 1986, es va veure entelat per l’efecte negatiu del

mercat immobiliari del moment sobre els joves, que va impedir-ne el pro-

cés d’emancipació, la qual cosa s’ha anomenat “insolvència domiciliària”,

agreujat pel caràcter temporal dels contractes de treball, que van dificultar

l’obtenció de crèdits per a la compra de pisos. Així, l’ISN de 719,6, tant per

als homes com per a les dones, del 1989 només va suposar un increment

del 10% respecte de la nupcialitat existent el 1985. 

■ La crisi domiciliària se superposa, a principis del 90, amb la nova cri-

si econòmica, i per això es registra novament una lleugera davallada de

la nupcialitat, la qual cosa palesa una altra vegada la relació existent

entre l’evolució d’aquesta variable i la situació econòmica general del

país. 

L’edat mitjana a la nupcialitat 

■ El calendari de la nupcialitat de moment també dibuixa unes fases níti-

des, que són les mateixes per als homes que per a les dones, si bé aquests

es casen, de mitjana, amb dones que són uns 2,5 anys més joves que ells.

S’aprecia clarament l’existència de dues etapes que coincideixen amb les

que vam veure en la fecunditat. La primera comprèn la dècada dels 70 i es

caracteritza per un avançament constant de la nupcialitat, atès que es passa

d’una edat al matrimoni de 27,25 anys a 25,51 en el cas dels homes i de

24,62 a 23,53 en el cas de les dones, o el que és el mateix, una disminució

d’1,74 anys en el cas masculí i d’1,09 anys en el femení. La segona transco-

rre durant la dècada dels 80, en la qual no ha deixat de créixer la mitjana

d’edat al matrimoni, que assoleix el 1990 els 27,99 anys per als homes

(increment de 2,5 anys respecte del 1980) i els 25,64 anys per a les dones

(creixement de 2,11 anys). Finalment, les dades de 1991 semblen insinuar

un nou rejoveniment de la nupcialitat, encara que haurem de seguir la
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tendència de diversos anys per saber si es tracta d’un fet puntual o si, per

contra, ens trobem davant l’inici d’una nova fase de davallada de la mitjana

d’edat al matrimoni. 

■ Quant a les diferències de la mitjana d’edat a la nupcialitat entre homes i

dones, aquests 2,5 anys més de mitjana amb què els homes contreuen

matrimoni responen a factors culturals. Una vegada que les diferències

d’edat al matrimoni són de certa magnitud, introdueixen un condicionant

fort dins el mercat matrimonial, i resulten difícilment modificables. Per

aixó, la diferencia s’ha mantingut força estable en el temps, encara que ha

experimentat lleugeres oscil.lacions. Així, durant els anys 70 es va produir

un acostament entre les edats al matrimoni d’homes i dones, i es va passar

de 2,63 anys de diferència el 1970 a 1,98 anys el 1980. Però van tornar a

allunyar-se durant els anys 80, ja que el 1991 els homes es van casar de mit-

jana amb dones 2,33 anys més joves. 

La nupcialitat de les generacions 

■ L’anàlisi anterior, fruit de la investigació realitzada des de l’òptica trans-

versal, s’ha de completar amb l’efectuada des de l’optica longitudinal. Per

això s’utilitzaran les dades que Cabré(1) proporciona sobre nupcialitat defi-

nitiva (percentatge de solteria a l’edat de 50 anys) per a les generacions

nascudes abans de 1936 i les seves projeccions sobre la nupcialitat de les

generacions nascudes entre el 1936 i el 1955. Són, per tant, dades de per-

sones que van viure la seva època de màxima nupcialitat fa uns quants

lustres. 

■ L’anàlisi longitudinal ens indica que la intensitat de la nupcialitat feme-

nina s’ha incrementat constantment en totes les generacions

(1) Cabré, A. (1989), op. Cit.
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nascudes el segle XX fins a les nascudes els anys 1936-40 (només un 8,7%

de solteria definitiva). Des d’aleshores es preveu una disminució constant

de la nupcialitat, amb un percentatge previst de solteria definitiva del

13,4% per a les dones de les generacions nascudes el 1951-55. En els

homes, l’evolució ha estat diferent: la nupcialitat màxima la van viure els

homes nascuts entre 1916-20 (7,9% de solteria definitiva); des d’aleshores

la intensitat de la nupcialitat no ha deixat de disminuir, i es preveu una sol-

teria definitiva del 19% per als homes de la generació 1951-55. 

■ Pel que fa al calendari, hi ha més semblances en el comportament nup-

cial entre homes i dones: ambdós sexes viuen un rejoveniment continu de

l’edat al matrimoni des del primer terç del segle. Les dones de les genera-

cions 1916-20 van tenir una mitjana d’edat a la nupcialitat (EMN) de 27,5

anys, que ha arribat a ser de 24,5 anys per a les nascudes entre 1951-55. En

els homes, aquest rejoveniment de la nupcialitat ha estat més pronunciat:

s’ha passat d’una EMN de 30,1 anys per als nascuts entre 1911-15 a una

edat prevista de 26,6 anys per a les generacions 1951-55. 

■ No obstant això, les dades de què disposem sobre l’evolució de la nup-

cialitat els últims anys semblen indicar que les generacions nascudes a par-

tir dels anys 60 modificaran el seu comportament matrimonial respecte de

les anteriors, especialment pel que fa al calendari. Després de moltes gene-

racions que s’han casat a edats cada vegada més primerenques, les més

joves estan endarrerint la seva entrada en el matrimoni, a causa d’una con-

junció de causes de tipus socioeconòmic: crisi econòmica, atur, inseguretat

en el treball, prolongació dels estudis, accés difícil a l’habitatge, incorpora-

ció de la dona al mercat laboral...
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Diferenciació territorial de la nupcialitat 

■ L’evolució general descrita fins ara per a tot Espanya ha estat, no obstant

això, diferent en cadascun dels territoris que la componen; diferències

territorials que si bé no modifiquen substancialment el que ja s’ha explicat,

sí que ho matisen. D’altra banda, aquestes divergències territorials també

han variat al llarg del temps, i han dibuixat un panorama confús i variat

darrera del qual, no obstant això, poden observar-se certes regularitats.

Aquests elements de permanència i de regularitat són els que permeten dis-

tingir una sèrie de models regionals de nupcialitat i establir-ne una tipologia

segons la intensitat i el calendari d’aquest fenomen. 

■ La combinació de les variables d’intensitat (ISN) i calendari (EMN)

dóna com a resultat una tipologia regional de la nupcialitat del 1991

que resulta molt semblant a la que s’ha descrit anteriorment per a la

fecunditat, i subratlla les coincidències existents entre ambdós fenò-

mens. En primer lloc apareixen quatre regions amb un model de nup-

cia l i tat  caracter i tzat  per la  precocitat  i  la  intensitat :  Múrcia,

Extremadura i els dos arxipèlags. El segon model, de nupcialitat tardana

i poc intensa, es troba al País Basc, Navarra, Aragó, Castella i Lleó,

Cantàbria i La Rioja. El tercer patró, caracteritzat per una nupcialitat pri-

merenca però de baixa intensitat es troba a Astúries i Galícia. Per últim,

en nivells intermedis d’intensitat i calendari es trobaria la resta de les

comunitats autònomes: Andalusia, Castella-La Manxa, Madrid, Catalunya

i la Comunitat Valenciana(1). 

■ Aquesta tipologia s’assembla a la que van establir el 1987 Pujadas i

Solsona, també en funció de la intensitat i el calendari, i que distingia qua-

tre models: el model precoç-feble o atlàntic, caracteritzat per la precocitat

nupcial i la baixa intensitat; el model precoç-íntens o mediterrani,

(1)Treviño, R. i Gil, F. (1995) La familia en cifras. 
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amb nupcialitat precoç i alta intensitat; el model tardà-intens, amb nupciali-

tat tardana però d’alta intensitat; i el model centre-nord, de matrimoni tardà

i de baixa nupcialitat(1). També Cachinero arriba a conclusions semblants, i

hi afegeix la interessant reflexió que aquestes pautes regionals de nupciali-

tat no solament no són fixes, sinó que han variat molt al llarg dels anys: les

zones de matrimoni tardà existents a finals del segle passat no coincideixen

en res amb les actuals.(2)

■ La distribució territorial d’aquests models sembla indicar l’existència

d’alguns patrons culturals que, a més a més de l’estructura i de la conjuntu-

ra econòmica, determinarien en gran part el comportament de la població

davant del matrimoni. No sembla pas fruit de la casualitat que les regions

del centre-nord d’Espanya tinguin un component força restrictiu de la nup-

cialitat, tot el contrari que les del sud i el litoral mediterrani. Potser el siste-

ma de transmissió de l’herència, les relacions intergeneracionals, i els cos-

tums i tradicions hi tenen alguna cosa a veure, encara que l’aclariment

d’aquests factors exigiria un treball de tipus antropològic que supera

l’objectiu d’aquestes línies. 

Explicacions sobre l’evolució de la nupcialitat i previsió 

per al futur

Com succeeix en el cas de la fecunditat, són dos els grans marcs teòrics

que intenten explicar l’evolució passada de la nupcialitat i, en funció de

l’explicació esmentada, projectar el futur: 

1. D’una banda, els qui veuen la davallada de la nupcialitat com una evolu-

ció unidireccional provocada per la desinstitucionalització de les rela-

cions socials i familiars: són aquells qui s’emparen en la teoria de la sego-

(1) Pujadas, I. i Solsona, M. (1987) “Evolución reciente y modelos de nupcialidad en España (1975-1981)”, publicat a
Papers de Demografia (21).

(2) Cachinero, B. (1982). “La evolución de la nupcialidad en España (1887-1975), publicat a Revista Española de
Investigaciones Sociológicas (20. octubre-desembre), pàgines 60-100.
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na transició demogràfica, apèndix i continuadora del model transicional.

Se n’han exposat ja les idees en parlar de la fecunditat, i tindrem l’ocasió

de revisar-les en pàgines posteriors. Segons aquests autors, l’evolució de

la nupcialitat espanyola ha estat semblant a la viscuda per la resta dels paï-

sos europeus, encara que amb un cert retard. A Espanya i a la resta dels

països mediterranis, la davallada dels nivells de nupcialitat i el retard de

l’edat al matrimoni va començar uns deu anys més tard que als països del

nord del continent, que van iniciar aquests processos durant els anys 60. 

2. D’altra banda, hi ha els qui aposten pel comportament cíclic del feno-

men esmentat. Com que ja s’ha explicat la teoria d’Easterlin, ens centra-

rem en la de Cabré que, encara que també afecta la fecunditat, centra el

seu focus d’interès en el comportament del mercat matrimonial. Segons

aquesta autora, tant el diferent comportament de la intensitat de la nup-

cialitat masculina i femenina, com l’evolució constantment rejovenidora

del calendari de les generacions anteriors a 1955, poden haver estat cau-

sats pels desajustaments que sobre el mercat matrimonial ocasionà el

descens de la natalitat entre el 1934 i el 1939 com a conseqüència de la

Guerra Civil. Atès que les dones acostumen a casar-se amb homes 2 o 3

anys més grans, de mitjana, es va produir un dèficit de dones casadores

per a les generacions masculines nascudes immediatament abans de la

guerra. Quan, per alguna raó (davallada de la natalitat, guerres, epidè-

mies, etc.) no hi ha el mateix nombre d’homes i dones casadors, el mer-

cat matrimonial reacciona i es modifiquen l’edat i la intensitat al matri-

moni d’un o ambdós sexes. Això és el que deu haver succeït a Espanya

durant l’últim mig segle.(1)

■ Fins aquí la situació en el present, però com evolucionarà la nupcialitat

en el futur? Les respostes dependran del marc explicatiu anterior. Davant

(1) Cabré, A. (1993), op. cit.
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els qui sostenen que es mantindrà la tendència de baixa intensitat i de

retard de la nupcialitat, altres autors, com Cabré, pensen el contrari.

Aquesta autora defensa que l’arribada al mercat matrimonial, a partir de la

segona meitat de la dècada dels 90, de les generacions nascudes després

del 1975, deficitàries en dones a causa de la davallada contínua de la nata-

litat, actuarà en el mateix sentit que ho va fer durant els anys 50 i 60

l’arribada de les generacions també escasses en dones nascudes els anys

30; és a dir, incrementant la nupcialitat i disminuint l’edat mitjana al

matrimoni. 

La cohabitació

■ La pràctica de la cohabitació o unió consensual, és a dir, sense reconei-

xement civil ni religiós, va sorgir entre els joves urbans dels països escandi-

naus a principis dels 60, encara que no va ser fins al final de la dècada quan

se n’observà un increment de la seva durada i un augment de la seva fecun-

ditat, paral.lelament a la davallada de la nupcialitat. Durant els anys 70,

aquest fenomen s’estén a la resta dels països d’Europa (i dóna lloc a la for-

mulació de la teoria de la segona transició demogràfica), excepte els del

sud, i adopta la forma d’unió prèvia al matrimoni, que se celebra quan la

parella decideix tenir fills. La ràpida extensió d’aquesta situació es demostra

en observar que els matrimonis precedits d’una cohabitació eren prop del

40% a Dinamarca a principis dels 70, un 47% a Noruega i un 89% a Suècia

durant la segona meitat d’aquesta dècada, i un 57% a França la primera mei-

tat dels 80. 

■ Actualment Europa està dividida en tres zones pel que fa a la importàn-

cia de la cohabitació: en el nord (Escandinàvia), les unions consensuals,

almenys abans del matrimoni, són la norma i la meitat dels fills neixen fora

del matrimoni; a l’Europa central, les cohabitacions prenupcials són pròxi-
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mes al 50%, mentre que els naixements extramatrimonials presenten per-

centatges del 20 al 30% del total; finalment, a l’Europa del sud tant la coha-

bitació com els naixements provinents de pares no casats presenten encara

nivells baixos. 

■ Disposem de poca informació estadística sobre l’extensió de la cohabita-

ció a Espanya, ja que ni els censos ni les enquestes de tipus familiar ens pro-

porcionen aquest tipus de dades. No obstant això, les poques fonts exis-

tents ens permeten obtenir una imatge, encara que sigui borrosa i parcial,

sobre la seva difusió i característiques. Segons l’”Enquesta

Sociodemogràfica” de 1991, només un 1,49% de les dones entre 20 i 49

anys d’edat vivien a Espanya en unions consensuals, i només un 2,26% de

totes les unions, matrimonials i consensuals, eren d’aquest tipus. Les carac-

terístiques de les cohabitants eren: nivell d’instrucció elevat, independèn-

cia econòmica i social, urbanes, entre els 20 i 29 anys d’edat, i important

percentatge de divorciades. Catalunya, Madrid (especialment les dues capi-

tals) i les comunitats insulars són els territoris que posseeixen més difusió

de la cohabitació. La importància de les unions consensuals és directament

proporcional a la grandària del municipi. 

■ El fet que sigui un fenomen que afecta sobretot gent jove podria obeir a

la seva implantació recent a Espanya, o que alguns joves inicien la seva con-

vivència en cohabitació, com a període de prova, i posteriorment es casen.

En general, les escasses dades disponibles indiquen que preval la visió de la

cohabitació com un pas previ al matrimoni, més que no pas com un substi-

tutiu, encara que cada vegada més hi ha la tendència que s’hi converteixi. 

■ Una altra font que ens serveix per valorar indirectament la importància

de la cohabitació és el recompte dels naixements extramatrimonials, que el

1991 representaven el 10% del total. Malgrat significar un creixement

important, que pot servir com a referència per mesurar un increment
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paral.lel de les cohabitacions, els nivells espanyols se situen encara molt

lluny dels existents en el centre i el nord d’Europa. 

■ En tot cas, alguns autors apunten el paper paradigmàtic de la cohabita-

ció en el nostre país, independentment de la seva importància numèrica.

Així, les parelles no institucionalitzades constituirien el paradigma de les

transformacions en les relacions interpersonals en el si de la parella(1), para-

digma que hauria servit de model als nous matrimonis(2), basats en la igual-

tat entre ambdós membres de la parella. 

Evolució de la divorcialitat

■ A més a més de la cohabitació, un altre signe de les transformacions que

estan operant en la institució del matrimoni en el nostre país és el desenvolu-

pament de la divorcialitat, que mostra una tendència ascendent des de la seva

legalització el 1981. Una vegada passat l’efecte acumulatiu perceptible durant

els primers anys després de la promulgació de la llei (22.578 processos de

divorci el 1982), efecte que reflectia el problema de les parelles separades que

esperaven la legalització del divorci, se’n va constatar un lleuger estancament

posterior i se’n reduí el nombre a 17.656 e1 1984. Des d’aleshores s’ha pro-

duït un creixement més moderat però sostingut fins l’any 1991 (27.244), amb

un 54% d’increment entre ambdues dates. Entre el 1991 i el 1992 se n’observa

un nou estancament i, a partir del 1993, se’n reprèn la tendència a l’alça. 

■ Els indicadors relatius de ruptura matrimonial en relació al nombre de

matrimonis mostren la mateixa evolució a l’alça que els absoluts. Pel que fa

a la intensitat del divorci, Espanya posseïa el 1993 una taxa del 0,7 per cada

mil habitants i del 14,7 per cada 100 matrimonis. Aquests valors, encara

que són elevats quant als existents una dècada abans, són encara molt

(1) Alabart, A.; Cabré. A.; Domingo, A.; Fabré, A. i Stolke, V. (1988) La cohabitación en España. Un estudio en
Madrid y Barcelona. Madrid: CIS, sèrie Estudios y Encuestas núm 8. 

(2) Domingo, A. (1992) “El Amor en los tiempos de crisis” a Verdú, V. (ed.) Nuevos amores, nuevas familias.
Barcelona: Tusquets, pàg. 149-178. 
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baixos si els comparem amb els països del nord d’Europa que tenen 2 divor-

cis per mil habitants com a mínim, destacant-hi les xifres de Dinamarca (3

divorcis per mil habitants) i del Regne Unit (2,9). Només els països del sud

d’Europa tenen un nivell de divorcialitat semblant a l’espanyol, mentre que

Irlanda ha estat l’últim país d’Europa occidental a legalitzar el divorci. 

■ És destacable el fet que els divorcis de comú acord siguin cada vegada

més nombrosos, tot i que el 1993 els divorcis sense comú acord eren la

majoria, concretament un 56% davant el 44% dels divorcis “amistosos”. 

■ Quant a la distribució territorial del divorci a Espanya, les dades dispo-

nibles indiquen que les Balears, les Canàries, Madrid, Catalunya, la

Comunitat Valenciana i Astúries són les comunitats autònomes amb un

nivell més alt de divorcialitat, mentre que Extremadura i les dues Castelles

són les menys afectades per aquest fenomen. En general, el divorci, com la

Quadre 1.12 

EVOLUCIÓ DE LA DIVORCIALITAT 

Per 100 Percentatge
Total matrimonis De mutu Sense mutu

acord acord

1981 9.483 4,69 38,49 61,51
1982 22.578 11,68 39,22 60,78
1983 19.306 9,84 39,06 60,94
1984 17.656 8,94 40,52 59,48
1985 18.291 9,16 40,63 59,37
1986 19.234 9,25 41,72 58,28
1987 21.326 9,88 40,85 59,15
1988 22.449 10,25 43,13 56,87
1989 23.063 10,41 43,08 56,92
1990 23.191 10,52 43,19 56,81
1991 27.224 12,48 43,68 56,32
1992 26.783 12,31 45,17 54,83
1993 28.854 14,69(1) 44,35 55,65

(1) Els matrimonis del 1993 corresponen a dades provisionals. 

Font: Treviño i Gil (1995). 
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cohabitació o com el percentatge dels matrimonis civils respecte del total

de matrimonis, afecta més les zones urbanes que no pas les rurals, i més les

regions industrialitzades i urbanitzades que les agràries i amb menys pro-

porció de població urbana. 

■ Per tal d’explicar aquestes desigualtats regionals, i entre Espanya i els

països del nord d’Europa, hem de recórrer de nou obligatòriament a

Lesthaeghe i Van de Kaa i a la seva teoria de la segona transició demogràfi-

ca, ja citada anteriorment i que explica que s’està produint una desinstitu-

cionalització de les relacions familiars mitjançant la introducció d’una sèrie

de canvis en les formes de convivència. Alguns d’aquests canvis serien

l’augment del nombre de divorcis i de les segones i posteriors noces en una

primera fase, i l’estabilització posterior de la divorcialitat al costat de l’aug-

ment de les unions consensuals i l’augment de la fecunditat extramatrimo-

nial en una segona fase. Aquestes transformacions serien una conseqüència

del grau més gran de secularització i s’inscriurien en el procés de modernit-

zació demogràfica, com una fase posterior a la transició demogràfica. S’hau-

rien iniciat a finals dels 50 a Escandinàvia i des d’aquí s’estendrien a

l’Europa central primer i a l’Europa meridional més recentment, a mesura

que aquestes societats es “modernitzaven”. 

■ L’objecció principal a aquesta teoria és la seva rigidesa: observa els

canvis que han tingut lloc en els països escandinaus i sosté que s’esten-

dran obligatòriament a la resta dels països europeus segons un calendari i

unes fases fixades prèviament, sense tenir en compte que les condicions

existents en els diferents països (paper de l’Estat, situació econòmica,

participació de la dona en el mercat laboral, influència de l’Església, etc.)

són diferents, i que un mateix procés no ha d’oferir obligatòriament els

mateixos resultats a tot arreu. Per això, per bé que és cert que en les

zones urbanes espanyoles ha augmentat la cohabitació, el divorci, la

fecunditat extramatrimonial, les segones núpcies i els matrimonis civils, i

és previsible que ho continuïn fent a curt termini, és difícil que
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aquests fenòmens assoleixin a Espanya l’extensió que tenen en altres països

europeus.

1.3.4. Llars i famílies: cap a noves formes familiars 

■ Els canvis que anomenem “segona transició demogràfica” no solament

han afectat les formes de constitució de les parelles, sinó també les estruc-

tures familiars i la dimensió de les llars, 

Dimensions de les llars

■ Es pot afirmar, en poques paraules, que en les últimes dècades ha aug-

mentat el nombre de llars(1) però se n’ha reduït les dimensions, perquè el

seu creixement ha estat superior a l’increment de la població. Mentre que

els anys 70 l’increment relatiu de la població va ser d’un 11% i el de les llars

d’un 20%, els 80 la població va augmentar només d’un 4%, mentre que les

llars ho van fer d’un 12%. En conseqüència, la dimensió mitjana de la llar

(DMLL) ha disminuït, i ha passat de 3,90 membres per llar el 1970 a 3,53

membres el 1981 (dades censals), i a 3,21 el 1991 (Enquesta de Població

Activa, 4t trimestre). Aquesta reducció en la dimensió de les llars, semblant

a la produïda a la resta d’Europa, s’explica en gran part per la formació de

noves famílies, la segmentació d’algunes de les existents (augment de divor-

cis i de separacions) i la davallada de la fecunditat. 

■ Malgrat aquest procés, les famílies espanyoles actuals encara presenten

unes dimensions considerables amb relació a les dels països del nord

d’Europa. Països com Suècia, Dinamarca o Alemanya tenien ja els anys 50 i

60 DMLL més petites que les existents actualment a Espanya. En general, els

(1) Segons el cens de 1991, una llar és “el conjunt de persones que viuen en el mateix habitatge, comparteixen
despeses comunes ocasionades per l’ús de l’habitatge i/o despeses d’alimentació. Poden distingir-se dos tipus de llars:
les unipersonals, formades per una sola persona, i les multipersonals, formades per dues o més persones”. Una família,
segons la definició del mateix cens, és un “grup de persones (dos o més) que resideixen en el mateix habitatge
familiar, comparteixen algunes despeses en comú i estan vinculats per llaços de parentiu, ja siguin de sang o polítics, i
independentment del seu grau”. Són, per tant, conceptes diferents, encara que en aquestes pàgines, i per als propòsits
que s’hi persegueixen, es consideraran sinònims.
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països del nord i el centre d’Europa presenten dimensions mitjanes de les

llars entre 2 i 3 membres, mentre que els països del Sud i Irlanda posseei-

xen dimensions superiors als 3 membres. L’elevada importància a Espanya

de les llars de tipus complex, el retard del procés de reducció de la fecundi-

tat i una estructura de la població relativament jove explicarien aquestes

diferències en la dimensió de la llar. 

■ Fins ara s’ha utilitzat com a indicador el nombre mitjà de persones per

llar, però aquest indicador no ens proporciona una idea adequada de quines

són les dimensions de llars més freqüents, ja que dues distribucions per

dimensió molt desiguals poden donar com a resultat una DMLL idèntica.

Per aixo és millor utilitzar la distribució de les llars per grandària. 

■ Els resultats són aclaridors: les últimes dècades s’ha reduït la importància

de les llars de dimensions més grans, mentre que han augmentat les de

dimensions més petites. Especialment significatiu és l’increment de les llars

unipersonals, que gairebé doblen el seu percentatge entre el 1970 i el

1991. També cal destacar la pèrdua de 10 punts percentuals de les llars de

6 membres i més. En conjunt, les llars de 4 membres i més, que representa-

ven el 55% de les llars el 1970, només representen el 44% el 1991. A causa

de la davallada de la fecunditat que viu Espanya des de la segona meitat dels

anys 70 i a l’envelliment continu de l’estructura d’edats, cal esperar que

Quadre 1.13

DISTRIBUCIÓ DE LES LLARS PER DIMENSIONS 
(Percentatge) 

Dimensió de la llar 1970 1981 1991

1 persona 7,46 10,25 13,14
2 persones 18,04 21,35 22,20
3 persones 19,22 19,78 20,50
4 persones 21,78 22,20 23,70
5 persones 15,45 13,80 12,10

6 i + persones 18,05 12,62 8,20 

Font: Treviño i Gil (1995). 
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aquesta tendència cap a l’augment de les llars de pocs membres i la dismi-

nució de les més nombroses no solament es mantingui, sinó que s’intensifi-

qui amb més força els proxims anys, seguint la tendència dels altres països

europeus. 

■ Aquest procés cap a la reducció de les dimensions de les llars s’ha pro-

duït en totes les comunitats autònomes, encara que de forma diferent

segons els models familiars existents i de la dinàmica demogràfica de cada

regió. Actualment, els territoris amb les DMLL més elevades són les

Canàries, Andalusia, Múrcia, Galícia, Navarra i Cantàbria, mentre que

Aragó, La Rioja i les Balears són les regions amb les llars més petites, al vol-

tant de les tres persones per llar. 

Noves formes familiars

■ Simultàniament a l’augment del nombre de llars i a la reducció de la seva

grandària, s’està produint un procés de transformació de les formes fami-

liars predominants al nostre país. Per analitzar aquests canvis s’utilitza la

tipologia sobre formes familiars o llars de Laslett. 

■ S’observa que les llars nuclears simples (matrimonis amb o sense fills)

han estat les predominants les últimes dècades, i representen dos terços del

total de les llars espanyoles. Per contra, les llars complexes (extenses +

múltiples) manifesten una evolució regressiva, i passen de representar el

20% del total de les llars el 1970 a només un 10% dues dècades després.

Com a conseqüència d’aquesta tendència negativa, les llars múltiples (dos o

més nuclis familiars que viuen en la mateixa llar) han passat a ser el tipus

de llar menys comú—menys del 3%—, mentre que les llars extenses (un

nucli familiar amb altres persones que poden ser parents o no), que eren la

segona forma familiar més important el 1970 i el 1981, han estat superats

en l’última dècada per les llars solitàries i les monoparentals. En concret,

les llars unipersonals gairebé s’han doblat entre 1970 i 1991, i han passat a
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ser el segon tipus més nombrós -més de l’11% de les llars-, mentre que

l’evolució ascendent de les monoparentals (un sol progenitor amb els seus

fills solters) encara ha estat més ràpida, i pràcticament s’ha doblat en una

dècada: d’uns 600.000 el 1981 es passa a gairebé 1,1 milions e1 1991. 

Quadre 1.14 

EVOLUCIÓ DE LA TIPOLOGIA FAMILIAR 

Milers Percentatge
1970(3) 1981(3) 1991(4) 1970(3) 1981(3) 1991(4)

TIPUS DE LLAR(1)

Solitaris 660,4 1.085,1 1.278,4 7,46 10,25 11,11

Sense Nucli 279,7 340,7 388,9 3,16 3,22 3,38

Monoparentals 598,9 1.091,5 5,66 9,49

Nuclears(2) 6.084,4 6.945,3 7.530,7 68,72 65,61 65,47

Extenses 1.313,3 1.254,8 902,2 14,83 11,85 7,84

Múltiples 515,9 361,6 311,4 5,83 3,42 2,71

TOTAL 8.853,7 10.586,4 11.503,1 10,00 10,00 10,00

(1)Les llars de ‘solitaris’ són llars formades per una sola persona: les llars ‘sense nucli’ estan formades per dues o més
persones que no formen un nucli familiar; les ‘monoparentals’ són llars compostes per un sol progenitor amb els
seus fills solters; les ‘nuclears’ consten d’un matrimoni amb els seus fills solters; les ‘extenses’ estan formats per un
nucli familiar més altres persones que poden ser parents o no; per últim, les llars ‘múltiples’ estan compostes per
dos o més nuclis familiars que viuen en la mateixa llar. 

(2) El 1970, les nuclears inclouen les monoparentals. 

(3) Dades censals.

(4) Dades de l’EPA. 

Font: Treviño i Gil (1995). 

■ Com ja succeïa amb la grandària de les llars, aquestes transformacions,

que es forgen des dels anys 70, acosten cada vegada més les estructures

familiars espanyoles a les existents en els països del nord d’Europa, pioners

de la “segona transició demogràfica”. Aquest procés es tradueix, en el camp

de les formes familiars, en l’augment de les llars no familiars, tant de les

llars de solitaris com de les “sense nucli” (formades per dos o més persones

que no formen un nucli familiar) i també amb l’increment de les monopa-

rentals. A continuació repassarem quines són les característiques d’aquests

tres tipus de llars a Espanya i la seva evolució previsible.
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1. Quant a les llars unipersonals o solitàries, cal aclarir que en la majoria

dels casos es tracta de llars “de solitàries”, ja que per cada home que

viu sol ho fan tres dones, majoritàriament vídues (6 de cada 10) i més

grans de 64 anys (65%). Així, mentre que el perfil demogràfic de la

dona que viu sola és, en la majoria dels casos, el d’una vídua d’edat

avançada, els homes sols són en una gran part menors de 64 anys sol-

ters, separats o divorciats. 

A la vista d’aquestes dades, podem afirmar que l’increment que s’ha

produït les últimes dècades de les llars solitàries ha tingut com a prota-

gonistes principals persones d’edat avançada, i no pas joves que han

pogut accedir a la independència familiar. Encara que en els grups

d’edat menors de 40 anys els homes viuen sols amb una major fre-

qüència que les dones, generalment entre els joves espanyols d’amb-

dós sexes és molt poc freqüent la vida en solitari, al contrari que entre

els joves del centre i nord d’Europa. Per contra, segons les dades de

l’Enquesta de Població Activa (EPA), elaborada per l’Instituto Nacional

de Estadística amb caràcter trimestral i que també proporciona dades

sobre estructures familiars, ha augmentat en els últims anys el percen-

tatge de joves solters més grans de 30 anys que viuen a casa dels

pares. Així, el 1990, el 21,5% dels joves d’ambdós sexes de 30-34 anys

vivia en el domicili patern, mentre que el 1994 el percentatge puja ja

al 25,7%, com a conseqüència de la crisi econòmica, l’allargament dels

estudis, la dificultat de trobar un treball estable i, sobretot, l’encari-

ment dels lloguers i del preu de compra dels habitatges que pateix el

nostre país des de mitjans dels 80, i que endarrereix el moment en

què els joves decideixen (o poden) independitzar-se dels seus progeni-

tors. Com ja vam veure, aquest fet té conseqüències sobre la nupciali-

tat i sobre la fecunditat, especialment en allò referent al retard del

calendari. 

2. Les llars sense nucli ens apareixen com un territori força heterogeni.

Segons l’EPA, de cada deu llars d’aquest tipus existents al nostre país,
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sis estan encapçalades per dones i quatre per homes. No obstant

això, és problemàtic analitzar aquest tipus de llars en funció de qui es

declara persona principal, ja que en no tenir un nucli familiar, l’elec-

ció de la “persona principal” pot resultar arbitrària i irrellevant. El

poc que es coneix és que gairebé la meitat d’aquestes llars estan

encapçalades per persones més grans de 65 anys i, pel que fa a l’estat

civil, un 65% està encapçalat per una persona soltera, mentre que un

29% per una persona vídua. Aquestes dades, al costat del creixement

escàs (gairebé estancament) que mostra aquest tipus de llar entre el

1970 i el 1991 sembla indicar que es tracta d’una forma familiar força

tradicional, per la qual cosa s’espera una estabilització de la seva evo-

lució cap al futur. 

3. Les llars monoparentals presenten un interès superior, a causa de

l’important creixement experimentat els últims anys. De cada cinc llars

d’aquest tipus, quatre estan encapçalades per dones i només una per

homes. De la mateixa manera que succeeix en el cas de les llars solità-

ries, la viduïtat i l’edat avançada són trets molt predominants de la per-

sona principal d’aquestes llars: cinc de cada sis són vídues i quatre de

cada deu tenen més de 60 anys. Per tant, és previsible que el seu nom-

bre augmenti els pròxims anys, com a conseqüència de l’envelliment

demogràfic. 

Però, tot i que encara representen un nombre petit entre el total de les

llars monoparentals, les encapçalades per persones divorciades o separa-

des s’estan incrementant ràpidament. El 1994 (dades de l’EPA), les llars

formades per un sol progenitor amb algun fill més petit de 18 anys cons-

tituïen ja el 2,3% de les llars espanyoles. D’aquestes llars, només un 13%

estan encapçalades per un home i la resta per dones, i la major part són

producte d’una separació o un divorci. Aquesta tendència, que encara té

uma petita importància numèrica a Espanya, adoptara més rellevància en

el futur a mesura que s’incrementi la divorcialitat, com ha esdevingut en

la major part dels països europeus. 
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■ A pesar que aquests tres tipus de llars són les que mantenen una tendèn-

cia més creixent, no podem deixar de significar que en les últimes dècades

les llars uninuclears simples —formades per una parella amb o sense fills

solters— han estat les predominants i han mantingut una importància prou

constant (al voltant del 65%) en la distribució dels tipus de llars. Aquesta

tendència sembla que continuarà en el futur durant molts anys (l’única

variació potser serà que es redueixi el nombre de fills per matrimoni), per

la qual cosa el probable increment de les llars solitàries, sense nucli i mono-

parentals es farà a costa de les llars complexes, que sí mostren una tendèn-

cia marcadament negativa. 

1.3.5. El nivell d’instrucció: cada vegada més preparats 

■ Un dels aspectes més rellevants a l’hora de realitzar un treball que, com

aquest, es proposa fer palesa la relació existent entre la població i l’activi-

tat, és el nivell d’instrucció de la població. 

■ Començant per l’anàlisi més senzilla, és a dir, el percentatge d’analfabe-

tisme, direm que s’ha reduït d’una manera contínua i sostinguda al llarg de

tot el segle. 

■ Tot i que, segons l’EPA, encara existien 1.350.000 analfabets durant el

quart trimestre de 1994, és evident que l’alfabetització de la població

espanyola ha progressat a bon ritme si la comparem amb la situació exis-

tent a començaments del segle, quan més de la meitat de la població no

sabia ni llegir ni escriure. A causa de l’escolarització obligatòria, cap al

1960 només el 13,5% es declarava analfabet, i des d’aleshores els percentat-

ges s’han anat reduint amb un ritme més baix però sostingut. Una dada a

destacar és que les dones tinguin sistemàticament taxes d’analfabetisme

més elevades que els homes. Si bé a principis de segle això era degut al fet

que l’escolarització femenina era més baixa que la masculina, actualment es

tracta, no pas d’un efecte sexe, sinó d’un efecte generació. És a dir, en la
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mesura que la majoria dels analfabets actualment existents són més grans

de 65 anys que no van ser escolaritzats durant la seva infantesa, i atès que la

població de gent gran és majoritàriament femenina, això explica que la

majoria dels illetrats siguin dones. A mesura que les generacions actuals

siguin reemplaçades, el percentatge d’analfabetisme total baixarà i, espe-

cialment, el femení. 

Quadre 1.15 

EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE D’ANALFABETISME(l)

Anys Total Homes Dones

1900 58,6 47,2 69,3
1930 31,9 24,1 39,1
1960 13,5 8,9 17,7
1970 8,8 5,1 12,2
1980 8,2 4,7 11,5
1985 6,4 3,6 8,9
1990 5,4 3,0 7,7
1994 4,2 2,5 5,8

(1) L’Instituto Nacional de Estadística classifica com a ‘analfabets’ les persones que no són capaces de llegir o escriure,
tot comprenent-la, una breu exposició de fets relatius a la seva vida corrent. 

Fonts: Fins el 1970, Del Campo-Navarro (1987); des del 1980, elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de
Població Activa (INE). Fins el 1970, el percentatge d’analfabetisme és respecte als habitants de més de 10 anys; des del
1980, quant als habitants de més de 16 anys.

■ Aquest fet es comprova si observem les dades d’analfabetisme per grups

d’edat per a dos anys diferents, per exemple el 1980 i el 1994. 

■ S’observa clarament, per a tots dos anys, que els percentatges més grans

d’analfabetisme es concentren en les edats més ancianes, en les quals, a

més, sí és cert que el percentatge d’analfabetisme femení és superior al

masculí, a causa de l’escolarització més baixa en la seva infantesa. A mesura

que ens acostem a grups d’edats més joves, no solament el nivell d’alfabetit-

zació és més gran, sinó que, a més, s’igualen els percentatges entre homes i

dones. La comparació entre les dades de 1980 i 1994 demostra, a més, que

els nivells d’alfabetització estan clarament determinats per l’”efecte

generació”, és a dir, que varien en funció a la generació de naixement
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Quadre 1.16

PERCENTATGES D’ANALFABETS PER GRUPS D’EDAT 

1980 1994
Grups d’edat

Total Homes Dones Total Homes Dones 

TOTAL 8,25 4,73 11,50 4,26 2,56 5,85

16-19 0,81 0,81 0,80 0,38 0,38 0,37

20-24 1,05 1,02 1,08 0,51 0,47 0,54

25-29 1,58 1,22 1,93 0,53 0,52 0,54

30-34 2,49 1,83 3,12 0,75 0,77 0,74

35-39 3,65 2,17 5,05 1,13 1,06 1,20

40-44 6,60 3,96 9,09 1,53 1,18 1,88

45-49 7,76 4,45 10,87 1,97 1,45 2,48

50-54 8,95 5,28 12,41 3,78 2,65 4,84

55-59 9,39 6,28 12,22 6,10 3,84 8,18

60-64 12,39 7,14 16,75 7,89 4,24 11,13

65-69 17,46 9,73 23,54 8,94 6,14 11,41

70 i + 25,80 15,94 32,17 14,02 8,30 17,92 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Població Activa (INE).

dels individus. Així, si s’observen les dades de 1980 es comprova que els

nivells d’alfabetització d’homes i dones són similars fins al grup d’edat 25-

29, en el qual se separen: 1,22% d’analfabets masculins per 1,93 de feme-

nins. De la mateixa manera, el 1994 també homes i dones tenen nivells

similars d’alfabetització fins al grup d’edat 40-44, a partir del qual les

cohorts femenines (1,88%) tenen un percentatge més elevat d’illetrades

que les masculines (1,18%). Per tant, les dones nascudes abans de 1955

serien les qui tindrien taxes d’analfabetisme més elevades que els seus

companys masculins, a causa d’una escolarització més baixa, mentre que

en les generacions nascudes amb posterioritat al 1955 les proporcions

d’escolarització i d’alfabetització són semblants. No obstant això, el gran

esforç per la instrucció de les dones es va fer probablement els anys 20 i

30, ja que si ens fixem en les dades del 1980, veiem que l’analfabetisme

femení cau del 23,54% de les dones de 65 a 69 anys al 16,75% de les qui

tenen de 60 a 64 anys.
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■ Aquestes dades ens proporcionen, per tant, un gran marge per a l’espe-

rança, ja que s’observa que en cada nova generació els nivells d’analfabetis-

me són cada vegada més baixos i que les diferències entre homes i dones ja

no existeixen entre els més joves. En conseqüència, a mesura que la gent

gran sigui reemplaçada per noves generacions més instruïdes, els percentat-

ges d’analfabetisme aniran disminuint fins a desaparèixer. 

■ A continuació es farà un pas més en l’anàlisi i s’examinarà quin és el

nivell d’estudis dels habitants d’aquest país, per a la qual cosa es compara-

ran novament les dades del 1980 i del 1994. 

■ Cal observar la important millora que, en només quinze anys, ha expe-

rimentat el grau d’instrucció dels espanyols. No solament s’ha reduït el

nivell d’analfabetisme gràcies a l’escolarització de les generacions joves,

sinó que a més ha disminuït el percentatge de població que afirma tenir

només estudis primaris (del 54% al 34%) gràcies a l’increment de les per-

sones amb estudis secundaris (que passen del 21% al 34%) i, sobretot, a

Quadre 1.17

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS PER ESTUDIS
FINALITZATS 
(Percentatge) 

Estudis 1980 1994
finalitzats(1) Total Homes Dones Total Homes Dones

Analfabets 8,25 4,73 11,50 4,26 2,56 5,85

Sense estudis 14,82 13,78 15,75 14,71 13,20 16,13

Primaris 53,79 54,81 52,85 34,34 34,21 34,46

Mitjans 21,11 23,62 18,79 34,36 36,58 32,27

Superiors 2,03 3,06 1,08 12,33 13,45 11,28 

(1) L’Instituto Nacional de Estadística classifica com a ‘analfabets’ les persones que no són capaces de llegir o escriure,
tot comprenent-la, una breu exposició de fets relatius a la seva vida corrent; ‘sense estudis’ les persones que saben
llegir i escriure pero no han assistit a l’escola o hi han assistit menys de cinc anys; ‘primaris’ els qui han cursat com
a mínim cinc cursos aprovats d’EGB o equivalents; ‘mitjans’ les persones amb estudis secundaris (inclou el certificat
escolar) i ‘superiors’ els qui tenen algun tipus d’estudi universitari o equivalent (incloent-hi tres primers cursos
d’estudis universitaris de dos cicles que no donen lloc a títol, i FP-II). 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Població Activa (INE). 
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l’augment importantíssim de la població amb algun tipus d’estudis supe-

riors, que es multiplica per sis, tot passant d’un testimonial 2% a un nota-

ble 12%. És a dir, que en només quinze anys, el percentatge de gent amb

estudis mitjans o superiors ha passat de ser menys de la quarta part del

total (23%) a representar més del 46% de la població, és a dir, gairebé la

meitat. 

■ A més a més, s’ha produït una millora relativament superior en el nivell

d’instrucció de les dones que han passat de tenir una situació francament

dolenta el 1980 a una altra ja molt semblant a la masculina el 1994. Així,

mentre que en la primera data els homes amb estudis mitjans o superiors

sumaven prop del 27% del total, les dones en aquesta situació només supo-

saven prop del 20%, és a dir set punts menys. Quinze anys després, els

homes amb estudis mitjans o superiors representen la meitat del total mas-

culí, mentre que les dones ja arriben al 43,5% del total femení. La diferència

encara és notable, però com que les dones partien d’una situació pitjor,

això significa que el seu nivell d’instrucció ha millorat relativament més

que en el cas dels homes. D’aquesta manera, el percentatge d’homes amb

estudis superiors s’ha multiplicat per quatre entre el 1980 i el 1994, mentre

que el percentatge de dones ho ha fet per onze. 

■ D’altra banda, com ja s’ha explicat en parlar de l’analfabetisme, els

nivells d’instrucció de les dones són relativament pitjors que els dels

homes, perquè un percentatge més alt d’aquestes s’emmarca en el grup de

gent de més edat que, a més a més, són els més mal instruïts. Per contra,

entre les generacions més joves les dones no només han igualat en nivell

d’instrucció els homes, sinó que, a més a més, els han superat. Com a

exemple es pot agafar el grup d’edat 25-29 d’ambdós anys. Mentre que el

1980 el 5,9% dels homes d’aquest grup d’edat afirmaven que tenien estudis

superiors, entre les dones el percentatge era una mica inferior: el 4,6%. Al

contrari, el 1994, el 27% dels homes entre 25 i 29 anys havia cursat algun

tipus d’estudis superiors, mentre que entre les dones el percentatge s’in-
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crementava fins al 31%, és a dir, gairebé un terç del grup d’edat esmentat.

Atès que aquesta tendència previsiblement es prolongarà en un futur prò-

xim (ja que els homes tenen tendència a incorporar-se abans al món labo-

ral que les dones, que allarguen més els seus estudis), arribarà algun dia

—quan les noves generacions de dones més ben instruïdes que els homes

substitueixin les velles generacions femenines pitjor escolaritzades que

els seus companys masculins— en què el nivell d’educació assolit per les

dones superarà el dels homes. Caldrà veure les implicacions de caràcter

social, econòmic i cultural que això implicarà i que constitueix un camp

d’investigació sociològica interessant. 

■ Aquest formidable increment del nivell d’instrucció dels joves espanyols

(i especialment de les joves) les últimes dècades es comprova en el quadre

1.18, que mostra l’evolució del nombre d’alumnes en educació università-

ria des del curs 1970-71 al 1993-94. 

Quadre 1.18 

TOTAL D’ALUMNES MATRICULATS EN EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA 

Any Alumnes 1970=100 Any Alumnes 1970=100

1970-71 213.159 100 1982-83 692.152 325
1971-72 238.575 112 1983-84 744.115 349
1972-73 366.244 172 1984-85 785.880 369
1973-74 399.500 187 1985-86 845.189 397
1974-75 445.531 209 1986-87 902.380 423
1975-76 530.181 249 1987-88 969.508 455
1976-77 567.819 266 1988-89 1.027.018 482
1977-78 649.525 305 1989-90 1.093.086 513
1978-79 621.158 291 1990-91 1.137.228 534
1979-80 639.288 300 1991-92 1.194.008 560
1980-81 649.098 305 1992-93 1.295.585 608
1981-82 669.848 314 1993-94 1.376.805 646 

Font: Anuario El País, 1993 i 1995, recollint dades de l’Instituto Nacional de Estadística. 

■ Resulta evident el gran increment que ha experimentat l’educació supe-

rior a Espanya: el nombre d’alumnes s’ha multiplicat per més de 6 en només
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dues dècades i mitja. Aquest increment ha estat continu, amb només un

petit estancament a finals dels anys 70, potser a causa de la incidència de

la crisi econòmica. Aquesta aturada en el creixement del nombre d’estu-

diants universitaris es va aturar a començaments dels 80, gràcies a la con-

junció de diversos factors: la política de beques establerta pel govern

socialista (es passa de 218.456 becaris en el curs 1983-84 a 794.067 en el

1993-94), la recuperació econòmica de la segona meitat dels 80 i l’arribada

a la universitat de les generacions “plenes” nascudes els 60 i a comença-

ments dels 70. Aquesta coincidència de factors positius ha fet que, en una

mica més d’una dècada, el nombre d’alumnes universitaris s’hagi doblat a

Espanya, passant d’uns 650.000 a començaments dels 80 a més d’1,3

milions en el curs 1993-94. 

■ Aquestes dades, que conviden a l’esperança, han estat possibles gràcies

a l’existència d’una àmplia xarxa pública d’universitats (44 en el curs

1993-94) que, a més a més d’una política de beques també pública, ha

permès que cursin estudis superiors els fills de moltes famílies amb

poques possibilitats econòmiques. Espanya s’ha situat així en un dels pri-

mers llocs en proporció d’estudiants universitaris. 

■ Però un element addicional ha tingut també una importància fonamen-

tal en la consecució d’aquesta fita: l’estratègia, conscient o no, adoptada

per la família espanyola que consisteix a prolongar l’estada dels fills en la

llar familiar, a causa de la dificultat de trobar una feina i un habitatge asse-

quible, és a dir, a la dificultat d’independitzar-se. Davant aquesta situació,

la joventut espanyola es dedica a prolongar els seus estudis vivint general-

ment a costa dels pares. Aquesta situació, que des d’un punt de vista social

i econòmic pot plantejar problemes greus, ha suposat un gran progrés del

nivell educatiu de la població, a més d’una manera d’acumular “capital

humà” en forma d’augment de la instrucció i preparació de la mà d’obra

del país. 
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1.3.6. Distribució de la població i migracions interiors:

les noves tendències 

■ L’estudi de les migracions interiors habitualment se sol exposar en con-

junt amb el dels moviments migratoris exteriors. A causa de l’enfocament

adoptat en aquesta part del llibre, s’ha preferit que no sigui així. En primer

lloc, les migracions interiors no són un determinant directe del creixement

demogràfic del país (encara que s’hi pot objectar, i amb raó, que la gent no

es mor, es reprodueix o emigra a l’estranger en la mateixa mesura arreu

d’Espanya). I, en segon lloc, els fluxos migratoris interiors han determinat

fortament la distribució actual de la població espanyola en el territori i ho

continuaran fent en el futur. D’aquí la seva localització en aquest apartat,

entre les característiques presents de la població. 

■ És evident que les migracions interiors han exercit un paper de primer

ordre en el procés de diferenciació demogràfica de les comunitats autòno-

mes espanyoles. Només així s’explica l’evolució desigual que han seguit les

poblacions dels diferents territoris. 

■ Modificacions d’aquesta importància en el pes de cada regió sobre el

total nacional només es poden explicar pels importantíssims transvasa-

ments de població que s’han produït al llarg d’aquest segle, i especialment

durant les dècades dels 50, 60 i començament dels 70, i que van suposar el

desplaçament de milions de persones des de les àrees rurals i econòmica-

ment més deprimides a les zones urbanes més desenvolupades.

Evidentment, el creixement natural també ha exercit un paper en l’evolu-

ció demogràfica de les regions, però fins i tot aquest ha estat condicionat

per les migracions internes: els territoris més emigratoris han patit un pro-

cés d’envelliment de les seves estructures d’edat que, finalment, ha conduït

a una davallada del creixement natural, mentre que el procés ha estat el

contrari en les zones immigratòries: rejoveniment de la població i, en con-

seqüència, un creixement vegetatiu més alt. 
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■ Les comunitats autònomes que han guanyat més pes demogràfic entre

1900 i 1991 en el conjunt d’Espanya i que, per tant, han estat les que han

rebut un nombre d’immigrants més gran són Madrid, Catalunya, les

Canàries i Euskadi, seguides a molta distància per la Comunitat Valenciana i

les Balears. La resta de les regions ha perdut pes. És especialment significa-

tiu la davallada relativa de població a Castella i Lleó, Galícia i Castella-La

Manxa, seguides per Extremadura, Aragó i Andalusia, és a dir, les regions

més emigratòries. 

Quadre 1.19 

POBLACIÓ DE FET(1) I PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL NACIONAL
PER COMUNITATS AUTÒNOMES 

1900 Percentatge 1991 Percentatge Diferència

Andalusia 3.549.337 19,07 7.040.627 17,85 -1,21

Aragó 912.711 4,90 1.221.546 3,10 -1,80

Astúries 627.069 3,37 1.098.725 2,79 -0,58

Balears 311.649 1,67 745.944 1,89 0,22

Canàries 358.564 1,93 1.637.641 4,15 2,23

Cantàbria 276.003 1,48 530.281 1,34 -0,14

Castella-La Manxa 1.386.153 7,45 1.651.833 4,19 -3,26

Castella i Lleó 2.302.417 12,37 2.562.979 6,50 -5,87

Catalunya 1.966.382 10,56 6.115.579 15,51 4,95

C. Valenciana 1.587.533 8,53 3.923.841 9,95 1,42

Extremadura 882.410 4,74 1.056.538 2,68 -2,06

Galícia 1.980.515 10,64 2.720.445 6,90 -3,74

Madrid 775034,00 4,16 5.030.958 12,76 8,59

Múrcia 577.987 3,10 1.059.612 2,69 -0,42

Navarra 307.669 1,65 523.563 1,33 -0,32

País Basc 603.596 3,24 2.109.009 5,35 2,11

Rioja, La 189.376 1,02 267.943 0,68 -0,34

Ceuta i Melilla(2) 22.225 0,12 136.878 0,35 0,23

ESPANYA 18.616.630 100,00 39.433.942 100,00

(1) Les dades es refereixen a població de fet (residents presents més transeünts). 
(2) No inclou les places africanes menors. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades censals.

96



Evolució de les migracions interregionals

■ Com es va explicar en parlar de les migracions internacionals, les causes

d’aquest transvasament de població entre regions s’han de buscar en els

processos de modernització econòmica (revolució industrial) i demogràfica

(transició demogràfica) que Espanya va iniciar a mitjans del segle passat

però que no ha arribat a culminar fins la dècada dels 70 d’aquest segle.

Així, en un context demogràfic de caiguda de la mortalitat, de davallada

posterior de la fecunditat i, per tant, de creixement de la població relativa-

ment elevat, ha tingut lloc el procés de desenvolupament econòmic que ha

significat la pèrdua de llocs de treball en el sector primari i la seva substitu-

ció per ocupació industrial i terciària. Aquest desenvolupament, paralitzat

moltes vegades a causa de crisis econòmiques com la dels anys 30 o la de la

postguerra, de crisis polítiques com les produides pels canvis continus de

règim o de govern, o per l’esclat de guerres (Cuba, el Marroc, la Guerra

Civil), va tenir el seu impuls definitiu amb el Pla d’Estabilització de 1959 i la

consegüent arrencada que l’economía espanyola va viure durant els anys 60

i primera meitat dels 70, fins a l’inici de la crisi del petroli. Durant aquestes

dècades va tenir lloc un èxode rural sense precedents en la història

demogràfica espanyola, ja que l’ocupació agrícola estava distribuïda pel

territori d’una manera força difusa i homogènia, mentre que l’ocupació

industrial i terciària es concentrava en uns pocs punts del país, com el País

Basc, Madrid, Catalunya i, posteriorment, la resta del litoral mediterrani i les

illes. Això és així perquè aquests sectors buscaven la reducció de costos

mitjançant la integració en economies d’escala, a més d’una accessibilitat

fàcil vers els mercats exteriors. 

■ Des del 1975, entren en escena uns nous factors: la crisi econòmica

—que acaba amb la creació d’ocupació en les regions immigratòries—, l’esgo-

tament natural de les reserves demogràfiques de les zones emigratòries i el

canvi en l’estructura productiva que tendeix a requerir un grau de concentra-

ció de la inversió i l’ocupació molt inferior que durant altres èpoques.
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Tendències migratories recents: el creixement de les migracions

suburbanes

■ El resultat principal d’aquesta evolució, des del punt de vista demo-

grafic, ha estat un canvi en les pautes de mobilitat: les últimes dècades

s’ha produït una disminució (en nombres absoluts) de la mobilitat total,

i especialment de la interregional, mentre que la intraregional s’ha man-

tingut en nombres absoluts, encara que en termes relatius s’ha incre-

mentat. 

■ S’observa que entre les dècades de 1960-70 i 1981-91 es produeix un

descens significatiu del nombre total de migrants, els quals passen de 4,2

milions (el 15,4% de la població més gran de 10 anys) a 3,2 milions (9,4%),

encara que el descens esmentat no és igual en tots els tipus de migracions:

mentre que les migracions intraregionals es mantenen (entorn de 2,1

milions de migrants) i les intraprovincials fins i tot augmenten una mica

(d’1,7 a 1,76 milions), són les migracions interregionals les que pateixen la

major part de la davallada, passant de 2,1 a 1,1 milions, és a dir, es reduei-

xen a la meitat. 

■ Aquesta evolució vers una importància més rellevant de les migracions

més pròximes es reflecteix millor si es comparen els percentatges de

cada tipus de migració pel que fa al total de les migracions. Mentre que la

dècada dels 60 les migracions intraregionals i les interregionals suposaven

pràcticament la meitat cadascuna, el període 1971-81 les primeres ja

suposen gairebé el 59% (i dins d’aquestes, les intraprovincials passen del

40% al 50% del total), mentre que les interregionals baixen al 41%.

Finalment, durant la dècada dels 80 s’han reafirmat aquestes tendències i

la mobilitat residencial en l’interior de les regions ha passat a suposar

pràcticament dos terços del total (64%); l’altre terç són les migracions

que traspassen les fronteres autonòmiques (36%). Dins les intraregionals,

les que han tingut lloc en l’interior d’una província han tornat a augmen-
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tar, i suposen ja el 54% del total, mentre que les migracions entre dife-

rents províncies d’una mateixa regió, que s’han mantingut força estables

des dels anys 60, s’han incrementat lleugerament i suposen quasi el 10%

del total. 

Quadre 1.20

EVOLUCIÓ DE LES MIGRACIONS INTERIORS 

Tipus de mobilitat Nombre d’immigrants
1960-70 1971-81 1981-91

Total 4.260.193 3.816.026 3.232.487
Intraregional 2.123.693 2.239.800 2.071.175

Intraprovincial 1.697.791 1.912.389 1.758.398
Interprovincial 425.902 327.411 312.777

Interregional l2.136.500 1.576.226 1.161.312

Percentatges sobre total de migracions 
1960-70 1971-81 1981-91

Total 100,00 100,00 100,00
Intraregional 49,85 58,69 64,07

Intraprovincial 39,85 50,11 54,40
Interprovincial 10,00 8,58 9,68

Interregional 50,15 41,31 35,93

Proporció de migrants sobre població >10 anys
1960-70 1971-81 1981-91

Total 15,43 12,45 9,45
Intraregional 7,69 7,31 6,06

Intraprovincial 6,15 6,24 5,14
Interprovincial 1,98 1,36 1,2

Interregional 7,74 5,14 3,4

Font: Instituto de Demografia (1994). 

■ A més d’aquesta davallada de les migracions totals i de la modificació

dels tipus de migracions, també s’ha produït -els últims lustres- un canvi en

la caracterització dels fluxos segons el seu origen i destinació en àrees

rurals o urbanes. Mentre que en les grans migracions dels anys 60 i primera

meitat dels 70, la gran majoria dels migrants procedien de municipis rurals i

es dirigien cap a municipis urbans (l’anomenat “èxode rural”), això
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s’ha modificat els últims anys. Ródenas(1) assenyala que des del 1974 al 1985

els moviments interurbans van passar a ser els més nombrosos, i els

migrants de procedència urbana van superar els d’origen rural(2). Entre el

1986 i el 1989, aquesta tendència pel que fa a l’origen s’ha consolidat (el

60,5% dels migrants són de procedència urbana), però el que s’ha modificat

és la destinació, amb una importància cada vegada més gran de les migra-

cions amb destinació als municipis rurals. 

Quadre 1.21

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS FLUXOS MIGRATORIS SEGONS
LA DIMENSIÓ DELS MUNICIPIS D’ORIGEN I DE DESTINACIÓ
Anys 1986-1989 

Procedència(1)

Rural Urbana Suma 

Destinació
Rural 18,13 23,24 41,36
Urbana 21,39 37,24 58,64

Suma 39,52 60,48 100,00

(1) Es consideren rurals els municipis menors de 20.000 habitants, i urbans els que superen aquesta xifra 

Font: Ródenas (1994).

■ Tot i que els moviments migratoris més nombrosos continuen sent els

interurbans, amb el 37% del total, els següents en importància són els que,

amb un origen urbà, tenen una destinació rural. El resultat d’aquest canvi

en els patrons migratoris ha estat un increment de la importància de les àre-

es rurals com a destinació de les migracions. Mentre que entre el 1974 i el

1985, el 34% dels fluxos tenia com a destinació municipis rurals, entre el

1986 i el 1989 aquesta participació es va elevar fins al 41%. Aquest augment

dels fluxos amb destinació als municipis de menys de 20.000 habitants ha

estat conseqüència del creixement de la participació dels immigrants amb

origen urbà. Aquest flux urbano-rural suposa el 23% del total. 

(1) Ródenas, C. (1994). Emigración y economía en España. Alacant: Universitat d’Alacant (Estudios y Monografías).
Editorial Civitas. 
(2) Es consideren rurals els municipis de dimensions inferiors als 20.000 habitants i urbans els municipis amb més de
20.000 habitants. 
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■ Aquest increment de les sortides urbanes amb destinació rural és degut a

una intensificació dels moviments de retorn vers les regions menys desenvo-

lupades? Sembla que no. L’increment de les migracions intraprovincials que

s’ha comentat anteriorment sembla indicar que ens trobem davant d’un aug-

ment de la mobilitat residencial de curta distància, lligada als processos de

suburbanització. És a dir, el que es deu estar produint és un augment de les

migracions des de les grans ciutats a localitats més petites situades en les

seves mateixes àrees metropolitanes. És ben conegut el fet que tant Madrid

com Barcelona —juntament amb altres grans ciutats— perden població des

del cens de 1981, mentre que els municipis de les seves perifèries la guanyen

com a producte d’aquests fluxos migratoris procedents de les ciutats centrals. 

■ Les causes d’aquests processos de suburbanització són diverses: preu

inferior de l’habitatge en els suburbis, millor qualitat ambiental, capacitat

de moviment de la gent més important a causa de la difusió del vehicle par-

ticular i a la millora de les infraestructures de transport, relocalització de la

indústria en el terreny metropolità com a conseqüència dels processos de

flexibilització explicats anteriorment... Tot aquest conjunt de coses ha pro-

vocat que les grans ciutats del món occidental estiguin perdent població

per emigració (i també per creixement natural, atès que l’emigració pro-

dueix un envelliment de l’estructura d’edats) i les ciutats espanyoles no en

podien ser una excepció. 

Nous orígens, noves destinacions 

■ Juntament amb la davallada del seu volum, els últims anys s’ha produït

també una modificació de les pautes geogràfiques de les migracions interre-

gionals, que ha donat lloc a una alteració en els orígens i destinacions dels

emigrants. En aquest procés podríem distingir tres fases ben diferenciades: 

1. Durant l’”edat d’or” de les migracions interregionals des de mitjans dels

anys 50 al 1975, aquestes van tenir una jerarquia regional molt polaritza-
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da, amb elevats nivells de concentració(1). Només quatre comunitats —

Madrid, Catalunya, País Basc i la Comunitat Valenciana— tenien una

capacitat d’atracció per sobre de la mitjana, mentre que la major part de

la resta de regions tenien un comportament bàsicament emigratori, des-

tacant-hi especialment les quatre regions que van polaritzar els fluxos

emigratoris del període: Castella-La Manxa, Extremadura, Castella i Lleó i

Andalusia, configurades com les àrees d’expulsió principals. 

2. La crisi econòmica que va començar a Espanya cap al 1975 va posar fi a

la situació anterior i va inaugurar la segona fase dels fluxos interregio-

nals. Aquests no solament van disminuir —com ja hem vist—, sinó que

van canviar les característiques: les destinacions van diversificar-se, i va

augmentar el nombre de comunitats la capacitat d’atracció de població

de les quals estava per sobre de la mitjana; es va reduir el valor, positiu o

negatiu, dels saldos migratoris de la major part de les regions; van dismi-

nuir les àrees d’expulsió i fins i tot va canviar el sentit d’alguns fluxos, a

causa dels moviments de retorn. El resultat va ser que regions tradicional-

ment immigratòries, com el País Basc o Catalunya, van passar a tenir sal-

dos migratoris negatius (Euskadi des del 1975, Catalunya durant el perío-

de 1981-85) com a conseqüència del fort impacte de la crisi sobre els

teixits industrials respectius, agreujat en el cas basc per la crisi política.

Per contra, sorgeixen noves àrees d’immigració (Màlaga-Costa del Sol, eix

de l’Ebre) i se’n consoliden d’altres (costa llevantina, arxipèlags). Es trac-

ta generalment d’àrees d’economiaa diversificada i amb una gran

importància de l’economía turística, per la qual cosa van poder trampejar

millor l’època de crisi. Els moviments de retorn van ser els responsables

que, en aquesta època, Andalusia es convertís en una de les principals

regions d’immigració, mentre que també diverses províncies castellanes

van passar a tenir saldos positius després de dècades de perdre població

com a conseqüència de l’emígració. 

(1) Un bon estudi sobre les migracions interiors d’aquesta època el trobem a García Barbancho, A. i Delgado, M.
(1988), “Los movimientos migratorios interregionales en España desde 1960”, publicat a Papeles de Economía
Española (34), pàgines 240-267. 
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3. La recuperació econòmica inaugurada el 1985 (i que es prolongà al llarg de

la segona meitat dels anys 80) assenyala l’inici de la tercera i fins ara última

fase, que ha suposat la modificació d’algunes característiques de les ante-

riors i n’ha mantingut d’altres. Així, la reactivació econòmica s’ha traduït

en un increment de la mobilitat interior durant el segon quinquenni dels

80 respecte a la primera meitat; i, alhora, s’ha estabilitzat la importància

relativa de les migracions interregionals. Al mateix temps, comunitats autò-

nomes que durant el període 1975-1985 van tenir saldos migratoris posi-

tius gràcies als fluxos de retorn tornen a tenir-los negatius en aquesta terce-

ra fase (seria el cas de Castella-la Manxa, Extremadura i Galícia), mentre

que Catalunya, per exemple, ha tornat a ser un àrea immigratòria. 

■ Aquestes característiques, que significarien un retorn a l’esquema tradicio-

nal de les migracions interiors a Espanya, es compensen amb altres que per-

duren de la segona fase. Així, les noves àrees d’immigració sorgides el perío-

de 1975-85 continuen atraient població durant aquesta nova fase, mentre que

el País Basc i, en general, tota la zona cantàbrica, continuen perdent-la. Tot

això en un context de diversificació més gran dels intercanvis, sense que

sigui tan clara la divisió entre regions emigrants i immigrants com ho va ser

tradicionalment. A més a més, el valor positiu o negatiu dels saldos continua

baixant, la qual cosa significa que cada corrent emigratori genera actualment

un contracorrent del mateix valor, llevat d’algunes excepcions. 

■ És el que Ródenas anomena el “patró d’equilibri de les migracions interco-

munitàries”, i que dotaria les migracions de la segona meitat dels 80 de les

característiques següents: augment dels moviments migratoris malgrat l’acosta-

ment dels nivells de renda regionals; reproduccions d’alguns trets de l’esque-

ma tradicional, però amb les entrades i les sortides més difuses entre les dife-

rents regions i, per això, amb saldos petits; i, finalment, desenvolupament de

la major part d’aquestes migracions entre les regions més desenvolupades(1). 

(1) Ródenas, C. (1994), op. cit. pàgina 234.
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■ No obstant això, l’inici d’una nova etapa de crisi des del començament

dels anys noranta ens impedeix assegurar novament si les característiques

que han tingut les migracions interiors des de mitjans dels anys 80 conti-

nuen existint actualment o si només eren fruit de la conjuntura i, per tant,

s’han modificat amb la recessió econòmica. Les dades disponibles per al

1990 i per al 1991 semblen indicar que continua la tendència suaument

creixent dels desplaçaments intraprovincials, amb caràcter majoritàriament

urbà, mentre que els fluxos interregionals mantenen el seu caràcter d’inter-

canvi equilibrat i amb saldos reduïts. 

■ I si és difícil conèixer el present, encara ho és més projectar el compor-

tament del futur, sobretot si tenim en compte que estem parlant de migra-

cions —terreny especialment difícil per a l’exercici prospectiu— i, concre-

tament, de migracions interiors espanyoles, fenomen que, com s’ha vist, ha

evolucionat en ziga-zaga al llarg de les últimes dècades i amb gran sensibili-

tat respecte a la conjuntura econòmica. 
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2. ACTIVITAT I OCUPACIÓ 

■ Resulta massa freqüent la invocació demogràfica per explicar els proble-

mes que afecten la societat i l’economia a Espanya. Des de l’elevat volum

de les generacions nascudes entre mitjans dels anys seixanta i setanta com a

responsable de les xifres d’atur elevades, fins al procés d’envelliment

demogràfic com a determinant principal dels problemes de sosteniment del

sistema de pensions, el factor demogràfic sembla que és l’explicació de tots

els nostres mals. Atès que una de les característiques fonamentals dels fenò-

mens poblacionals és que les seves conseqüències només són observables a

mitja i llarg termini, els endevins d’avui tenen l’avantatge que no se’ls con-

trastarà demà, sinó molt més tard, quan ja no hagin de retre compte de les

seves previsions. 

■ No es pretén sostenir aquí que l’activitat de la població sigui aliena als

indicadors demogràfics. En depèn gairebé per definició. Però ni aquesta és

l’única determinació ni la dependència funciona en una única direcció i, tot

i que es tracti d’una afirmació que requereix investigacions acurades en

cada cas, és clar que també els fenòmens poblacionals es troben determi-

nats per variables socioeconòmiques de les quals l’activitat laboral és un

exemple privilegiat. 

■ En la primera part d’aquest treball s’han exposat els trets principals de

la situació demogràfica d’Espanya i la seva evolució en el passat. És hora,

per tant, de fer un recorregut paral.lel per les característiques de l’activi-

tat dels habitants del país, sempre amb la mirada fixada en les relacions

possibles i mútues determinacions amb la dinàmica poblacional. Les pre-

guntes a contestar són moltes i molt diferents: És realment tan baixa la

taxa d’activitat espanyola? L’atur és tan elevat? Fins a quin punt han resul-

tat afectades ambdues variables per les fluctuacions del creixement vege-

tatiu de la població? Fins a quin punt comportaments demogràfics com la
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nupcialitat o la fecunditat de les parelles tenen relació amb el mercat de tre-

ball? Com suporta la dona espanyola la seva incorporació massiva a les ocu-

pacions extradomèstiques i de quina manera està reajustant les funcions tra-

dicionals en la llar? 

■ Les respostes a aquestes preguntes i a moltes altres de crucials ens acos-

taran als trets bàsics del sistema social, i permetran l’anàlisi prospectiva rea-

litzat, en la tercera part del llibre, a partir de les projeccions de població i

d’activitat. Aleshores hi haurà l’ocasió de comprovar com les “alarmes”

poblacionals generalment no tenen cap fonament, i que hi ha determinants

polítics, socials i econòmics que permeten escenaris molt esperançadors o

pessimistes, independentment de quina sigui l’evolució del creixement de

la població. 

■ No convé, però, avançar resultats. Cal analitzar primer amb un cert

deteniment com es troben les coses pel que fa a l’activitat i l’ocupació, i

com s’ha arribat a la situació actual. Els passos que s’han seguit són els

següents: 

a) En el primer apartat s’exposa el significat dels conceptes principals utilit-

zats per definir la relació amb l’activitat. Els conceptes d’”activitat”, “ocu-

pació” i “atur” encobreixen, al darrera de la seva simplicitat aparent,

situacions molt heterogènies i algunes dificultats metodològiques, en la

recollida i elaboració de les dades, que convé explicitar. També es fa un

repàs de les fonts estadístiques que en permeten el coneixement i es

comenten els motius del debat actual sobre la fiabilitat d’algunes d’aques-

tes fonts. 

b) Per tal de contextualitzar les dades sobre activitat i ocupació, en l’apartat

2.2. s’han comparat les relatives a Espanya amb les dades recents de la

resta de països de la CEE. 
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c) L’altra forma de situar les dades actuals és comparar-les amb les d’anys

anteriors, i establir-ne l’evolució. Aquest és l’objectiu de l’apartat 2.3., en

el qual es fa un repàs breu de la història espanyola, des de finals del segle

passat, pel que fa als determinants de la relació entre la dinàmica pobla-

cional i la seva relació amb l’activitat. Es podrà comprovar que hi ha obs-

tacles importants en la capacitat de l’economia espanyola per generar

llocs de treball.

d) En l’apartat 2.4. s’entra ja plenament en l’anàlisi de les dades sobre acti-

vitat, des de mitjans dels anys seixanta fins a l’actualitat. En aquest perío-

de cal destacar el notable augment de l’activitat femenina que es comen-

tarà més detalladament, tenint en compte la seva relació amb el

comportament reproductiu. 

e) La situació d’ocupació o d’atur dels actius s’analitza en l’apartat 2.5.

Novament les dades relatives a la població femenina tenen una rellevàn-

cia especial i, juntament amb la situació dels joves, permeten una com-

prensió més gran de la situació actual de les estructures familiars a

Espanya. 

2.1. Alguns aclariments conceptuals i metodològics 

2.1.1. Què diu realment qui declara que és actiu? 

■ Cal aclarir en primer lloc un possible malentès: les persones actives no

treballen necessàriament. En realitat, el col.lectiu d’actius està constituït

per la suma dels ocupats i dels aturats, mentre que els inactius són, per

tant, la resta de persones en edat de treballar que no es troben en cap

d’aquestes dues situacions. La definició oficial, és a dir, la que utilitza

l’Instituto Nacional de Estadística (INE) és la següent:
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“A efecte censal, la població activa està integrada per les persones d’amb-

dós sexes, de setze o més anys, que en la setmana censal formen part de

la mà d’obra dedicada a la producció de béns o de serveis (població acti-

va ocupada) o estan disponibles, per recerca d’una feina remunerada

(població activa desocupada)”(1)

■ Aquesta definició ja deixa clar que n’hi ha prou a “estar disponible per

formar part de la mà d’obra” per ser considerat actiu i, concretament, actiu

aturat. Això produeix un resultat estrany: el fet que persones que no treba-

llen poden formar part, indistintament, tant del grup d’actius com del

d’inactius, segons si declaren o no que estan buscant una feina remunerada.

El caràcter subjectiu de l’autodeclaració s’explicita encara més en

“l’Enquesta de Població Activa” (EPA) que considera “disponible” per treba-

llar qui estigui “en condicions de començar a fer-ho en un termini de dues

setmanes a partir de la data de l’entrevista”. L’EPA afegeix que “els estu-

diants, els qui s’ocupen de la seva llar sense remuneració i altres persones

dedicades principalment a activitats no econòmiques que satisfan les condi-

cions de la definició de l’atur, es consideren igualment aturats”. 

■ En aquestes condicions resulta evident que l’opció per l’autoclassificació

en la categoria d’inactiu o en la d’aturat està sotmesa a les canviants condi-

cions socials i econòmiques. A tall d’exemple, l’existència d’ajudes socials o

d’avantatges fiscals per als aturats pot afavorir una proporció més gran

d’actius, mentre que els moments de crisi i la manca d’incentius solen dis-

suadir moltes persones d’autodeclarar-se com a tals. 

■ Les mateixes conseqüències que comporta la situació d’atur han canviat

molt des de les dramàtiques èpoques en què els treballadors s’aproximaven

molt a l’estereotip del “proletariat”, és a dir, no posseïen cap altre bé que la

seva força de treball. En aquestes circumstàncies, l’atur, la impossibilitat 

(1)Les publicacions estadístiques de I’INE van precedides generalment per un capítol sobre definicions i metodologia.
Aquesta particularment ha estat extreta del Censo de población de 1981. Resultados nacionales. Tom I, vol. I, pàgina
XIX.
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de vendre aquesta força de treball, comportava immediatament penúries

materials massa conegudes. En canvi, a diferència de —per exemple-— la

crisi d’ocupació dels anys trenta, actualment existeixen importants meca-

nismes d’esmortiment que poden ser públics, com la Seguretat Social, o

encoberts, com és el cas de l’”economia submergida”. 

■ Com podrà comprovar-se més endavant, també ha variat molt el con-

tingut del que s’entén per ocupació, alhora que ho feien les condicions

històriques de l’economia espanyola. Ni les jornades, ni l’organització del

treball, ni els tipus de contractació ni les ocupacions per si mateixes són

els mateixos de fa només vint anys. La industrialització tardana i una desa-

grarització molt intensa, unida a importants fluxos migratoris interns i

internacionals i a un ràpid procés d’urbanització i despoblament rural, fa

que a Espanya convisquin situacions d’ocupació molt diferents, que es

materialitzen encara en les diverses generacions presents. Així, entre

edats madures pròximes a la jubilació, el sector agrari, les empreses molt

petites, l’ocupació precària o l’ajuda familiar tenen un pes molt més gran

que en la resta d’edats. El treball en les edats intermèdies mostra el crei-

xement recent de l’ocupació assalariada industrial i de serveis, del qual

constitueix una part important l’ocupació pública. El treball juvenil, en

canvi, es caracteritza per la seva consolidació escassa i el seu caràcter

temporal. 

■ Un altre tema són els requisits legals perquè hom sigui considerat

actiu. No és cap secret que una simple modificació de la legislació pot fer

més o menys restrictives les condicions per poder ser considerat “actiu

desocupat” i, per tant, introduir variacions importants en el nombre de

persones que comprèn la definició. En teoria, aquestes modificacions

només han de tenir com a objectiu ajustar-se als canvis en la realitat del

mercat laboral. Un cas evident és el canvi metodològic realitzat en

l’Enquesta de Població Activa el 1980, quan l’edat mínima dels actius va

passar dels catorze als setze anys. 
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■ Però també és possible que hi hagi raons polítiques per canviar les defi-

nicions. El cas paradigmàtic és el de la fixació de l’edat de jubilació, sobre

el qual convergeixen interessos diferents. Així, mentre la legislació espan-

yola indica que la jubilació és voluntaria, no obligatòria, sí preveu una edat

màxima —els 69 anys— per tenir dret a la contractació. D’altra banda, exis-

teixen mecanismes per forçar la sortida d’activitat, en cas que hi hagin

plans de reconversió aprovats o quan es pacti així per conveni col.lectiu(1).

El resultat de tot això és que, tot i que l’edat de 65 anys es troba instituïda

com a inici de la jubilació, l’anticipació d’aquesta ha acabat per convertir-se

en un mecanisme regulador del mercat de treball i de foment de l’ocupació

juvenil. La conseqüència no és només l’augment de les càrregues pressu-

postàries per al sistema de pensions, encara que, de fet, ja hi ha propostes

per alleugerir la despesa pública posposant l’edat en què es té dret a perce-

bre la pensió de jubilació, com ja ha fet algun país europeu. A més a més,

en molts països desenvolupats, s’observa que el fenomen assoleix prou

importància com per traduir-se en un avançament significatiu de l’edat mit-

jana de sortida efectiva de l’activitat. 

■ En suma, si atenem simplement criteris conceptuals i metodològics tro-

bem ja prou motius per matisar molt la —d’altra banda, innegable—

dependència que l’activitat i l’ocupació tenen respecte a l’evolució

demogràfica. Abans d’entrar realment en matèria sobre els mecanismes

concrets d’aquesta dependència que, com es veurà, és mútua, cal comple-

tar l’examen crític de la naturalesa de les dades disponibles i de la seva sig-

nificació, mitjançant un repàs breu a les fonts estadístiques que existeixen a

Espanya i al polèmic tema del seu disseny, de la seva elaboració i de la seva

qualitat. 

(1) Es pot trobar una anàlisi detallada d’aquest tema a Sempere, A.V. (1993). “Situación jurídica de los trabajadores de
edad avanzada”. inclòs a P. Sánchez Vera, Sociedad y población anciana. Múrcia. Universitat de Múrcia, pàgines
193-211. 
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2.1.2. Com s’esbrinen les xifres d’ocupació i d’atur? 

■ Com es pot deduir de l’apartat anterior, l’obtenció i la utilització de les

dades sobre activitat i ocupació no és una tasca fàcil. En realitat, es tracta

d’un capítol de les estadístiques espanyoles al qual no s’havia dedicat prou

atenció fins que la crisi del període 1974-1985 va convertir el problema de

l’atur en quelcom d’urgent. Durant aquest període, pràcticament tots els

països industrialitzats van fer esforços importants per tal de millorar el dis-

seny de les seves estadístiques d’activitat i ocupació, fer-les homogènies i

comparables i augmentar-ne la fiabilitat i la credibilitat. 

■ Espanya no va ser una excepció en aquest moviment generalitzat. També

en el nostre país el divorci entre l’oferta i la demanda de mà d’obra, i la

insuficiència de polítiques d’ocupació dirigides a pal.liar-lo, han generat un

interès creixent per anar més enllà de les simples xifres d’ocupació, atur i

inactivitat. La formació per al treball i el seu ajustament a la demanda del

mercat, l’economia submergida i les feines no declarades, el treball a temps

parcial, la suspensió temporal dels contractes laborals, el “desànim” entre

un contingent important d’actius a l’atur, i la segmentació creixent del mer-

cat de treball són alguns dels fenòmens que fan créixer l’interès per reorga-

nitzar i millorar les estadístiques que existeixen. 

■ El 1986, Chirac, primer ministre francès, va donar una resposta exem-

plar a aquestes qüestions, en encarregar a l’institut nacional d’estadística

del seu país un informe detallat sobre la problemàtica i les millores recoma-

nables en les estadístiques d’ocupació existents(1). Malauradament, a

Espanya no hi ha hagut iniciatives semblants, i ja s’ha convertit en un tòpic

entre els especialistes el reconeixement que les fonts estadístiques espanyo-

les tenen defectes i els manca congruència entre si. 

(1) L’informe, de gran interès atesa la problemàtica que tracta, és comú a molts altres països europeus; pot trobar-se
publicat a Espanya en el llibre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1989), Informe Malinvaud sobre las
estadísticas del empleo y del paro, Madrid, Col.lecció Informes, núm. 16. 
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Aquesta situació es comença a comprendre si es té en compte la diversitat

dels organismes interessats en la producció i l’ús d’aquest tipus de dades: 

1. Organismes amb competències directes en qüestions de treball. 

2. Organismes relacionats amb les assegurances socials. 

3. Instituts d’estadística. 

■ Els dos primers posseeixen fitxers de gestió, que podrien convertir-se en

estadístiques utilitzables si es realitzés el treball convenient de sistematitza-

ció, anàlisi de qualitat i uniformització dels criteris de mecanització, treball

que, tot i ser laboriós i tenir un cost gens negligible, no planteja problemes

tècnics o metodològics excessius. El tercer tipus, els instituts d’estadística,

és el responsable de l’elaboració directa dels censos i de les enquestes de

població i el que a Espanya, encarnat en l’INE i en els instituts d’estadística

de les comunitats autònomes, s’ocupa de fer pública la informació resul-

tant. 

■ El problema és que, tota aquesta informació, s’elabora i utilitza amb una

gran diversitat d’objectius, tot depenent dels interessos de cada institució.

El resultat és que cal un grau elevat d’especialització i d’”ofici” per moure’s

àgilment entre les estadístiques d’activitat existents. 

■ Els qui produeixen estadístiques sobre activitat i ocupació a Espanya

generen tres tipus de fonts: les que provenen de recomptes “complets”, és

a dir, dels censos i padrons; les que s’obtenen sobre el conjunt de la pobla-

ció, però a partir d’enquestes realitzades a una part representativa d’aques-

ta població, com l’Enquesta de Població Activa; i, finalment, les que s’obte-

nen sobre una part de la població a partir de registres administratius, com

els de la Seguretat Social o els de les oficines d’ocupació. Aquestes últimes

tenen l’avantatge substancial, respecte als recomptes, de registrar els esde-

veniments en el moment en què es produeixen. De la mateixa manera que
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els registres de naixements, defuncions, etc., podrien ser suficients per

conèixer la situació de la població en cada moment. No obstant això, el

registre administratiu dels esdeveniments no és exhaustiu, i els errors que

en resulten s’acumulen amb el temps fins distorsionar completament la rea-

litat. D’aquí es desprèn precisament la necessitat de realitzar periòdicament

recomptes i enquestes. 

2.1.3. El debat sobre el registre de l’atur 

■ La ja comentada heterogeneïtat de les diferents fonts sobre ocupació i

atur a Espanya s’ha convertit en tema d’actualitat en els mitjans de comuni-

cació. En el debat han intervingut fins i tot, sorprenentment, alguns minis-

tres, com el de Treball, J.A. Griñán que declarava recentment a un diari: “hi

ha un milió de treballadors ocupats legals més dels que diu l’EPA. Amb

tot el meu respecte envers aquesta enquesta, penso que infravalora l’ocu-

pació i que conté errors” (El País, 25/11/94, pàg. 59). Les dades del minis-

tre provenien del registre d’afiliats a la Seguretat Social i del de cotitzants

del mutualisme de l’administració, mentre que els de l’EPA s’obtenen, com

succeeix en qualsevol enquesta, mitjançant una mostra a partir de la qual es

fan estimacions sobre el conjunt de la població. El debat sobre la validesa

dels resultats de l’EPA s’havia obert clarament ja el 1993, quan l’atur així

calculat assolí els 3,3 milions de persones. Els aturats, segons l’Instituto

Nacional de Empleo (INEM) eren 2,5 milions. A què són degudes unes

diferències tan notables? Quin és el nombre real d’ocupats i d’aturats? 

■ La primera pregunta té una resposta senzilla: al marge de les diferències

entre el mètode de registre i el d’estimació, el cert és que ambdós mesu-

ren fenòmens diferents. En primer lloc, per al registre de l’INEM només és

un aturat el qui s’hi ha inscrit així, mentre que l’EPA pot detectar atur no

registrat. Encara que, segons un alt responsable de l’INEM, “qui estigui

sense feina i en vulgui de debò, la busca a través de tots els mitjans
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possibles, i l’INEM n’és un. No veig per què no s’hi ha d’inscriure”(1), el

cert és que, com a gestor de col.locacions, l’Instituto ha obtingut uns resul-

tats molt decebedors (ha estat, precisament, la seva inoperància en aquesta,

que era una de les seves principals funcions, la que n’ha motivat la reforma

recent). En segon lloc, la definició d’”aturat” en el registre de l ‘INEM és

força restrictiva. Exclou aquells el treball dels quals està suspès per regula-

ció d’ocupació, els qui perceben prestacions econòmiques per atur a canvi

d’alguna col.laboració social, els pensionistes per jubilació, els demandants

d’una feina de durada inferior als tres mesos o de jornada laboral inferior a

les vint hores, els menors de 25 anys que estudien en l’ensenyament reglat,

els becaris que cursen estudis de formació professional ocupacional amb

més de 20 hores lectives, els qui es troben en situació d’incapacitat laboral

transitòria o baixa mèdica i els beneficiaris del subsidi agrari. 

■ Per tot això, la pregunta sobre el nombre real d’aturats no té una sola

resposta, i la interpretació de les dades ha de ser molt conscient de les

característiques i definicions de les fonts utilitzades. Cada una respon a

interessos diversos i, en realitat, un treball monogràfic i exhaustiu sobre la

relació dels espanyols amb l’activitat hauria d’utilitzar i confrontar totes les

fonts disponibles, tot aprofundint les que compleixin millor els objectius

específics de la investigació. 

■ El propòsit i l’extensió d’aquest treball han marcat, per tant, l’elecció de

les fonts estadístiques. En aquest capítol s’utilitzarà informació procedent

de l’EPA en la major part dels casos, mentre que en el següent, dedicat a les

projeccions, les dades de partida són censals. Les projeccions requereixen

tanta exactitud com sigui possible en la informació utilitzada com a base.

Sobre aquestes dades s’aplicaran les diferents hipòtesis d’evolució futura, i

qualsevol error inicial produirà automàticament desviacions creixents en

(1) La declaració és de Manuel Soto, cap de l’àrea d’estadística, al diari La Vanguardia, 22 de maig de 1993, en la
secció “Economia y Negocios”, pàgina 5.
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cadascun dels successius horitzons de la projecció. Per tant, cal utilitzar els

censos i padrons, ja que constitueixen recomptes exhaustius de tota la

població. 

■ En canvi, el propòsit d’aquest capítol és l’anàlisi de la situació actual i de

l’evolució recent de la població d’Espanya en la seva relació amb l’activitat.

Per a això, l’EPA proporciona avantatges considerables: 

a) L’EPA està dissenyada expressament per investigar sobre aquest tema, i

permet l’aflorament d’informació que no és possible trobar en els regis-

tres d’ocupació. 

b) El seu ampli qüestionari permet, a més a més, l’estudi de moltes altres

característiques de les llars i dels individus que convé relacionar amb

l’activitat. 

c) Proporciona dades molt actualitzades (mentre que l’últim cens disponi-

ble és el del 1991, l’ús de l’EPA ha permès aquí treballar amb dades del

1994). 

d) La seva periodicitat trimestral permet el seguiment detallat de l’evolució

dels indicadors analitzats. Aquesta característica compensa amb escreix

el caràcter estimatiu de les dades, inherent a qualsevol enquesta (si la

desviació es manté en cada nova edició, les tendències detectades resul-

ten altament fiables). 

e) Un últim factor que fa interessant l’EPA és la seva homologació interna-

cional. De fet, l’oficina estadística comunitaria, en les seves publicacions,

utilitza les dades per a Espanya obtingudes d’una enquesta anual realitza-

da per l’INE amb un disseny molt similar al de l’EPA. També presenta

mensualment dades provinents dels registres de l’INEM, combinats amb

els resultats de l’EPA. 
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2.2. El context europeu 

■ Atès que el preàmbul sobre la metodologia i les fonts pot semblar allun-

yat del que és propiament l’objecte d’interès aquí, caldrà entrar en matèria

tot proporcionant seguidament algunes de les dades principals. En acabar

el quart trimestre de 1994, les estimacions de l’EPA assenyalaven que el

nombre d’actius a Espanya era de 15,468 milions, el d’inactius de 16,065

milions, i el d’aturats de 3,698 milions. Ara bé, quin significat tenen aques-

tes xifres? És clar que aquestes quantitats tan fredes signifiquen poc per si

mateixes i requereixen algun marc de referència que en permeti la inter-

pretació. El marc el proporciona la comparació sincrònica amb altres paï-

sos, o bé l’establiment de la seva evolució mitjançant la comparació diacrò-

nica amb les dades relatives a Espanya. L’esmentada evolució s’analitzarà

amb un cert detall en els pròxims apartats, però cal fer també l’exercici de

comparació internacional, exercici que es referirà a la situació actual en el

context immediat de la Unió Europea. 

■ Quant a la taxa bruta d’activitat (percentatge respecte al total de pobla-

ció), les últimes dades publicades per la Comunitat, referents a 1992, esti-

men la mitjana dels dotze en un 45,4%. Espanya, amb un 39,2%, se situava,

d’aquesta manera, per sota de la mitjana, i només Irlanda presentava un

percentatge d’actius més baix. La distància respecte a Dinamarca amb un

55,8% és, per tant, substancial. 

■ Resulta interessant l’anàlisi de la distribució per sexes dels actius, ja

que proporciona una de les claus importants per comprendre les dades

globals. Hom pot comprovar que hi ha una correlació molt bona entre el

grau de participació femenina en l’activitat i la posició comparativa de

cada país. No hi ha cap misteri, ja que els homes europeus es declaren

actius sempre en percentatges molt elevats que, en les edats adultes,

s’acosten al 100%, independentment del país de què es tracti. Per tant, el

comportament femení respecte a l’activitat constitueix un factor diferen-
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Gràfic 2.1 

POBLACIÓ ACTIVA A L’EUROPA DELS 12
Any 1992 

Percentatge de la població total(l)

Irlanda 43,3% 56,7% 38,0%,

Espanya 32,9% 67,1% 39,2%

Grècia 34.8% 65,2% 40,2%

Bèlgica 39,4% 60,6% 40,6% 

Itàlia 35,1% 64,9% 40,8%

Luxemburg 37,0% 63,0% 44,0%

França 43,7% 56,3% 44,2%   

EUR 12 39,4% 60,6% 45,4%   

Països Baixos 39,4% 60,6% 47,0%   

Portugal 44,1% 55,9% 48,2%   

Alemanya 41,7% 58,3% 49,1%   

Regne Unit 44,5& 55,5% 50,0%  

Dinamarca 46,3% 53,7% 55,8% 

Homes
Dones 0 5 lO 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

% d’activitat

(1)No correspon exactament amb l’anomenada “taxa d’activitat”, que es calcula dividint els actius, no pas pel total de
població, sinó només per la població en edat activa. 
Les dades d’Irlanda corresponen a 1991. La distribució per sexes de França no consta en la font consultada, per la
qual cosa s’ha utilitzat la del 1989. 
En l’interior de cada barra s’ha inclòs la manera amb què es distribueixen els actius entre ambdós sexes. 

Font: EUROSTAT, Estadístiques bàsiques de la Comunitat, 1993.

ciador fonamental entre els que col.loquen Espanya en la seva peculiar

situació actual. Cal dir, no obstant això, que en aquest tema s’estan pro-

duint canvis importants, ja que l’activitat femenina en el nostre país era

molt més baixa fa pocs anys, i augmenta amb una rapidesa considerable

que es comentarà més endavant. 

■ Si bé Espanya no ocupa, pel que fa a l’activitat (sobretot la femenina),

una posició avantatjada en el conjunt europeu, la mala posició en relació a

l’atur resulta realment notable. Per tant, entre les característiques distintives

del mercat de treball espanyol pel que fa als països de l’àrea econòmi-
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ca europea, destaquen les baixes taxes d’activitat i ocupació davant l’eleva-

da taxa d’atur, la més alta de l’OCDE. 

■ No obstant això, malgrat les diferències en els nivells, l’evolució

d’aquests indicadors no ha estat divergent de la del conjunt europeu, i

evidentment Espanya en forma part i reacciona de manera semblant a la

conjuntura econòmica internacional. La convergència en les tendències

respecte a l’activitat i l’ocupació pot constatar-se fins i tot abans de

l’adhesió plena a la CEE, i apunta a una internacionalització intensa de

l’economia, cada vegada més notòria. El període de crisi econòmica dels

setanta va colpejar l’economia mundial en conjunt, però la CEE en va

patir els efectes, pel que fa a l’aparició de bosses d’atur importants, d’una

forma més intensa que altres zones del món desenvolupat. Espanya patí

aquest període d’una manera similar. La recuperació de l’economia nacio-

nal també va apuntar-se a l’estirada del carro comunitari des de mitjans

dels anys vuitanta. La creació d’ocupació va ser anormalment alta, i es va

produir un augment significatiu del nombre de persones ocupades amb

relació a la població en edat activa, per la qual cosa es va poder reabsor-

bir una part de l’atur generat durant la dècada anterior. Entre el 1985 i el

1990, l’ocupació va passar del 57% al 60% de la població comunitària en

edat activa. Aquesta vegada sí, la Comunitat va ser capdavantera del pro-

cés de recuperació d’ocupació, només lleugerament superior als Estats

Units. Com es veurà més endavant, Espanya experimenta durant aquest

període el creixement més ràpid del nombre d’ocupats que s’havia docu-

mentat mai. 

■ Malgrat aquesta recuperació generalitzada de l’ocupació, en tots els paï-

sos membres, amb més o menys intensitat, també ha succeït que la deso-

cupació no ha disminuït amb la intensitat corresponent. Ja se sap que exis-

teix un contingent d’actius potencials que no s’autodeclaren com a tals

quan les oportunitats d’aconseguir una feina són escasses. També, i en una

mesura diferent a cada país, existeix un potencial d’actius femenins
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Gràfic 2.2 

TAXES D’ATUR A L’EUROPA DELS 12(1)

Any 1992

Luxemburg 2,6

Portugal 5        

Alemanya 7,2        

Països Baixos 8,8           

Bèlgica 9,4     

Dinamarca 10,4        

Regne Unit 10,5       

EUR 12 10,6   

França 10,8    

Itàlia 11,1   

Irlanda 18,4   

Espanya 21,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Percentatges

(1) Les taxes d’atur relacionen la població en atur amb la població en edat activa. No hi consten les dades sobre Grècia. 

Font: EUROSTAT. Estadístiques bàsiques de la Comunitat, 1993.

latent que només emergeix quan la conjuntura és favorable. El resultat és que

durant els anys de recuperació de l’ocupació, el creixement dels actius va

impedir una baixada paral.lela en el percentatge d’aturats respecte a la pobla-

ció activa. Una vegada més, el fenomen es patí més a Espanya, on l’activitat

femenina partía de percentatges tradicionalment baixos i les transformacions

socials, polítiques i econòmiques recents creaven un context de gran dina-

misme pel que fa a la creació i destrucció d’ocupació. Amb tot això ja s’avan-

cen algunes claus per respondre les preguntes següents: 

■ Quines són les causes d’aquest comportament diferent del mercat de tre-

ball a Espanya, quan les condicions a què respon, el context sociopolític
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i la incidència dels cicles econòmics són tan semblants a la dels altres paï-

sos europeus? Hi ha característiques específiques de la dinàmica poblacio-

nal espanyola que expliquin l’escassa consolidació de l’activitat i la difi-

cultat per generar ocupació? Aquests interrogants es dirigeixen directa-

ment a la història econòmica i demogràfica del país, a la qual convindrà

dedicar un apartat abans d’entrar a analitzar l’evolució estricta de les

xifres d’activitat. 

2.3. La generació d’ocupació, un problema pendent de

l’economia espanyola? 

■ Podria semblar que una característica tradicional de l’economia espanyola

és la seva dificultat per crear llocs de treball, fins i tot en els seus moments

d’expansió. L’exemple més evident el trobem als anys seixanta quan, malgrat

la gran arrencada industrial, va ser necessària la vàlvula d’escapament de

l’emigració. No es tractava d’una situació nova. Durant molt de temps s’ha

parlat d’”excedents demogràfics” per explicar la massiva emigració espanyola

des de mitjan segle passat, i la veritat és que, a pesar de l’elevada sintonia del

país amb les condicions i els cicles econòmics europeus, la transició

demogràfica espanyola ha estat tardana i molt accelerada, la qual cosa ha ori-

ginat característiques diferenciadores importants. 

■ No obstant això, el recurs a l’evolució demogràfica resulta, com a

mínim, parcial. La importància evident de les migracions en la dinàmica

poblacional espanyola no ha de fer oblidar que la seva motivació princi-

pal durant tot aquest temps ha estat la recerca de treball. Si no es troba-

va en l’economia espanyola no era només perquè el creixement vegeta-

tiu es traduís en cohorts de dimensions creixents; s’estaven produint

també canvis importants en el sistema de producció nacional, especial-

ment en l’agrari, que afectaven el volum i la distribució de la demanda

de treball.
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■ Entre el 1821 i el 1860, la taxa anual de creixement de la població

espanyola va ser del 0,76%, gràcies, entre altres coses, a una producció

agrícola i ramadera creixent, aconseguida a canvi de la transformació

capitalista del sector. Aquesta transformació, a més de concentrar la pro-

pietat i els beneficis en mans d’uns quants, tenia com a contrapartida una

expulsió creixent de mà d’obra. Atès el retard històric del nostre país en

el procés industrialitzador que podria haver ocupat els treballadors del

camp, el resultat va ser que una respectable proporció d’aquests treballa-

dors acabés nodrint les files de l’emigració a la resta del territori o fora

d’aquest. 

■ Malgrat l’efecte expulsor de la transformació del camp, va ser una època

de relativa estabilitat. La seva fi, i la caiguda en una profunda crisi econòmi-

ca van arribar a Espanya, i a tot Europa, en la dècada de 1870, a causa de

l’arribada del “mercat mundial de productes agraris”. Es tractava de l’entra-

da massiva a Europa de productes procedents dels “nous països d’ultra-

mar”, com ara els Estats Units, el Canadà, Austràlia, Sud-Àfrica o Argentina,

afavorida per la reducció progressiva dels costos de transport i pels ja bai-

xos costos de capital i de treball en els països d’origen. 

■ Els preus agraris van caure, tot arrossegant les rendes i els beneficis

nacionals, de manera que va augmentar el proteccionisme i s’intentà l’espe-

cialització de l’exportació en productes en els quals es tenien avantatges

competitius, com el vi i certs minerals. Aquesta política va patir un cop

molt dur amb la plaga de la fil.loxera a partir de 1880, però l’única solució

adoptada a Espanya, com a pràcticament tot Europa, va ser intensificar i

generalitzar l’economia agrària capitalista: especialització dels conreus,

incorporació massiva de noves tecnologies i abandonament de les terres

marginals. L’accentuació en la caiguda de la demanda de treball impulsà les

grans migracions europees a ultramar fins a la Primera Guerra Mundial i

l’èxode rural interior que, en el cas espanyol, no es va completar fins els

anys 60 del nostre segle. 
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■ La Guerra Civil va truncar, una vegada més, el desenvolupament inci-

pient de l’economia espanyola. Les seqüeles de la guerra, l’aïllament polític

i econòmic i el foment del tradicionalisme en allò social faran retrocedir els

nivells d’ocupació industrial i la participació femenina en la força de treball

i es desaprofitarà l’arrencada econòmica que estava produint la reconstruc-

ció europea després de la Segona Guerra Mundial. Resulta significatiu que,

mentre que la guerra havia implicat un precedent important per a l’assenta-

ment progressiu de la dona en el món laboral europeu, especialment en el

sector industrial, l’activitat de la dona espanyola durant la Guerra Civil i,

sobretot, la postguerra, només va ser considerada per part dels vencedors

com una desgràcia més que caldria evitar en el futur, tot permetent que la

dona es dediqués a les seves tasques “naturals” en la llar o en els treballs de

suport familiar. 

■ L’aïllament internacional, l’escassetat de les inversions exteriors, de béns

d’equip i de noves tecnologies van obligar que l’impuls industrialitzador i

l’augment de la producció i de les rendes s’aconseguissin gràcies a una

sobreexplotació intensa de la força de treball que en compensava l’escassa

productivitat. Les amplíssimes jornades laborals i la pluriocupació formen

part de la memòria personal de molts espanyols, per als quals “treballar” té

poc a veure amb les condicions actuals. 

■ Mentre s’endarreria el desenvolupament ple de la revolució industrial

del país, la historiografia convencional considera que la transició demogràfi-

ca, molt tardana, començava a generar novament “excedents poblacionals”,

En realitat, eren el resultat de l’escassetat de treball industrial i de la incapa-

citat del sector agrícola per ocupar una oferta de mà d’obra creixent, i no

pas del creixement de la població en edat de treballar. Fins i tot a finals dels

anys cinquanta, quan es va començar a recuperar el nivell de rendes i la

producció i la importància del sector industrial anteriors a la Guerra Civil,

el retard històric era molt destacable, i l’emigració interior i internacional

es convertia en una via d’ajustament molt important dels desequili-
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bris del mercat de treball (altres països europeus, també amb un fort creixe-

ment poblacional, acollien en canvi treballadors espanyols per cobrir la

gran demanda de treball generada per l’expansió econòmica). 

■ El rellançament de la industrialització espanyola, i l’emigració, van tenir

la virtut de portar a una situació de plena ocupació, això sí, només masculi-

na. Fou un breu període que sintonitzava amb la prosperitat econòmica

internacional. Els anys seixanta són d’un canvi estructural intens, pel qual

la població ocupada en el sector agrari disminueix, i augmenta la dels sec-

tors industrial i de serveis, i tot això a una velocitat insòlita en el nostre

país. 

■ Quan, els anys setanta, esclata la crisi del petroli, el desenvolupament

incipient de l’economia espanyola fa palesa la seva debilitat, i els problemes

estructurals es mostren amb tota cruesa. No pot apel.lar-se, però, única-

ment a aquesta crisi internacional per comprendre l’evolució social del

país. En realitat, la dècada mereix el qualificatiu d’excepcional, ja que hi

convergeixen també dos esdeveniments fonamentals de la història contem-

porània espanyola: la “culminació” de la “transició demogràfica”, i una

transformació política que va atreure l’atenció internacional vers el que es

coneix també com a “transició democràtica” espanyola. 

■ Igual que havia succeït el 1875 i el 1931, la crisi dels setanta “tanca les

portes” a l’emigració espanyola cap a altres països que havien acollit contin-

gents importants d’emigració laboral. La desaparició d’aquesta via d’esmor-

teïment dels problemes del mercat laboral incideix negativament en les

taxes d’ocupació, i s’uneix a la davallada del turisme, un altre important

generador d’ocupació en els serveis i en la construcció. 

■ A partir d’aquest període comença la nostra anàlisi detallada de la relació

amb l’activitat, ja que són les característiques de la població i de l’economia

del país des d’aquesta època les que poden servir per a l’anàlisi pros-
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pectiva realitzada en el tercer capítol. En tot cas, sembla clar, d’acord amb

el breu repàs que s’ha fet fins aquí, que la suposada “incapacitat” de l’eco-

nomia espanyola per a la generació d’ocupació no forma part de cap “idio-

sincràsia” nacional, i que el tòpic reflecteix, simplement, dificultats històri-

ques concretes derivades de la dificultat amb què s’ha produït la transició

econòmica i política cap al capitalisme i d’una guerra civil i una postguerra

realment catastròfiques per al desenvolupament normal del país. 

2.4. Les dades bàsiques sobre activitat 

2.4.1. L’activitat en els anys recents 

En nombres absoluts 

■ Independentment de quina sigui la seva importància pel que fa al conjunt

d’una població creixent, el nombre de persones que afirma que treballa o que

està disposat a treballar ha anat augmentant durant els primers tres quarts

d’aquest segle. En el cas dels homes, que es declaren actius gairebé en la seva

totalitat, aquest augment continu pot atribuir-se a l’augment paral.lel dels efec-

tius generacionals que arriben progressivament a l’edat de treballar. No obstant

això, el nombre de dones actives és molt més sensible a la conjuntura econòmi-

ca i social, i ha resultat més afectat per etapes de “sobreanimació” i de “desà-

nim” segons quina era la situació del mercat laboral(1). Això no ha d’amagar que

des de la dècada dels quaranta hi ha una tendència a llarg termini cap a l’aug-

ment de l’activitat femenina que, com comprovarem més tard, esdevé una varia-

ble principal per explicar les recents fluctuacions de l’activitat en el seu conjunt. 

■ Des del 1964, i durant el que s’ha anomenat època del “desenvolupa-

ment”, sobretot la primera meitat dels anys setanta, es produeix un incre-

ment substancial del nombre d’actius. Aquest període és especialment

1)Espina, Álvaro (1992), Recursos humanos y política industrial. España ante la Unión Europea. Madrid, FUNDESCO. 
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remarcable perquè gairebé la totalitat d’aquest increment és degut a la

població femenina. Entre el 1968 i el 1974, 1,08 milions de dones van

engrandir les xifres d’activitat, mentre que l’efectiu masculí només creixia

de 40.000 individus. 

■ Aquest context de ràpid creixement econòmic mundial, al qual Espanya

s’havia incorporat amb retard, es va interrompre bruscament a causa de la crisi

econòmica dels anys setanta. El cicle de prosperitat en què es trobaven les eco-

nomies més avançades havia estat molt afavorit pel control gairebé absolut

sobre la producció i sobre els preus dels carburants. Per tant, la reducció de la

producció petrolífera i la pujada dels preus van suposar un cop molt dur per al

fonament del model de desenvolupament que fins aleshores s’havia estès. 

■ El resultat va ser que, ja el 1975, el nombre d’actius a Espanya havia dis-

minuït, en comparació amb l’any anterior, de més de 187.000 persones i

l’estancament posterior es mantindria fins el 1984. Aquest retrocés de

l’activitat va afectar tant homes com dones, però té conseqüències dife-

rents per als diversos grups d’edat i amaga, a més a més, canvis importants

pel que fa a la composició de l’ocupació per sectors, aspectes que seran

comentats més endavant. 

■ La recuperació de l’activitat posterior a la dècada de crisi és espectacu-

lar. El component principal torna a ser femení. En realitat, les actives feme-

nines ja havien encetat un lleuger ascens després del 1981, però és el 1984

l’any que marca una eclosió notable. En total, entre el 1981 i el 1991, dels

1,95 milions d’actius addicionals, 1,59 són dones, cosa que equival a un

81% del creixement total d’ aquest col.lectiu. No cal dir que aquest feno-

men no és aïllat i que forma part d’una profunda transformació social, els

altres aspectes de la qual es comentaran aquí. 

■ Un període que és més difícil de designar amb un nom concret comença

a partir del 1991 i, atès que les dades disponibles són força recents, reque-
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Quadre 2.

NOMBRE D’ACTIUS PER SEXE 
(Milers)

Any Actius Homes Dones

1964 11.874,00 9.008,10 2.865,90
1965 12.094,30 9.111,60 2.982,70
1966 12.137,10 9.162,20 2.974,90
1967 12.226,10 9.225,10 3.001,00
1968 12.293,40 9.302,00 2.991,40
1969 12.337,10 9.304,60 3.032,50
1970 12.342,30 9.241,20 3.101,10
1971 12.497,10 9.231,60 3.265,50
1972 12.802,10 9.264,40 3.537,70
1973 13.248,40 9.324,10 3.924,30
1974 13.380,80 9.350,50 4.030,30
1975 13.193,70 9.330,80 3.862,90
1976 13.163,70 9.319,00 3.844,70
1977 13.152,80 9.323,10 3.829,70
1978 13.118,20 9.289,70 3.828,50
1979 13.186,10 9.322,50 3.863,60
1980 13.171,50 9.316,20 3.855,30
1981 13.261,10 9.390,50 3.870,60
1982 13.459,50 9.398,90 4.060,60
1983 13.597,50 9.466,00 4.131,50
1984 13.641,90 9.516,80 4.125,10
1985 13.778,90 9.539,90 4.239,00
1986 14.052,70 9.636,20 4.416,50
1987 14.616,30 9.661,10 4.955,20
1988 14.704,60 9.669,50 5.035,10
1989 15.015,10 9.788,40 5.226,70
1990 15.129,90 9.756,20 5.373,70
1991 15.211,20 9.753,70 5.457,50
1992 15.193,00 9.647,80 5.545,20
1993 15.405,80 9.679,20 5.726,60
1994 15.468,50 9.607,30 5.861,10

Fonts: EPA quarts trimestres, a Garrido, L. J. (1992) fins el 1991.

reix una certa prudència en la interpretació. Després d’un lleuger estanca-

ment durant el 1992, el nombre d’actius continua augmentant durant el

126



1993 i el 1994. El que es pot destacar és el contrast entre el creixement de

l’activitat i la davallada de l’ocupació. En efecte, el que es pot considerar

sense embuts com una autèntica “crisi de treball” aquest cop ha anat acom-

panyada de la corresponent davallada del nombre d’actius. Es podria dir

que, després d’haver-se frenat considerablement, la tendència a l’augment

de l’activitat femenina és tan sòlida que ni tan sols n’hi ha prou ja amb

l’actual crisi de treball per aturar-la. A això s’ha d’afegir que el gran poten-

cial d’actius joves no pot continuar ajornant el moment de la seva entrada

en l’activitat, tot i la mala conjuntura. 

El percentatge d’actius 

■ Tot el que s’ha dit en referència al nombre absolut de persones que es

declaren actives s’ha de matisar tot relacionant-lo amb el total de població

en edat de treballar. En aquest sentit, és evident la importància del creixe-

ment natural de la població: quan una població és creixent cal esperar que

també creixi el grup d’edat activa i, també, les persones efectivament acti-

ves. Tot i això, també és evident que aquest no pot ser l’únic factor que ho

expliqui. 

■ D’una banda, la variació en el nombre de naixements en moments succes-

sius triga quinze anys (o setze, segons es fixi “per definició”) a tenir efecte

sobre el ritme de creixement del grup d’edat activa, per la qual cosa hi ha un

desfasament equivalent en anys entre els esdeveniments del moment que

afecten la natalitat i els seus efectes sobre la força de treball potencial. 

■ De l’altra, la fecunditat del moment, contràriament al que succeeix amb

la fecunditat final de cada generació, està sotmesa a fluctuacions segons

quina sigui la conjuntura social i econòmica, amb la qual interactua cons-

tantment. El corrent d’investigació, encetat per Easterlin als Estats Units i

que ja s’ha revisat al capítol 1.2.2., facilita una explicació de la sincronia

dels cicles econòmics i dels demogràfics.
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■ Segons Easterlin, resulta especialment rellevant, des del punt de vista

demogràfic, l’efecte dels períodes de crisi per a les generacions joves que

acaben d’incorporar-se al mercat laboral i que es troben en edat de tenir

fills. Aquestes generacions, massa nombroses quant a les oportunitats de

treball, d’habitatge, d’estudis, etc., tenen una fecunditat menor del que

caldria esperar si fossin generacions més reduïdes. I aquest és el nucli de

les hipòtesis d’Easterlin: les noves generacions que d’aquesta manera es

produeixen, reduïdes com a resultat de la baixa fecunditat dels seus pro-

genitors, troben durant la seva vida millors condicions i oportunitats,

especialment quan s’arriba a l’edat de treballar. Easterlin planteja un indi-

cador, l’”escassetat relativa de joves”, els valors màxims del qual han de

coincidir amb moments de nupcialitat primerenca, taxes d’ocupació ele-

vades i, sobretot, elevada fecunditat de les parelles. Dit d’una altra mane-

ra, quan hi ha pocs joves, tenen més oportunitats i poden començar a tre-

ballar, a casar-se i a tenir fills molt abans i crear, d’aquesta manera, famí-

lies més nombroses. Les noves generacions resultants d’aquesta elevada

fecunditat tornaran a trobar al llarg de la seva vida les dificultats associa-

des al seu elevat volum relatiu i completaran el cicle quan arribin a l’edat

activa i construeixin famílies. 

■ De manera intuïtiva, el que afirma Easterlin és que les generacions ple-

nes tenen taxes d’activitat i d’ocupació baixes, i que aquestes repercutei-

xen també en la fecunditat generacional i del moment, cosa que genera

condicions inverses per als seus descendents immediats, amb la qual cosa

es provoca una fluctuació demogràfica cíclica sincronitzada amb els cicles

econòmics. Les seves dades per als Estats Units, durant els anys seixanta,

semblen confirmar la hipòtesi. S’acompleix, però aquesta generalització a

Espanya? Alguns dels nostres investigadors socials(1) creuen que sí, i el cert

és que hi ha bons motius per creure-ho: 

(1) Dos exemples destacats d’aquesta opinió poden trobar-se a Amando De Miguel, (1986), España cíclíca, Ciclos
económicos y generaciones demográficas en la sociedad contemporànea, Madrid, Fundació Banco Exterior; i a Gil
Calvo, Enrique (1989), “Participación de la mujer. Natalidad y tamaño de las cohortes”, publicat a la Revista Española
de Investigaciones Sociológicas. (47): 137-175. 
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■ Durant la guerra civil i la immediata postguerra, el ritme de creixement

de la població en edat activa va ser sostingut i important, a mesura que la

població augmentava a causa de les generacions nascudes després de la

gran epidèmia de grip del 1918. Aquest creixement s’afegia als múltiples

problemes socials i econòmics del país en una època de trist record, men-

tre que el grup de 0 a 14 anys disminuïa lògicament pel retrocés de la nata-

litat. Quinze anys després, però, i coincidint amb l’època del desenvolupa-

ment, les cohorts reduïdes de la guerra i de la postguerra van poder accedir

en més bones condicions al mercat de treball. 

Quadre 2.2

EFECTIU I CREIXEMENT, ABSOLUT I RELATIU, DE LA POBLACIÓ EN EDAT
ACTIVA(1) 

Creixement mitjà anual Creixement anual acumulatiu 
Any Milers Període Milers Tant per mil 

1900 11.395,90
1910 12.085,10 1900-1910 68,92 5,89
1920 13.211,80 1910-1920 112,67 8,95
1930 14.705,40 1920-1930 149,36 10,77
1940 16.435,60 1930-1940 173,02 11,19
1950 18.606,90 1940-1950 217,13 12,49
1960 19.612,10 1950-1960 100,52 5,28
1970 21.290,50 1960-1970 167,84 8,25
1981 23.760,90 1970-1981 242,99 10,86
1991 25.847,10 1981-1991 208,62 8,45

(1)15-64 anys. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels Censos de población publicats per l’INE. 

■ Ja s’ha comentat la davallada de l’activitat posterior al 1974. Segons el

que indica el quadre anterior, es pot tornar a constatar la seva coincidència

amb un període de ràpid creixement de la població en edat activa com a

resultat de la incorporació en aquest grup de les cohorts nascudes a partir

del 1960. Es repeteix d’aquesta manera la coincidència entre un moment

de retrocés en la demanda de treball i en el ràpid creixement de l’oferta

potencial amb els efectes que multipliquen la situació de crisi. 
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■ Es pot observar el fenomen invers durant el període 1981-1991, i cal

pensar, per tant, que ha de prolongar-se en el temps, a mesura que arriben

a l’edat activa les generacions nascudes després del 1974, any que marca

l’acusada caiguda de la natalitat que, fins i tot, vint anys després continua

sent una de les característiques centrals de la dinàmica poblacional a

Espanya. 

■ Malgrat tot el que hem dit fins ara, hi ha alguna cosa que no funciona

exactament segons les previsions del model d’Easterlin. Potser perquè

aquest model s’ha construït sobre la base que és la situació del cap de

família, home, el que determina finalment els cicles. I el cert és que la

irrupció de la dona en l’activitat laboral espanyola des de mitjans dels sei-

xanta distorsiona totalment un model que, malgrat tot el seu interès,

resulta excessivament simplista. Segons l’evolució de l’activitat que s’aca-

ba de mostrar, les dades sobre la taxa d’activitat(1) adquireixen un sentit

ple. 

■ Per sobre de la importància de l’”escassetat relativa” de joves, que resul-

taria una variable fonamental en un mercat de treball tancat i en el qual

l’activitat femenina fos, o molt escassa, o igual a la masculina, a Espanya

aquest factor queda relativitzat per l’importantíssim paper de l’emigració

laboral fins els anys setanta i per la incorporació massiva de la dona des dels

seixanta. L’emigració va suposar una vàlvula d’escapament per a

l’”abundància relativa” de joves. La incorporació femenina, però, esta ajor-

nant constantment el moment de l’”escassetat relativa” de joves que ja en

aquests moments hauria de començar a notar-se, si no hagués canviat la

relació entre homes i dones que es declaren actius. D’alguna manera, es pot

forçar el model d’Easterlin dient que el fet que l’oferta de treball crei-

(1) S’utilitza aquí la denominació “taxa d’activitat” per a aquest indicador atesa l’extensió del seu ús en la bibliografia
sobre aquest tema. En realitat, la denominació correcta és “percentatge d’activitat” ja qne realment el que relaciona és
el nombre de persones actives en un determinat moment amb el nombre de persones que podrien ser-ho.
Contràriament, les taxes, són indicadors de flux, és a dir, relacionen el nombre d’esdeveniments registrats durant un
període amb la població mitjana del mateix període que podria protagonitzar aquest esdeveniment (és el cas de les
taxes de natalitat o les de mortalitat). 
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Quadre 2.3

TAXES ABSOLUTES D’ACTIVITAT(1)

Total Homes Dones 

1964 51,50 83,96 22,93
1969 51,02 81,97 23,16
1974 47,04 78,43 28,99
1979 48,59 71,81 27,25
1984 47,74 69,26 27,74
1989 49,24 66,79 32,92
1994 48,82 62,74 35,80

(1) Relació entre els actius de 16 a 64 anys i el conjunt de la població de la mateixa edat. 

Fonts: EPA, quarts trimestres, a Garrido, L. J. (1992) fins el 1989.

xi contínuament, gràcies aquest cop a la incorporació femenina a l’activi-

tat, impedeix que es produeixi l’escassetat relativa de joves i té l’efecte

esperat de fer que la fecunditat continuï davallant fins i tot quan les

cohorts escasses arriben a l’edat de treballar. El cert, però, és que això no

és l’únic factor que distorsiona el model ja que el comportament de les

diferents edats, relacionat amb la prolongació dels anys de formació, les

jubilacions anticipades, els canvis en les pautes matrimonials i familiars i

la transformació del sistema productiu en el seu conjunt fan que les teo-

ries sobre la relació entre activitat i fecunditat hagin d’esdevenir més

complexes. En aquestes teories, l’anàlisi per edats, ateses les diferències

generacionals, es fa ineludible. 

L’activitat masculina per edats 

■ La davallada del percentatge d’actius entre els homes podria crear la

falsa impressió que durant els anys analitzats s’ha relaxat la pauta tradicio-

nal per la qual gairebé tots els homes espanyols en edat adulta es declaren

en disposició de treballar. Les taxes per edats mostren la veritat oculta

d’aquesta falsa impressió: totes les convulsions i reestructuracions de

l’economia i del mercat de treball els darrers vint anys no han afectat la

pauta tradicional. El que ha canviat és el que podríem anomenar “edat
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adulta”, que ara sembla més breu perquè l’”adolescència” de les generacions

recents dura més temps i perquè la “vellesa laboral” de les generacions madu-

res arriba abans(1). Efectivament, tot i que les estadístiques sobre treball consi-

deren potencialment actives totes les persones de 16 o més anys, el cert és

que en la societat espanyola actual es comença a ser actiu molt més tard. De

la mateixa manera, encara que és als 65 anys que es té dret a la jubilació, a la

pràctica la jubilació s’ha avançat per motius conjunturals. 

■ La taxa global d’activitat dels homes disminueix, es concentra en les

edats centrals, amb la qual cosa la “U” invertida del gràfic es fa cada cop

més estreta. Aquestes dades produeixen un miratge que sovint provoca

errors d’interpretació considerables perquè es treu la conclusió que el perí-

ode actiu de la vida de les persones s’escurça. El que passa, en realitat, és

que s’estan produint canvis en el cicle vital de les diferents generacions pre-

sents, canvis que coincideixen en el temps. Els treballadors madurs van

començar a ser actius molt aviat, per la qual cosa es troben en aquesta

situació des de fa molts anys. Els joves, però, endarrereixen el moment

d’entrada en l’activitat i seria massa arriscat pretendre que el seu comporta-

ment quan superin els cinquanta anys sigui semblant al de les generacions

que tenen ara aquesta edat. La coincidència en el temps d’aquests dos fenò-

mens té com a resultat afegit la davallada de l’activitat masculina en el seu

conjunt però es tracta d’una coincidència conjuntural de la qual no es

poden extreure pautes sostingudes en el temps. 

2.4.2. L’activitat femenina com a element clau 

■ Les dones han jugat, tradicionalment, un paper molt diferent al dels

homes en les tasques productives i reproductives en la societat espanyola.

No obstant això, com ja s’ha pogut constatar, des de finals dels seixanta

(1) Una anàlisi sobre aquest fenomen generalitzat als països desenvolupats pot trobar-se a Guillemard, Anne Marie
(1993), “Edad, empleo y jubilación: nuevos datos internacionales”, publicat a Papers. Revista de Sociologia.
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Gràfic 2.3 

TAXES D’ACTIVITAT MASCULINA PER EDAT(1)
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(1) Percentatge d’homes actius de cada grup d’edat en relació amb el total de població masculina d’aquest grup. 

Font: EPA quarts trimestres, a Garrido, L.J.(1992) fins el 1989. 

comencen a incorporar-se amb gran intensitat en l’economia extradomès-

tica i, al contrari que els homes, s’han anat declarant actives en una pro-

porció creixent. L’excepció a aquest procés es produeix durant el període

de crisi: el 1974 la taxa d’activitat femenina havia arribat al 29,0% i, cinc

anys més tard, va caure fins al 27,3%. La crisi econòmica va produir,

doncs, un retrocés del moviment incipient iniciat durant l’època del

desenvolupament. El retrocés, però, no és tan significatiu en nombres

absoluts ja que, després d’assolir-se els 4 milions de dones actives el 1974,

el seu nombre mai no va baixar de 3,8 milions. En realitat, el retrocés del

percentatge de dones actives va ser provocat més aviat pel fet que, durant

aquells anys, el denominador de la relació, és a dir, les dones en edat acti-
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va, va continuar creixent a bon ritme, a mesura que l’engrandien genera-

cions plenes resultants d’una elevada natalitat. 

■ El retrocés de l’activitat femenina durant la crisi dels setanta no va supo-

sar, però, una ruptura en el procés d’irrupció de la dona en la vida extra-

domèstica. En realitat, fins i tot el posterior creixement de les taxes d’acti-

vitat femenina fins al 36% actual resulta insuficient com a indicador de la

profunda transformació dels papers adscrits a aquest sexe en els darrers

trenta anys. No explica, en efecte, que el percentatge de les dones de més

de 15 anys que afirmen dedicar-se exclusivament a les tasques domèsti-

ques hagi baixat des del 68% del 1965 fins al 39% del 1991. Aquest canvi,

de més importància encara que el que podria reflectir simplement l’evo-

Gràfic 2.4 
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Font: Elaboració a partir del quadre 2.1.
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lució de l’activitat femenina, té com a causa addicional important l’incre-

ment de les dones que estudien, el percentatge de les quals s’ha triplicat

des del 1965. 

■ Els darrers quatre anys, els de la “crisi d’ocupació”, contrasten amb la

crisi dels setanta perquè aquesta vegada no hi ha hagut retrocés de l’activi-

tat femenina, tot i que, com es comprovarà més tard, hagi disminuït molt la

seva ocupació. Alguns autors, com De Miguel, assenyalen la importància

creixent de les prestacions que ofereix l’INEM com a incentiu per a l’auto-

declaració com a “actives” de les dones. Atribueixen, doncs, un paper fona-

mental a 

“...l’existència d’un Estat benefactor, que anima moltes persones a definir-

se com a actives per a “apuntar-se a l’atur” gairebé com un fi per ell

mateix. El cas més típic és el de les mestresses de casa que decideixen

incorporar-se a la població activa, busquen una feina nominal i s’”apun-

ten a l’atur” a la primera ocasió”(1)

■ Tot i això, el mateix autor assenyala que tant els registres administratius

com els censos i padrons, i fins i tot l’EPA, encara que en menor mesura,

infravaloren el treball femení fora de casa, atès el seu component ocasional,

parcial o precari superior al del treball masculí. I, sobretot, cal recordar que

són les generacions femenines més joves les que presenten les taxes d’acti-

vitat més elevades ja que mostren un comportament amb perspectives

d’estabilitat i que és molt diferent, per la seva trajectòria i per les seves

característiques, del que mostren les actives madures. Ja que aquesta trans-

formació de les pautes d’activitat per edat afecta el comportament repro-

ductiu i, per tant, la dinàmica demogràfica, qualsevol intent de prospecció

sobre el futur passa necessàriament per la seva anàlisi detallada. 

(1)Amando de Miguel (1992), La sociedad española. 1992-1993. Madrid, Alianza Editorial, pàgina 549.
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Les edats de l’activitat femenina 

■ Ja s’ha pogut comprovar que, pel que fa als homes, les taxes d’activitat

s’acosten a 100 en les edats centrals i només canvia el percentatge de les

edats extremes. Els factors explicatius d’aquesta variació havien de buscar-

se en la prolongació de període de formació i en els canvis del sistema pro-

ductiu que han forçat la “jubilació” prematura de les generacions actives

més antigues. 

■ En el cas de les dones, l’anàlisi ha de ser molt més complexa per dos

motius. En primer lloc, les pautes de comportament dins de cadascuna de

les generacions actuals han evolucionat molt més ràpidament que en els

homes, i també les diferències de partida entre generacions són més grans.

En segon lloc, les diverses etapes del cicle familiar i reproductiu determi-

nen molt més la trajectòria de l’activitat femenina que no pas de la masculi-

na.(1) Aquestes dues característiques, sobretot, però, la segona, fan que

l’anàlisi de l’activitat i de l’ocupació femenina esdevingui cabdal en qualse-

vol investigació sobre la realitat demogràfica del país. La funció reproducti-

va no esdevé només un determinant principal de l’activitat productiva, sinó

que està determinada per aquesta activitat productiva. 

■ A banda de les teories que fan dependre la fecunditat de l’activitat i de

l’ocupació de les dones, és evident la utilitat que per a la previsió de la

dinàmica poblacional futura té la investigació sobre aquestes relacions. Tot

això confereix una gran riquesa informativa a l’evolució de les taxes d’acti-

vitat per edat de les dones, encara que també fa molt més complexa la seva

interpretació: 

(1)Encara que la seva complexitat només ens permet fer la referència, sobre la relació entre l’activitat femenina i els
cicles familiars a Espanya, des d’un punt de vista generacional, hi ha un excel.lent estudi realitzat per Montserrat
Solsona en la seva tesi doctoral, Anàlisi demogràfica i territorial de l’activitat femenina, presentada el 1991 a la
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Gràfic 2.5

TAXES D’ACTIVITAT FEMENINA PER EDAT(1)
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(1) Percentatge de dones actives de cada grup d’edat amb relació amb el total de poblacíó femenina de l’esmentat grup. 

Font: EPA quarts trimestres, a Garrido, L.J. (1992) fins el 1989.

■ Si l’activitat masculina mantenia una certa constància en les edats

centrals, el nivell de partida el 1964 de les dones mostra clarament el

potencial de creixement que progressivament s’ha fet realitat des de

llavors. Espanya, com ja s’ha comentat en un apartat anterior, s’ha distingit

tradicionalment de la resta d’Europa per l’escassa activitat femenina. Els

tòpics en aquest sentit són ben coneguts: l’afecció a la tradició, l’arrelat

catolicisme, el retard històric, el sexisme en el repartiment dels papers en

la família, la dedicació a criar progènies molt nombroses... 

■ En efecte, fins i tot la forma de les successives corbes de cada any sem-

bla confirmar els tòpics. A diferència de la distribució masculina, entre les

dones les taxes maximes d’activitat s’assoleixen en els grups d’edat joves
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■ El cicle familiar sembla el principal factor explicatiu, en permetre un

període de formació (que, com en els homes, podria estar endarrerint el

moment d’entrada en activitat) i un altre de “treball de soltera”, que podria

estar creixent i intensificant-se, però que finalment s’acabaria amb el matri-

moni, amb la dedicació a les tasques domèstiques i, sobretot, amb l’arriba-

da de fills. Si fins el 1984 l’activitat màxima es produïa en el grup de 20 a

24 anys, a partir d’aquest any són les dones de 25 a 29 anys les qui posseei-

xen un percentatge més alt d’activitat, cosa que sembla correspondre nova-

ment amb el retard de l’edat de matrimoni i amb l’augment de l’edat mitja-

na a la qual es té el primer fill. 

■ No obstant això, aquesta interpretació, com ja passava amb els homes, és

fruit del “miratge transversal”, pel qual s’interpreten les taxes d’un determi-

nat moment com si pertanyessin a una mateixa generació al llarg de la seva

vida. Només si no es produïssin canvis entre unes generacions i altres, la taxa

de cada edat podria ser interpretada com la que ja van tenir o tindran les

generacions que ja han passat aquesta edat o que la passaran en el futur. I,

com s’ha comentat abans, si alguna cosa caracteritza el conjunt actual de

generacions femenines espanyoles és la intensitat dels canvis que han experi-

mentat els seus cicles vitals pel que fa als de les generacions precedents, la

varietat i complexitat dels factors que han provocat aquests canvis i la gran

diversitat que tot això ha introduït entre unes generacions i les altres. 

■ Una manera simple de constatar aquestes transformacions és convertir

l’anterior gràfic de moments en el seu equivalent per generacions. D’aques-

ta manera es pot observar amb claredat com, en contra dels tòpics, l’activi-

tat femenina ha augmentat en gairebé totes les generacions, fins i tot entre

les dones pertanyents a grups d’edat madurs. Els dos períodes de fort crei-

xement, però, tenen protagonistes diferents: 

- En el primer, fins el 1974, les generacions nascudes abans de 1935 i que

superaven ja els trenta anys, van ser les protagonistes de l’augment
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fins i tot les nascudes entre el 1915 i el 1919 que tenien entre 50 i 54 anys

el 1969 van incrementar sensiblement les seves taxes), mentre que les més

joves continuaven confirmant la pauta tradicional d’abandonament de

l’activitat quan arribaven a l’edat del matrimoni. Per tant, el primer assalt de

l’activitat femenina el van protagonitzar dones de més de 35 anys, en unes

condicions poc favorables que es comentaran quan es tractin les ocupa-

cions. Aquestes dones es van casar aviat i van acomplir també aviat el seu

“projecte reproductiu”. En la posterior conjuntura de ràpid desenvolupa-

ment van començar a declarar-se actives de nou. 

- En el segon, posterior al 1985, la gran incorporació femenina a l’activi-

tat la protagonitzen generacions joves, nascudes després del 1945.

Aquest cop cal distingir clarament dos perfils: el de les dones de 20 a 35

anys (que ja mostren altres pautes de nupcialitat i de fecunditat i posseei-

xen un alt grau de qualificació amb relació a generacions posteriors) i les

nascudes entre 1944 i 1953, generacions “frontissa”, entre dos mons, que

han tingut un paper absolutament pioner i fins i tot “temerari” en la rup-

tura amb pautes tradicionals que encara les afecten i l’assaig de nous

comportaments per als quals no hi havia experiència anterior ni “llibres

d’estil” a seguir. 

■ El 1994, resulta destacable l’acostament de les dones actives més joves a

les pautes per edat masculines. D’aquesta manera, la seva incorporació ple-

na a l’activitat s’ha anat endarrerint de manera que les taxes de les qui

tenen de 15 a 19 anys són cada cop més baixes. L’activitat, però, als 20-24 i

sobretot als 25-29 és creixent des del 1964 (les dones de la generació 1964-

68 han superat ja el 70% d’actives a l’edat de 25-29 anys, un autèntic record

històric). Encara hi ha una cosa més important: es comença a percebre que

s’ha trencat la pauta clàssica per la qual l’arribada a l’edat del matrimoni

implicava la davallada de l’activitat femenina. De fet, ja les dones que el

1994 tenien entre 35 i 39 anys mostraven una taxa d’activitat per sobre de

la que havien tingut a qualsevol edat anterior. Aquesta vocació de
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permanència, fins i tot en les edats en què tradicionalment es produïa el

reflux cap a la inactivitat i cap a la dedicació a les tasques de la casa, és el

millor senyal dels canvis que s’estan produint. 

Gràfic 2.6 

TAXES D’ACTIVITAT FEMENINA PER EDAT(1) DE LES GENERACIONS 
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(1) Percentatge de dones actives de cada grup d’edat amb relació amb el total de població femenina de l’esmentat grup. 

Font: Reelaboració del gràfic 2.5.

■ Com s’ha vist en el primer capítol, aquests canvis coincideixen amb una

forta davallada de la fecunditat. Si les noves dones actives, incorporades

durant l’època del desenvolupament, tenien ja prou edat per haver avançat

prèviament en el seu projecte reproductiu i en l’educació dels fills, les

joves que arriben a l’edat de treballar després del 1985 ajornen el matrimo-

ni i la fecunditat considerablement, amb la qual cosa contribueixen a la for-

ta caiguda de la natalitat. 

■ Evidentment, tot això planteja interrogants de gran interès des d’un punt

de vista prospectiu. Cal preguntar-se, per exemple, per la relació existent
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entre l’estat civil i l’activitat femenina: ja que tradicionalment les dones sol-

teres mostren unes taxes d’activitat superiors a les de les dones casades

(gairebé idèntiques per edat a les dels homes solters), les grans diferències

en l’activitat per gènere s’observen en el col.lectiu dels no solters. D’aques-

ta manera, els homes casats són els que mostren taxes més grans d’activitat

i, per contra, les dones en el mateix estat civil es comporten de manera

oposada ja que assoleixen els mínims.

■ Això fa explícita una pregunta: explica l’augment de la solteria el de

l’activitat femenina, o s’ha produït independentment de l’estat civil, fins i

tot entre les dones casades? Doncs, encara que la solteria femenina ha aug-

mentat durant el darrer decenni, també ho han fet les taxes d’activitat de

les dones no solteres que han passat, en el seu conjunt, del 20% al 33% en

un període tan breu. Encara és més significatiu l’augment en determinades

edats, com el que s’observa entre els 30 i 34 anys, l’activitat del qual es

duplica en passar del 27,6% al 54,6%. 

■ En definitiva, no és un augment de la importància de les dones solteres

el que pot explicar la creixent activitat femenina (tot i que sigui un dels

seus factors). L’aspecte en què es produeix un autèntic canvi de les pautes

d’activitat és entre les dones que s’han casat alguna vegada i això no es res-

tringeix precisament a les edats més joves. En definitiva, el canvi apunta les

profundes transformacions de les relacions de parella i del repartiment dels

papers en la família i, novament, ens situa en el centre del debat sobre les

causes de la davallada de la fecunditat. 

■ El corrent encetat per Becker(1), en el qual s’aplica l’aparell conceptual

de la microeconomia als costos de la procreació i de l’educació dels fills, ha

acabat per emfasitzar la importància dels costos d’oportunitat que suposa

(1) L’aplicació de la microeconomia als estudis sobre fecunditat, avui coneguda com la “new home economics”, data
dels anys seixanta i la va encetar Becker amb articles com el publicat el 1960, “An economic analysis of fertility”
(inclòs en el National Bureau of Economic Research, Demographic and Economic Change in Developed Countries,
Princeton, pp. 209-240). Pot trobar-se una exposició general d’aquests corrents, publicada a Espanya a Gary Becker
(1987), Tratado sobre la familia, Madrid. Alianza Editorial.
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aquesta educació per a les dones. Per dir-ho d’una altra manera, el temps de

la dona és cada cop més valuós en el mercat, per la qual cosa també són

més grans els costos que, en metàl.lic o en oportunitats de formació i de

promoció, té la dedicació d’aquest temps a les tasques reproductives. 

Quadre 2.4

TAXES D’ ACTIVITAT SEGONS L’ESTAT CIVIL, EL GRUP D’EDAT I EL SEXE 

Solters/es No solters/es
1984 1989 1994 1984 1989 1994

Homes
16-19 45,75 33,86 30,07 95,4 61,98 51,15
20-24 63,61 71,05 65,40 94,67 96,75 92,44
25-29 88,58 87,59 85,85 98,51 98,77 98
30-34 89,50 87,55 89,01 98,7 98,96 98,12
35-39 87,37 84,65 84,93 98,54 98,17 97,69
40-44 83,50 83,19 81,76 96,84 96,95 96,91
45-49 85,11 79,88 80,40 93,6 95,76 94,72
50-54 80,50 73,89 74,56 90,12 90,01 88,89
55-59 66,89 63,94 60,63 79,96 77,44 72,48
60-64 56,94 46,35 40,93 56,03 49,34 42,48
65-69 24,07 12,01 9,56 13,29 8,11 5,44

70 i més 7,39 3,44 3,07 2,9 1,55 1,12

Total 63,89 63,11 61,76 71,83 71,07 66,29

Dones
16-19 34,60 30,79 25,04 27,84 36,42 34,94
20-24 62,22 64,92 59,60 39,43 47,26 53,82
25-29 82,36 84,90 83,98 38,53 50,08 57,46
30-34 82,23 85,53 87,35 31,84 47,03 53,6
35-39 77,70 83,64 79,08 27,52 40,71 54,56
40-44 68,43 78,47 82,17 26,27 35,64 47,72
45-49 71,01 66,81 75,36 23,85 28,31 37,22
50-54 57,70 64,40 68,01 21,9 24,65 29,17
55-59 56,55 56,69 49,26 19,52 19,87 20,91
60-64 41,87 36,09 37,61 13,08 12,3 12,65
65-69 9,24 7,62 7,98 4,25 3,78 2,85

70 i més 3,61 1,32 1,02 1,03 0,86 0,76

Total 50,64 53,17 51,85 19,89 28,42 32,94

Font: EPA, quarts trimestres.
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■ No obstant això, fins i tot mitjançant l’aplicació estricta dels models

econòmics creats per aquest interessant corrent d’investigació, continua

sense resoldre’s la incògnita de si és la fecunditat més baixa que permet a

les dones dedicar el seu temps a l’ocupació extradomèstica o si és el treball

fora de casa que ocasiona la davallada de la fecunditat. Durant molt de

temps es va pensar que la segona opció era la correcta, però el fet que

recentment països com els nòrdics, amb una activitat femenina molt supe-

rior a l’espanyola, tinguin una fecunditat també sensiblement superior fa

sospitar que el sentit d’aquesta relació causa-efecte és molt més complex.

Cal pensar, fins i tot, que perquè la fecunditat recuperi valors d’altres temps

cal, no que la dona torni a les tasques domèstiques, sinó que els seus

ingressos es consolidin plenament com a part important dels recursos

econòmics familiars i tot això en condicions d’igualtat de drets i d’obliga-

cions pel que fa a la parella(1).

■ Un dels indicadors més importants sobre el valor del temps de les dones

és la inversió prèvia en anys d’estudis. Es pot observar reiteradament que

com més gran és el nivell d’instrucció, més gran és també la proporció de

les dones que es declaren actives, fins al punt que les dones amb estudis

superiors presenten taxes d’activitat molt semblants als homes amb el

mateix nivell de formació. Com ja passava amb l’estat civil, els canvis en el

nivell d’instrucció es relacionen amb les taxes d’activitat de manera molt

diferent entre homes i dones. L’augment dels anys de formació en els

homes només ha tingut l’efecte d’endarrerir la seva entrada en l’activitat i,

per tant, ha fet disminuir la taxa global masculina, mentre que entre les

dones l’efecte ha estat invers. 

■ A diferència del que passava amb l’estat civil, l’activitat femenina gaire-

bé no ha canviat en els diferents nivells d’instrucció. En realitat, els canvis

han estat mínims fins i tot si tornem al 1964. El que realment ha canviat és

(1)Es pot trobar una interessant reflexió sobre aquestes condicions a Cabré i Pla, Anna (1990), “¿Es compatible la
protección de la familia con la liberación de la mujer?” a Instituto de la Mujer, Mujer y Demografía, Madrid, Serie
Debate, núm 10, pp. 9-16. 
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Quadre 2.5 

TAXES D’ACTIVITAT PER NIVELL D’INSTRUCCIÓ I PER SEXE 

Homes Dones
1984 1989 1994 1984 1989 1994

Analfabets i sense estudis 49,47 43,14 32,23 13,10 13,68 12,27

Primaris 76,63 71,79 63,39 23,91 26,21 26,60

Mitjans i anteriors a superiors 67,72 71,26 69,24 47,33 43,58 48,12

Superiors 83,21 83,10 79,15 78,23 80,19 74,47

Font: EPA, quarts trimestres.

la proporció de dones a cada nivell. Si el 1984 el 74% de les dones més

grans de 16 anys tenien estudis primaris o inferiors, el 1994 només és el

56%. Les que tenen estudis, però, que des de “sempre” han mostrat taxes

d’activitat molt elevades, han augmentat en proporció del 2% a l’11% de la

població femenina entre aquests dos anys i suposen el 23% de les dones

actives del 1994. Per tant, mentre que l’activitat per nivells es mantenia

molt estable, el canvi en l’estructura del nivell d’instrucció femení, és a dir,

en la composició de les actives per nivell d’estudis, ha acompanyat directa-

ment l’augment de l’activitat global. Aquest factor és tan important que un

simple exercici d’estandardització mostra que, amb la distribució dels

nivells d’instrucció femenina del 1984, la taxa d’activitat femenina actual

seria només del 28,9%, en lloc del 36% real. I viceversa, si el 1984 el nivell

d’instrucció hagués estat l’actual, l’activitat femenina hauria estat del

35,2%, en lloc del 27,7% que es va produir realment. 

■ Cal dir que aquest canvi té una importància difícil d’exagerar. En l’actua-

litat, Espanya és un dels països del món amb un percentatge més alt d’estu-

diants universitaris, amb la peculiaritat que entre els estudiants universitaris

les dones han arribat a ser majoria. El resultat, doblement sorprenent i

esperançador, atesa la negra tradició espanyola de subinstrucció femenina,

és que per primera vegada s’inverteixen els papers i existeixen ja genera-

cions d’espanyoles amb un nivell més alt d’instrucció que els seus coetanis
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masculins (penseu que són poc habituals a Espanya els matrimonis en què

la dona supera en formació al seu cònjuge). Tot això no ha de fer oblidar el

nivell d’instrucció addicional necessari entre les dones per ocupar els

mateixos càrrecs que els homes. La taxa més baixa d’activitat femenina,

que conviu amb nivells més alts d’instrucció, encara que no ho desmenteix,

sí que matisa enormement les premisses en què es basa la teoria del capital

humà. 

■ Encara que és important l’evolució de l’activitat, és a dir, de l’”oferta” en

el mercat laboral, no s’ha de perdre de vista que el mateix concepte resulta

enormement subjectiu i que el seu significat és molt canviant en el temps,

dues característiques molt influïdes per la “demanda” del mercat i per

altres factors conjunturals. És per això que cal analitzar amb més detall el

grau d’adequació entre “oferta” i “demanda” de treball, a partir de les dife-

rents situacions pel que fa a l’activitat. 

2.5. Ocupació i atur 

■ Els canvis fins aquí observats pel que fa a la intensitat de l’activitat, al seu

comportament per edats i a la seva diferent evolució entre homes i dones

assoleixen un sentit ple quan es distingeixen en el seu si les situacions con-

cretes de treball i d’atur. Els diferents períodes d’aquesta evolució, que ja

han estat comentats amb relació a l’activitat, es dibuixen amb més nitidesa

pel que fa a l’ocupació. Abans de fer un breu repàs de l’evolució del nom-

bre d’ocupats i d’aturats, paga la pena destacar que el període que

comença el 1964, però sobretot a mitjans dels setanta, resulta extraordinari

des del punt de vista històric. 

■ Mai, ni tan sols en les pitjors crisis del segle passat, ni tampoc en la dels

anys vint d’aquest segle, l’atur havia assolit la importància absoluta i relativa

que ha adquirit en aquest quart final de segle. I, tot i això, no seria massa

arriscat admetre que Espanya passa per un dels moments de més estabilitat
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política i de prosperitat econòmica. Aquesta aparent paradoxa ha de posar-

nos en guàrdia davant les interpretacions catastrofistes i centrar les nostres

mirades en el canvi de significació del treball com a mitjà de subsistència i

com a valor social. Sense aquestes prevencions les dades no servirien per al

seu objectiu: la comprensió dels efectes que l’evolució del mercat laboral

pot tenir sobre la dinàmica social en el seu conjunt i la manera amb què

està determinada per aquesta dinàmica. 

2.5.1. Les xifres de l’ocupació i de l’atur 

■ Per facilitar la continuïtat de l’anàlisi realitzada en els apartats dedicats a

l’activitat, s’utilitza en aquest document la mateixa periodització pel que fa

a l’ocupació i a l’atur: 

1. Durant el decenni del desenvolupament, l’ocupació total va evolucionar de

manera molt semblant a l’activitat: va augmentar moderadament durant el

quinquenni 1965-69 i de manera notable durant el següent. L’atur, per tant,

es va mantenir en percentatges molt reduïts, situació propera a la plena

ocupació que va caracteritzar les economies occidentals de postguerra i de

l’era del desenvolupament dels anys seixanta. 

2. La crisi posterior, per bé que, pel que feia al nombre d’actius, es va traduir

en un decenni d’estancament, va tenir un efecte molt més dramàtic sobre

l’ocupació, que va experimentar una caiguda considerable. Entre el 1975 i

el 1985 es bloquegen les fràgils vies de creixement encetades els anys

seixanta, cauen definitivament moltes de les proteccions a sectors

econòmics mantinguts artificialment i comença una reconversió fulgurant

del sistema productiu, especialment en el sector industrial, i tot això es

tradueix en una pèrdua mitjana anual al voltant dels 400.000 llocs de

treball. Evidentment, aquest ritme de destrucció de llocs de treball no

podia compensar-se amb la creació de nous llocs de treball. Les
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xifres d’atur no van arribar a ser tan elevades com ho podrien haver estat

si l’activitat, sobretot la femenina, hagués continuat creixent tan sols al

ritme al qual ho feia la població en edat de treballar. És per això que no

ens hem de refiar de les explicacions, força freqüents, que carreguen les

tintes sobre la importància de la posada en marxa de les oficines d’ocu-

pació i dels subsidis d’atur, que suposadament haurien animat les dones a

declarar-se actives. Contràriament, com ja s’havia vist anteriorment, la

crisi va suposar una autèntica aturada per al creixement de l’activitat

femenina. Inicialment, la davallada de l’ocupació va ser comuna a homes

i a dones, però des del 1981 torna a notar-se que el gran potencial de

creixement de l’activitat femenina no pot restar frenat indefinidament. Es

produeix una lleugera recuperació del nombre d’actives que, tot i això,

només va servir perquè el ritme al qual estava caient el nombre d’ocupa-

des es fes més lent i es disparés el ritme al qual creixia el nombre d’atura-

des. El balanç del decenni 1975-1985, per tant, suposa la irrupció en el

panorama social espanyol d’un contingent d’actius a l’atur sense prece-

dents coneguts. 

3. La recuperació, important ja pel que fa al creixement dels actius, resulta

espectacular quant a l’ocupació. En realitat, es tracta del creixement més

rapid del nombre d’ocupats que mai s’ha documentat a Espanya. Entre el

1985 i el 1990 el seu augment és de dos milions de persones i això enca-

ra és insuficient com a indicador del nombre de nous llocs de treball cre-

ats, atès que el procés de reestructuració dels sectors productius conti-

nua i s’intensifica, amb la consegüent destrucció de llocs de treball, que

es comentarà més endavant. 

4. La nova crisi d’ocupació posterior al 1990 és també intensa. El nom-

bre total d’ocupats disminueix de més de 850.000 en quatre anys

només. Tot i això, i a diferència del que va passar en la crisi que va

començar a finals dels setanta, el creixement dels actius només s’alen-

teix i, fins i tot, continua sent important entre les dones, amb els
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consegüents efectes negatius en el percentatge d’ocupats quant al total

d’actius. Aquesta vegada la situació és més complexa que els anys setan-

ta. A diferència de la percepció de crisi conjuntural que es va produir

aleshores, la situació actual tendeix a ser analitzada com a estructural,

amb el canvi consegüent en l’òptica sobre les polítiques d’ajustament

necessàries. Dit d’una altra manera, sense actuacions decidides en matè-

ria de política econòmica i laboral, es podria dibuixar una nova situació

d’estabilitat al voltant d’una inflació moderada, d’un constant augment

de la productivitat i, malgrat tot, d’una generació d’ocupació escassa, que

no permet reduir substancialment les borses d’atur existents. 

■ Aquesta nova situació, comuna a moltes economies desenvolupades,

és especialment aguda a Espanya, atesa la importància numèrica que han

assolit les xifres d’aturats i els problemes estructurals que el país ha

heretat i que ha de resoldre ràpidament per aconseguir una plena inte-

gració a Europa. Aquesta situació serveix de base per a una anàlisi de la

nova significació del treball productiu i de les seves relacions amb els

canvis socials i demogràfics que s’estan produint. Cal pensar que la con-

tracció actual del treball cap als grups centrals d’edat activa magnifica

l’atenció sobre els efectes de l’envelliment demogràfic en els sistemes de

seguretat social. De la mateixa manera, sembla una de les causes de

l’ambigu “ressorgir” de la família, com a institució insubstituïble de

suport emotiu i econòmic. També pressiona la necessitat que tenen els

joves d’ampliar el seu període de formació, ja que endarrereixen el

moment de la seva emancipació i el de la formació de noves famílies, i

pot haver impedit que l’activitat femenina hagi assolit ritmes de creixe-

ment molt superiors als ritmes elevats de les darreres dècades. Aquestes

repercussions de l’actual situació de l’ocupació són totalment noves i no

tenen res a veure amb la idea del treball remunerat i de l’atur que hi

pogué haver fa només mig segle. 
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Quadre 2.6 

POBLACIÓ OCUPADA I ATURADA, PER SEXES, EPA, 4t TRIMESTRE 
(Mi1ers) 

Ocupada Homes Dones Aturada Homes Dones 

1964 11.623 8.801,2 2.822,10 251 206,9 43,8

1965 11.913 8.801,2 2.952,30 181 150,6 30,4

1966 11.999 9.046,2 2.952,60 138 116,0 22,3

1967 12.066 9.089,5 2.976,20 160 135,6 24,8

1968 12.133 9.165,4 2.967,6 160 136,6 23,8

1969 12.198 9.184,8 3.012,7 140 119,8 19,8

1970 12.174 9.102,3 3.071,3 169 138,9 29,8

1971 12.279 9.059,2 3.219,3 219 172,4 46,2

1972 12.531 9.059,9 3.470,8 271 204,5 66,9

1973 12.858 9.043,7 3.814,4 390 280,4 109,9

1974 12.922 9.036,8 3.885,0 459 313,7 145,3

1975 12.579 8.909,5 3.669,2 615 421,3 193,7

1976 12.544 8.887,0 3.656,8 620 432,0 187,9

1977 12.412 8.819,6 3.592,6 741 503,5 237,1

1978 12.118 8.626,3 3.491,7 1.000 663,4 336,8

1979 11.944 8.491,5 3.452,6 1.242 831,0 411,0

1980 11.538 8.223,5 3.314,9 1.633 1.092,7 540,4

1981 11.261 8.068,6 3.192,1 2.000 1.321,9 678,5

1982 11.209 7.951,2 3.257,8 2.251 1.447,7 802,8

1983 11.150 7.877,9 3.272,5 2.447 1.588,1 859,0

1984 10.749 7.625,2 3.124,0 2.893 1.891,6 1.001,1

1985 10.806 7.634,3 3.171,6 2.973 1.905,6 1.067,4

1986 11.125 7.831,4 3.293,1 2.928 1.804,8 1.123,4

1987 11.701 8.114,3 3.587,1 2.915 1.546,8 1.368,1

1988 12.000 8.306,5 3.693,9 2.704 1.363,0 1.341,2

1989 12.490 8.547,1 3.943,3 2.525 1.241,3 1.283,4

1990 12.703 8.597,0 4.105,9 2.427 1.159,2 1.267,8

1991 12.642 8.504,1 4.138,2 2.569 1.249,6 1.319,3

1992 12.146 8.094,8 4.051,1 3.047 1.553,0 1.494,2

1993 11.724 7.741,8 3.981,7 3.682 1.937,4 1.745,0

1994 11.770 7.766,4 4.003,6 3.698 1.840,9 1.857,5

Fonts: EPA quarts trimestres, a Garrido, L.J. (1992) fins el 1991.
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2.5.2. L’ocupació i l’atur en termes relatius 

■ La relació entre qui “produeix” i qui no ho fa i, per tant, depèn dels qui

produeixen per a la seva subsistència i per al seu manteniment, sembla un

tema fonamental per a la política social. De fet, acapara l’atenció de gran

part de les anàlisis sobre les conseqüències de l’evolució de l’estructura per

edats de la població espanyola. No obstant això, l’estructura per edats i,

concretament, la relació entre les edats actives i les inactives només poden

mostrar mínimament la situació real quant a l’ocupació. I el cert, si es fa

una abstracció de les fluctuacions a curt termini, és que la població total, la

inactiva i l’activa creixen de manera força contínua des del 1964 i que la

població ocupada ha crescut molt poc en termes absoluts. 

■ En definitiva, la “dependència” és creixent, en qualsevol cas. També ho

és, però, el potencial de persones “sostenidores” sense ocupar, cosa que

desvirtua totalment les negres prediccions basades exclusivament en la rela-

ció de dependència demogràfica. L’activitat femenina pot augmentar encara

considerablement i, aquest cop, es tractaria d’una oferta de treball altament

qualificada, ja que el seu nivell d’instrucció és molt elevat. La població real-

ment activa en situació d’atur també és considerable, especialment en edats

joves i, novament, es tracta de treballadors potencials enormement rendi-

bles, no solament pel seu nivell d’instrucció, sinó també per les seves escas-

ses exigències laborals i salarials quan accedeixen a la primera feina(1).

Davant aquesta situació, sembla poc encertat suscitar l’alarma pel que fa a

una possible disminució del percentatge de població en edat activa, causada

per la reducció de la natalitat que va començar a mitjans dels setanta. De fet,

l’augment de la població en edat de treballar atribuïble als nascuts els anys

d’elevada natalitat no ha suposat cap avantatge i, per contra, s’ha traduït en

preocupants percentatges d’inactivitat i d’atur. Admetem, si més no, que 

(1) Toharia, Luis i Muro, Juan (1988), “ ¿Es elevado el salario de los jóvenes?”, publicat a Revista de economía y
sociología del trabajo, (1-2): 42-52.
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Espanya té i tindrà tots els treballadors en potència que es vulguin utilitzar,

tant se val quina sigui l’estructura per edats. L’autèntic problema és que no

ho fa. 

Gràfic 2.7

POBLACIÓ SEGONS LA SEVA RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT(1) 
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(1) La població posterior a 1991 correspon a la variant mitjana de l’Instituto de Demografía (1994). 

Font: Les dades de relació amb l’activitat són les del quadre 2.6. La població total s’ha calculat per a cada any i s’han
interpolat els valors coneguts dels censos i dels padrons corresponents. 

■ En termes absoluts, és evident que, llevat dels primers anys d’augment

del nombre d’aturats, les fluctuacions posteriors d’aquest col.lectiu són

paral.leles i inverses a les de l’ocupació. Dit d’una altra manera, no es pot

dir que l’explicació de les taxes d’atur creixents es trobin principalment en

la incorporació de nous actius que busquen la seva primera feina.

Contràriament, les conjuntures de crisi d’ocupació combinen simultània-

ment el seu augment absolut amb la reducció del nombre d’ocupats i, com

ja s’ha vist, amb la reducció dràstica del ritme de creixement de la població 
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Gràfic 2.8 

POBLACIÓ ACTIVA (OCUPADA I A L’ATUR) 
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Font: Elaborat a partir del quadre 2.6. 

activa. Tot això palesa la intensitat amb què desapareixen els llocs de tre-

ball ja existents i l’escassa consolidació de l’activitat al nostre país, especial-

ment la femenina, i preestableix unes pautes de relació entre ocupació i

atur que fan que les taxes d’atur siguin doblement sensibles a la conjuntura

econòmica. 

■ Les elevades taxes d’atur, insospitadament, s’assimilen força bé. No és

perceptible un augment de la inestabilitat social, ni una especial bel.ligeràn-

cia sindical, ni revoltes polítiques alimentades per l’escassetat de treball.

Això vol dir que els mecanismes d’esmorteïment funcionen i, entre aquests

mecanismes, cal destacar-ne quatre de fonamentals: els subsidis de desocu-

pació, la solidaritat familiar, l’opció per l’alternativa educativa per part dels

joves i el treball no declarat. Malgrat això, és evident que tots aquests recur-

sos davant el problema de l’atur són possibles gràcies a un espectacular
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Quadre 2.7

TAXES D’OCUPACIÓ I D’ATUR RESPECTE A LA POBLACIÓ ACTIVA 
(Percentatge) 

Ocupació Atur Totals
Homes Dones Homes Dones Ocupació Atur

1964 97,7 98,5 2,3 1,5 97,9 2,1

1965 98,3 99,0 1,7 1,0 98,5 1,5

1966 98,7 99,3 1,3 0,7 98,9 1,1

1967 98,5 99,2 1,5 0,8 98,7 1,3

1968 98,5 99,2 1,5 0,8 98,7 1,3

1969 98,7 99,3 1,3 0,7 98,9 1,1

1970 98,5 99,0 1,5 1,0 98,6 1,4

1971 98,1 98,6 1,9 1,4 98,3 1,7

1972 97,8 98,1 2,2 1,9 97,9 2,1

1973 97,0 97,2 3,0 2,8 97,1 2,9

1974 96,6 96,4 3,4 3,6 96,6 3,4

1975 95,5 95,0 4,5 5,0 95,3 4,7

1976 95,4 95,1 4,6 4,9 95,3 4,7

1977 94,6 93,8 5,4 6,2 94,4 5,6

1978 92,9 91,2 7,1 8,8 92,4 7,6

1979 91,1 89,4 8,9 10,6 90,6 9,4

1980 88,3 86,0 11,7 14,0 87,6 12,4

1981 85,9 82,5 14,1 17,5 84,9 15,1

1982 84,6 80,2 15,4 19,8 83,3 16,7

1983 83,2 79,2 16,8 20,8 82,0 18,0

1984 80,1 75,7 19,9 24,3 78,8 21,2

1985 80,0 74,8 20,0 25,2 78,4 21,6

1986 81,3 74,6 18,7 25,4 79,2 20,8

1987 84,0 72,4 16,0 27,6 80,1 19,9

1988 85,9 73,4 14,1 26,6 81,6 18,4

1989 87,3 75,4 12,7 24,6 83,2 16,8

1990 88,1 76,4 11,9 23,6 84,0 16,0

1991 87,2 75,8 12,8 24,2 83,1 16,9

1992 83,9 73,1 16,1 26,9 79,9 20,1

1993 80,0 69,5 20,0 30,5 76,1 23,9

1994 80,8 68,3 19,2 31,7 76,1 23,9

Font: EPA quarts trimestres. Elaborat a partir dels quadres 2.1. i 2.6.

153



augment de la renda nacional, basat en la creixent productivitat d’una

població ocupada que no s’incrementa en nombre, mentre que sí ho fa la

població aturada i la inactiva. 

■ Aquesta opció davant l’escassetat de feina té, però, repercussions

importants en el sistema social en el seu conjunt i no falten propostes

alternatives, com ara el repartiment més gran del treball mitjançant la

reducció de les jornades laborals. Mentrestant, la situació va amarant els

comportaments individuals i familiars, i la incorporació d’aquestes con-

ductes modifica els grans indicadors i el sentit en què han de ser interpre-

tats. Estan canviant les funcions del matrimoni, de la família, dels estudis,

de la jubilació... 

■ Amb aquest suposat teló de fons, s’analitzaran amb més detall les xifres

d’ocupació i d’atur, tot distingint entre homes i dones, entre les diferents

edats i entre les diferents situacions familiars. 

2.5.3. Ha canviat tant la dona a Espanya? 

■ El que es va comentar pel que fa a l’activitat femenina és doblement

vàlid pel que fa a l’ocupació. Des d’una perspectiva temporal àmplia, l’ocu-

pació masculina absoluta canvia poc, ja que l’ocupació és gairebé una

característica definitòria dels papers masculins. Les úniques fluctuacions

quant al total d’ocupats tenen causes estructurals, és a dir, depenen de les

diferències de dimensions relatives entre les cohorts entrants i sortints.

Sense aquestes fluctuacions, les jubilacions són compensades per les pri-

meres ocupacions juvenils. Fins i tot aquest segle, durant el qual la transició

demogràfica ha produït un constant creixement de la població, les diferèn-

cies de volum entre les generacions entrants i sortints han estat compensa-

des per la prolongació del període de formació dels més joves per mantenir

un cert equilibri en el nombre final d’ocupats masculins.
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■ El cas de les dones és molt diferent. Les dones madures, a prop de l’edat

de jubilació, tenen un percentatge baix d’ocupació. La seva jubilació, per

tant, no equilibra l’entrada de les joves ocupades, que arriben ja a un 45%

de les actives i que, a més a més, pertanyen a generacions més nombroses.

A això s’ha d’afegir que gairebé totes les cohorts de menys de 40 anys han

augmentat recentment d’alguna manera el seu percentatge d’ocupació. El

resultat, en definitiva, és un creixement de l’ocupació femenina molt supe-

rior al de la masculina. 

Gràfic 2.9 

VARIACIÓ ABSOLUTA DEL NOMBRE D’OCUPATS I D’ATURATS,
PER SEXES, RESPECTE ALS VALORS DE 1964 
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■ Durant el desenvolupament i la recuperació, els dos períodes de creixe-

ment de l’ocupació, les dones han guanyat terreny sensiblement quant a les

diferències prèvies amb els homes. En el primer d’aquests períodes, l’ocu-
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pació masculina només va créixer, a un ritme reduït, fins el 1969, mentre

que la femenina es mantenia estable. És després d’aquell any que les dones

enceten un quinquenni d’autèntica irrupció en les xifres d’ocupació, ja que

esdevenen les autèntiques protagonistes de la creació de llocs de treball

abans de la crisi de finals dels setanta. A més a més, l’augment de les dones

ocupades es magnifica perquè, simultàniament, l’ocupació masculina

comença un lent declivi que enllaçarà ja, el 1974, amb la caiguda produïda

per la crisi. Aquests dos factors s’uneixen per fer que la relació entre els

ocupats passi de ser de 32 dones per cada 100 homes el 1969 a 43 el 1974.

De fet, l’ocupació masculina se situa ja el 1978 per sota del volum existent

el 1964, volum que ja no es tornarà a assolir mai més. 

■ El relatiu retard amb què es produeix la primera irrupció ocupacional de

la dona requereix algun comentari, ja que mostra les noves característiques

que adquirirà el seu perfil durant l’època de la recuperació. 

■ Les “dones del desenvolupament” accedeixen a un lloc de treball en una

època difícil per a elles: el benestar econòmic les ha trobat instal.lades en

una complementarietat de papers pel que fa als homes que és difícil de can-

viar. A efectes pràctics, l’ocupació total masculina és una realitat durant

aquesta època, en més d’un sentit. Efectivament, la incorporació masculina

al treball es produeix molt aviat, i gairebé de forma total entre els adults,

alhora que les jornades laborals, en una economia escassa en béns de capi-

tal i d’equip, són necessàriament molt llargues. No cal dir que, en aquestes

condicions, el treball domèstic de l’home és gairebé inexistent, una situació

que és abonada per la tradició patriarcal regnant. 

■ Per la seva banda, les dones s’enfronten a l’àrdua tasca de criar les

cohorts més nombroses que mai ha tingut Espanya i això amb l’absència

gairebé absoluta dels equipaments i de la tecnologia domèstica de què més

tard podran gaudir les dones joves i sense el suport dels seus cònjuges en

les tasques d’educació dels fills. Per tot això, la incorporació de les dones
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al creixement econòmic s’endarrereix a causa de les tasques reproductives.

Quan finalment es produeix, els desavantatges amb els homes són obvis: la

trajectòria laboral que ara es torna a emprendre haurà de superar la seva

fractura inicial, però també l’absència de formació adequada, dos extrems

d’evident gravetat en un sistema productiu embarcat en un ràpid procés de

modernització. 

■ El resultat és que les treballadores del desenvolupament comencen a ofe-

rir massivament el seu treball en un mercat laboral de segona classe,

d’escassos requisits quant a qualificació, amb possibilitats de promoció

encara més reduïdes i en sectors com l’agrari, el tèxtil, les “feines” domèsti-

ques o de neteja, etc. Després d’haver criat molt aviat progènies nombro-

ses, en una època d”’escassetat relativa” de joves (perquè les generacions a

les quals pertanyen són reduïdes i perquè els perfils formatius adequats a

les noves exigències del desenvolupament són escassos) aquestes dones

ocuparan un mercat laboral “de segona”, cosa que permetrà als seus congè-

neres masculins aprofitar les oportunitats que el benestar econòmic ofe-

reix. 

La crisi en l’ocupació 

■ La crisi trenca prematurament la nova direcció empresa pel desenvolu-

pament. A partir del 1970 el gran creixement de l’activitat ja es tradueix en

xifres simultàniament creixents d’atur i d’ocupació. Després del 1974,

però, i durant una dècada, l’única cosa que augmentarà serà el nombre

d’aturats. Les dones del desenvolupament, que ocupaven pitjors càrrecs

que els seus coetanis masculins, són les primeres i les més afectades. 

■ En aquesta situació l’estratègia dels nous possibles actius, els joves,

pateix un gir important. L’autèntic bloqueig de l’entrada al mercat laboral

els converteix en persones “a l’espera”, impossibilitades per accedir a la

maduresa social que proporcionen, d’una banda, els ingressos estables
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resultants del treball i, de l’altra, les responsabilitats socials derivades de la

independència domiciliar: el matrimoni i els fills(1). Com ja s’ha vist en un

capítol anterior, la nupcialitat enceta un prolongat període de disminució.

També ho fa la fecunditat del moment, per l’efecte combinat de la precoci-

tat amb què les generacions madures havien acomplert el seu calendari

reproductiu i pel retard que es comença a produir en el calendari de les

joves. El resultat, ja conegut, és la important davallada de la natalitat que

encara avui protagonitza la població espanyola(2). 

Gràfic 2.10 

NOMBRE DE DONES OCUPADES I A L’ATUR PER CADA CENT
HOMES EN LA MATEIXA SITUACIÓ 
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Font: Elaborat a partir del quadre 2.6. 

(1) Aquesta situació és la que ha permès a Gil Calvo un brillant assaig en el qual aplica a la situació de les joves
generacions afectades el marc conceptual de la “teoria de les cues”: Gil Calvo, E. (1985), Los depredadores
audiovisuales, Madrid, Tecnos (col.lecció “Status questionis”).
(2) La relació entre la crisi i la davallada de la natalitat no és, però, tan automàtica. Com assenyala A. Cabré, “la
davallada de la nupcialitat, com la de la natalitat, comença a molts països molt abans del 1973 i en un moment
de plena ocupació” (Cabré i Pla, Anna (1985), “Crisi econòmica, canvi demogràfic i tendències de poblament a
Catalunya”, publicat a Papers de Demografia, (7):pàgina 16). La crisi, per tant, se suma a altres canvis incipients, com
l’augment de les unions lliures o la prolongació del temps d’escolarització, entre altres, per intensificar els seus efectes
sobre la natalitat.
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■ Hi ha una altra conseqüència de la crisi la importància de la qual és

difícil d’exagerar: l’ampliació del període de formació dels joves com a

única alternativa a l’atur (ja s’ha comentat anteriorment la intensa relació

entre nivell d’instrucció i taxes d’activitat). El seu efecte és acumulatiu

sobre la nupcialitat. L’associació empírica entre el nivell d’estudis supe-

rior al primari i la tendència a la solteria femenina està àmpliament docu-

mentada: les dones amb estudis primaris o inferiors accedeixen a l’ocupa-

ció molt joves, però la seva trajectòria laboral és breu i acaba, en termes

generals, amb el matrimoni que, a més a més, és més precoç que en els

altres nivells d’estudis. Les dones, però, amb nivell secundari o superior,

lògicament accedeixen més tard a la seva primera feina, es casen en una

proporció més petita i amb una edat mitjana superior i, malgrat això, la

seva permanència en el lloc de treball és més estable i duradora. Per tot

això, l’increment de la dedicació als estudis entre les joves, que troben

bloquejat el seu accés al mercat laboral, se suma als factors que expliquen

la davallada de la nupcialitat. 

■ Les conseqüències són encara més àmplies. En efecte, la crisi accelera

el ritme amb què es produeixen el canvis modernitzadors en les estructu-

res i en els papers de la família. Després d’uns anys en què s’havia accen-

tuat la precocitat de l’ocupació, del matrimoni i de l’emancipació per part

dels fills, les famílies estan sotmeses de sobte a les tensions i a les exigèn-

cies del seu nou paper de refugi i de suport d’una progènie que no troba

feina i que es dedica a l’ampliació d’estudis amb una intensitat mai vista

fins ara. És gràcies al ràpid alliberament de les relacions dins de les unitats

familiars que s’aconsegueix assimilar amb una certa naturalitat i comoditat

una situació que, amb les pautes tradicionals, hauria portat a una situació

molt conflictiva(1). 

(1) Sobre les peculiaritats de les formes de la família a Espanya i el seu atípic manteniment de la preponderància de la
família nuclear en comparació amb altres països europeus, es pot consultar l’excel.lent treball de Solsona, M. i Treviño,
R. (1990), Estructuras familiares en España, Madrid, Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales. Hi ha una
discussió més general i actualitzada del tema a Requena, M. (1993), “Formas de familia en la España contemporánea”,
inclòs a L. Garrido Medina i E. Gil Calvo, Estrategias familiares, Madrid, Alianza Editorial, pp. 249-270.
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■ Aquesta “reconversió familiar” no hauria estat possible si, al voltant del

nombre creixent d’aturats, els salaris reals dels treballadors ja instal.lats de

manera estable en les seves feines no hagués continuat augmentant fins i

tot per sobre del creixement del producte nacional. Aquest “excés” de crei-

xement salarial, que s’ha interpretat habitualment com un llast més per a la

recuperació econòmica, va permetre l’estabilitat familiar i la dedicació dels

fills i de les filles als estudis. No han faltat autors que assenyalessin l’aparent

paradoxa: 

“Tot i córrer el risc de ser massa funcionalista, crec que seria un greu

error afirmar que l’opció subjacent a aquest procés no té base raonable.

Davant l’alternativa de manteniment del lloc de treball i dels ingressos

globals però en renunciar al creixement salarial, a la millora consegüent

de la productivitat i a l’alliberament de temps per a una massa juvenil a

la qual li cal prolongar la seva permanència en el sistema educatiu,

l’opció adoptada té alguns efectes clarament positius.”(1)

La recuperació en el treball

■ El perfil de les dones que engrandeixen l’ocupació a partir del 1985 és

molt diferent. En molts sentits, pot afirmar-se que constitueixen una “nova

generació”. En general, són noves treballadores, d’entre 20 i 35 anys, les qui

es beneficien del canvi en la situació del mercat laboral. D’una banda, es

desbloqueja l’entrada: les “cues” dels qui busquen una primera feina

comencen a moure’s més ràpidament. De l’altra, la permanència en el lloc

de treball es prolonga. A diferència de les seves antecessores, no abando-

nen la llar tan sovint ja que el matrimoni es continua endarrerint i la fecun-

ditat matrimonial és escassa. Fins i tot entre les dones casades i amb fills, la

proporció de les qui compatibilitzen les seves tasques domèstiques amb el

treball extradomèstic és creixent. 

(1) Espina, Álvaro (1986). Crisis económica y dependencia familiar, al llibre de la Fundació Pablo Iglesias, “Reparto
de trabajo y crisis social”, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, pàgina 23.
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■ Un efecte imprevist de la nova conjuntura és que la pressió sobre l’activi-

tat en les edats més joves esdevé més petita, no tan sols perquè sigui més

fàcil trobar feina, sinó perquè aquesta situació fa menys urgent la seva

recerca. El resultat del fet que sigui menys difícil trobar feina no és, sorpre-

nentment, un retrocés en la dedicació dels més joves als estudis. Es pot

confiar que, un cop acabats, el temps de recerca serà més petit. 

■ Tot això no impedeix que, en un sentit estricte, aquest període sigui el

de l’autèntica incorporació massiva femenina al treball extradomèstic. Com

ja s’ha comentat, aquesta vegada les protagonistes són més joves. Durant la

recuperació de l’ocupació que vindrà després de la crisi dels setanta i de la

primera meitat dels vuitanta, les generacions que més experimentaran un

augment en el seu percentatge d’ocupació pel que fa al total seran les qui el

1984 tenien entre 20 i 39 anys, és a dir, les nascudes entre el 1944 i el

1963. Durant el desenvolupament havien estat, en gran mesura, les seves

mares, és a dir, les dones nascudes entre el 1909 i el 1938 les qui havien

vist com el seu percentatge d’ocupació s’havia incrementat substancial-

ment, encara que en pitjors condicions. Aquest cop són més joves però, a

més a més, el tipus d’ocupació experimenta un canvi important. Aquestes

dones han viscut el seu període escolar en una època de gran expansió del

sistema educatiu. Quan esdevenen ofertants de feina són molt més selecti-

ves que les seves predecessores. Han fet una gran inversió vital en dedicar

tants anys als estudis i han ajornat en el seu cicle vital esdeveniments com

l’emancipació, el matrimoni o la procreació. Ja s’ha pogut comprovar, en

tractar el tema de l’activitat, que el nivell d’instrucció de les dones es rela-

ciona tradicionalment amb el seu nivell d’activitat. Des de fa dècades s’ha

pogut observar que les qui tenen estudis superiors es declaren actives en

percentatges pràcticament idèntics als dels seus coetanis masculins.

Contràriament, l’activitat de les dones amb nivell d’instrucció primari és

pràcticament la mateixa pel que fa als anys seixanta. En termes d’ocupació,

com més gran és la inversió prèvia en formació, més insofribles resulten els

costos de la seva no amortització en una feina remunerada. 
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Gràfic 2.11 

TAXES FEMENINES D’OCUPACIÓ PER EDAT 
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Font: EPA quarts trimestres, a Garrido, L.J., (1992) fins el 1989.

■ Entre les generacions femenines que més intensament aprofiten la millo-

ra en l’ocupació que va començar el 1985, resulten especialment destaca-

bles les qui el 1989 tenien de 25 a 29 anys ja que, a l’augment de l’ocupa-

ció, afegeixen una important davallada de la desocupació. En realitat, cinc

anys abans, el 26,5% estava a l’atur, probablement el percentatge més alt

que mai ha experimentat una generació femenina. Tenien un nivell d’estu-

dis i, per tant, d’activitat, molt superior al de les seves predecessores i

havien vist com es bloquejava el seu accés a un lloc de treball a causa de la

conjuntura desfavorable. En començar el fort ritme de creació de llocs de

treball durant la recuperació, estan més ben preparades per competir per

aquests llocs de treball. 

■ Segons el que acabem de veure, i tenint en compte que durant el darrer

quinquenni l’impuls de l’ocupació s’ha frenat i hem entrat en una nova
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crisi, no seria dolent trencar una llança per la joventut. És injusta la idea tan

estesa que els joves són hedonistes, irresponsables, discotequers i egoistes.

Cal revisar la seva situació a casa i l’impacte que hi té l’atur. Per aquest

motiu, cal analitzar les dades més recents sobre atur i ocupació per edats i

per posició a les llars. 

2.5.4. Quan començaran a treballar els joves?

■ En el darrer trimestre de 1994, el nombre d’aturats considerats en l’EPA

com a fills de la persona principal a les llars espanyoles és de 1,9 milions.

D’aquesta xifra, uns 342.000 són estudiants i 368.900 duen a terme tasques

de la llar. Els qui no comparteixen cap altra situació amb l’atur, i en la seva

majoria es troben purament i simple en situació de recerca d’ocupació, són

1,176 milions, és a dir, el 62% del total de fills a l’atur. Aquest tipus de

dades és el que ha atret l’atenció dels sociòlegs sobre la importància del

suport familiar en l’esmorteïment dels efectes de la crisi a Espanya.

■ Efectivament, la taxa d’atur global del mateix trimestre és del 24%, però

es redueix al 12,5% si es consideren només les persones de referència a les

llars. Entre els cònjuges, però, o entre les parelles, arriba al 26,2% i en els

fills és del 37,8%. En definitiva, més d’un fill de cada tres en edat de treba-

llar es troba a l’atur. 

■ El que crida l’atenció, a més a més del percentatge de fills a l’atur, és que

el 62,2% restant dels fills estigui ocupat. La dada resulta sorprenent perquè

Espanya ha destacat tradicionalment per la pauta neolocal en la constitució

de famílies. Dit d’una altra manera, quan es casen, els joves deixen de viure

a la llar familiar per constituir-ne una de pròpia, encara que també podria

enunciar-se de manera inversa, és a dir, quan els joves abandonen la llar

dels seus progenitors ho fan per formar una nova llar amb la seva parella.

D’aquesta manera, mentre que a la resta de la Unió Europea augmenta des

de fa anys el nombre de llars unipersonals en els quals els joves juguen un
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paper important, a Espanya aquesta evolució només és incipient i s’explica

per la creixent independència domiciliar dels adults i de la gent gran, no

per la dels joves. Caldrà sorprendre’s si la taxa de desocupació juvenil (16-

25 anys) a Europa era el 1991 del 17,5%, mentre que el mateix any arribava

a un 46,5% a Espanya? 

Quadre 2.8 

DISTRIBUCIÓ DELS ATURATS SEGONS EL PARENTIU AMB LA PERSONA DE
REFERÈNCIA A LA LLAR
(Percentatge) 

1979 1984 1989 1994

Persones de referència 26,7 27,2 21,4 23,0
Altres 73,3 72,8 78,6 77,0

Cònjuge o parella 4,8 6,8 17,7 21,3
Fills 62,0 59,9 55,5 51,4
Un altre parent 6,0 5,5 4,8 4,0
No emparentats 0,5 0,5 0,5 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: EPA, quarts trimestres.

■ Novament estem davant un factor relacionat amb la davallada de la nup-

cialitat i de la fecunditat en aquest país. Com podria ser d’una altra manera

si els joves no troben feina i continuen a la llar familiar fins i tot quan tenen

feina? Les xifres, però, no han de produir falses impressions. Si en altres

temps n’hi havia prou amb el treball masculí remunerat per casar-se i per

constituir una nova llar, la realitat actual és molt diferent. 

■ Un dels requisits per fer front a la vida en parella en una llar pròpia,

sobretot si es pensen tenir fills, és la disponibilitat d’un habitatge (i és ben

coneguda per tothom la situació d’escassetat i de preus desorbitats). Els

recursos econòmics necessaris per a la seva adquisició o per al seu lloguer

condicionen lògicament de dues maneres el tipus de feina adequat per a

aquests objectius: la retribució ha de ser suficient i, a més a més, ha de tenir
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un caràcter mínimament estable. I el cas és que, actualment, no resulta fàcil

per als joves l’accés a aquests llocs de treball. 

■ Les conseqüències d’aquesta dificultat arriben a condicionar no sola-

ment la formació de la nova llar sinó, fins i tot, el pas previ: la consolidació

de les relacions de parella. El retard en la consecució d’una feina ben remu-

nerada i estable introdueix incertesa en aquestes relacions i, en el cas feme-

ní, té dos possibles resultats segons el projecte vital previ: si s’ha optat per

un projecte de vida en què el matrimoni suposi l’abandonament de la possi-

ble feina de soltera, la dedicació a la llar i l’educació dels fills, l’actual situa-

ció fa molt difícil trobar la parella adequada; si, contràriament, s’ha invertit

un esforç més gran en la formació per fer possible una carrera professional

pròpia (que permetria compartir els costos econòmics amb la parella), el

més adequat seria ajornar l’emparellament definitiu fins que aquesta carrera

no estigui prou desenvolupada. Garrido ha resumit així, amb la seva habi-

tual ironia, la situació dels homes en edat de casar-se: “a qui interessa

casar-se no tenen demanda solvent, i a l’oferta que podría col.laborar

per assolir aquesta solvència, no li interessa el negoci”. 

■ El fet que l’ocupació juvenil sigui inestable es pot constatar de mane-

ra simple en els següents gràfics, en els quals s’aprecia la forma amb què

ha canviat l’ocupació en dos períodes recents però molt diferents pel

que fa a la formació d’ocupació. Entre el 1989 i el 1991, en un període

de relatiu benestar econòmic i de creació d’ocupació neta, l’augment del

nombre d’actius d’entre 16 i 29 anys es va traduir en molt poca mesura

en llocs de treball ocupats per joves. En realitat, no solament va augmen-

tar el nombre d’aturats de 16 a 19 anys, sinó que, simultàniament, dismi-

nuïa la seva ocupació. Els joves de 20 a 29 van protagonitzar l’increment

absolut més gran d’atur per edats entre aquests dos anys, però el nombre

d’ocupats, si més no, creixia també (encara que cal constatar que aquest

creixement era inferior fins i tot a l’experimentat entre els 40 i els 49

anys).
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■ Entre el 1991 i el 1994, però, període de retrocés important en l’ocupa-

ció, només el grup d’homes entre 20 i 24 anys va veure com disrninuïa

l’efectiu d’ocupats de més de 220.000 persones. De la davallada total de

l’ocupació en aquests tres anys, més del 40% es va produir entre els 16 i els

24 anys (rnés del 56% si el grup s’amplia fins els 29 anys), mentre que el

mateix grup explicava el 28,4% del creixement dels aturats (el 46,1% si con-

siderem novament fins els 29 anys). 

■ Aquesta acusada davallada de l’ocupació juvenil, en un període tan breu,

deixa entreveure la facilitat amb què la demanda d’ocupació juvenil pot

retrocedir davant situacions adverses i a la rapidesa amb què poden desfer-

se les relacions contractuals ja existents. En realitat, les darreres mesures

polítiques de foment de l’ocupació incideixen especialment en l’augment

d’aquestes facilitats, mitjançant figures com ara els contractes d’aprenentat-

ge o els contractes en pràctiques, contractes que alguns sectors socials con-

traris han titllat de “contractes brossa”. Per part dels organismes responsa-

bles de la recent reforma laboral s’entén que entre l’opció de continuar

acumulant atur juvenil i la d’alliberar-lo, encara que sigui en precàries con-

dicions, la primera opció no és tolerable durant més temps. Subjacent a

aquesta opinió, hi ha una aposta arriscada, ja que aquest tipus de mesura

només pot assolir els seus objectius si el benestar econòmic és continu i si

hi ha una decisió ferma de donar-los un caràcter transitori, amb la qual cosa

s’aconseguiria la consolidació, a mig termini, dels llocs de treball que s’han

generat d’aquesta manera. 

■ Respecte al tema que més interessa als demògrafs, la relaciò entre la fei-

na remunerada i la capacitat dels joves per constituir noves llars, no cal

esperar que aquestes mesures de foment de la contractació juvenil tinguin

un efecte estimulant a curt termini. Encara que sigui cert que no hi ha

contractes tan indefinits com per no poder trencar-se, és evident que el

tipus de contractació guarda una relació directa amb la precarietat del tre-

ball. No és exagerat dir que aquesta precarietat en la contractació
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defineix en bona part l’ocupació juvenil actual i explica la seva escassa con-

solidació. 

■ Cal parar atenció, per aquest motiu, a la distribució per edats dels treba-

lladors espanyols assalariats (uns 8.705.500), segons quin sigui el seu con-

tracte temporal o indefinit. No es fa aquí un examen de qui treballa per

compte propi (3.026.700), ja que els joves que es troben en aquesta situa-

ció professional són proveïdors d’ocupació o empresaris en una proporció

molt minsa, i la resta de situacions, com el treball autònom o l’ajut familiar

no deixen de repercutir, en aquestes edats, en la inestabilitat dels ingressos

pel treball. En realitat l’augment en el grau de salarització de la població

ocupada és un dels indicadors de modernitat del nostre aparell productiu.

Tot i això, el treball per compte propi encara suposa a Espanya una part

molt més important que a la resta d’Europa, i es nodreix en gran mesura de

moltes petites empreses (petits comerços, explotacions agràries fami-

liars...), amb escàs capital invertit i una viabilitat econòmica encara més

petita. Es tracta de les restes d’una estructura econòmica tradicional que,

en conseqüència, té com a protagonistes treballadors madurs molt més que

no pas joves. 

■ La precarietat de la situació dels ocupats juvenils resulta evident.

Mentre que en el conjunt dels assalariats el treball temporal suposa el

34,5% dels contractes, entre els més joves de 25 anys supera les tres quar-

tes parts. Més de la meitat del total de contractes temporals vigents a

Espanya té com a titulars gent més jove de 29 anys, mentre que en el con-

junt dels indefinits aquestes edats amb prou feines suposen el 16%. La

situació destaca encara més si es compara amb la d’altres països. Penseu

que Espanya és, de lluny, el país de la Unió Europea amb un percentatge

més alt d’ocupats amb contractes temporals, que ja el 1992 superaven el

20% de l’ocupació total (el 25% entre les dones), mentre que en el conjunt

comunitari (incloent-hi Espanya) només era un 8% en els homes i un 12%

en les dones.
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Gràfic 2.12 

VARIACIÓ ABSOLUTA DEL NOMBRE D’OCUPATS PER GRUPS 
D’EDAT I DE SEXE 
Anys 1989-1991 
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Font: EPA, quarts trimestres.
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Quadre 2.9

ASSALARIATS PER GRUPS D’EDAT I PER TIPUS DE CONTRACTE 
Any 1994 

Percentatge per tipus de contracte Percentatge per edat
Edat Indefinit Temporal Edat Indefinit Temporal

16-19 13,50 86,40 16-19 0,6 7,7
20-24 25,80 74,10 20-24 4,6 24,9
25-29 50,40 49,50 25-29 11,5 21,4
30-39 70,40 29,50 30-39 31,6 25,1
40-49 80,20 19,80 40-49 28,3 13,3
50-59 83,90 16,00 50-59 17,8 6,5
60-69 90,10 9,90 60-69 5,5 1,1

70 i més 92,50 7,50 70 i més 0,1 0

Total 65,40 34,50 Total 100 100

Font: EPA, quart trimestre. 

2.6. Treball i modernització del sistema productiu 

2.6.1. La distribució de l’ocupació per sectors 

■ Les transformacions de l’economia espanyola en els darrers trenta anys

han estat considerables i han passat per vicissituds més acusades que les

que patien les economies del nostre entorn europeu, encara que els cicles

econòmics internacionals hagin estat comuns. Els efectes sobre el mercat

laboral i, especialment, sobre la relació entre els diferents col.lectius que

aquest mercat defineiz, poden semblar catastrofics.

■ Entre el 1964 i el 1994, els ocupats han passat del 98% al 76% del total

d’actius. En termes absoluts, pràcticament no han augmentat durant trenta

anys: eren 11,62 milions el 1964 i 11,79 milions el 1994. La població

d’Espanya, però, sí ha crescut: el padró de 1965 la xifrava en 32,1 milions

de persones, mentre que ja el 1991 eren 38,7 milions. En aquestes tres

dècades, el nombre d’habitants del país ha crescut de més de sis milions i

mig, el nombre d’aturats ha passat de 251.000 a 3,7 milions i, malgrat això,
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el nombre d’ocupats només ha crescut de 170 mil. Per dir-ho d’una manera

extrema, mentre que el 1964 el conjunt de la població se sostenia gràcies al

treball productiu d’un 36% dels seus habitants, actualment se sosté gràcies

a gairebé el 30%. 

■ La catàstrofe que aquestes dades podria fer sospitar no existeix. Tots

aquests canvis han ocorregut mentre es produïa un augment important del

nivell de salaris i, en general, del nivell de vida del conjunt de la població, per

la qual cosa resulta evident que les xifres anteriors requereixen informació

addicional per poder ser interpretades correctament. Ja s’han comentat els

mecanismes que han permès l’esmorteïment dels problemes generats pel crei-

xement de l’atur. Tot i això, aquests mecanismes (que, en definitiva, es basen

en la solidaritat pública o familiar de qui treballa amb qui no ho fa) no haurien

estat possibles sense un increment considerable de la productivitat. Aquest

increment és el que ha permès que una població ocupada, el volum de la qual

amb prou feines creix, protagonitzi un important augment de la producció. 

■ La transformació tecnològica només és un dels components que han fet

possible el canvi. Ha estat molt més important la ràpida redistribució de la

població ocupada en els sectors productius. El canvi de l’estructura per

sectors de l’activitat dels espanyols s’ha produït amb una rapidesa i una

intensitat tan gran que requereix un comentari històric específic: 

■ Ja es va exposar, en la introducció a aquest capítol, la manera accidenta-

da amb què l’economia espanyola havia experimentat els canvis derivats de

la revolució industrial. Una de les característiques d’aquest procés va ser

l’increment de la productivitat en l’agricultura i la més gran facilitat per dis-

tribuir els seus productes, dos factors que van produir una important redis-

tribució de la població i dels recursos cap a sectors no agraris. Doncs, a

banda que aquest transvasament sectorial fos poc fluït, que la industrialit-

zació del camp es realitzés de manera incompleta i que la incorporació

dels excedents laborals agraris a les noves activitats fos insuficient (cosa
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que va reforçar la ja important tradició migratòria), la guerra civil espanyola

va malaguanyar, desgraciadament, un procés que, encara que amb retard,

ens acostava a la situació més o menys estesa a la resta d’Europa. 

■ El retard històric provocat per la guerra civil resulta fonamental per com-

prendre el canvis als quals ha hagut de fer front la població del país per cre-

mar etapes en un procés de modernització que es comença a entreveure

des de fa poques decades. 

“Com a dada significativa per situar-se en la convulsió estructural que

va representar la guerra civil es pot recordar que el pes de l’ocupació

industrial en la distribució sectorial de l’economia de l’Espanya imme-

diatament anterior a la guerra no es recupera fins l’any 1964. Els salaris

reals van trigar un temps semblant a recuperar-se en l’agricultura”(l). 

■ Aquest és el punt de partida. El 1964 es va donar el senyal de sortida per

al procés de desenvolupament que havia estat aturat dramàticament trenta

anys abans però el llast continuaria present en les condicions en què es

produeix. D’aquesta manera, encara el 1970, tot i el fort impuls del desen-

volupament, l’estructura sectorial de l’ocupació a Espanya resultava anacrò-

nica pel que feia al context europeu. Una quarta part de la població activa,

ni més ni menys, se situava encara en el sector agrícola, tot i la seva impor-

tant reducció durant el decenni anterior. No es tracta d’una època de forta

creació d’ocupació, sinó de transvasament entre sectors, en el qual la cons-

trucció exerceix el paper de pont per a la intensa emigració interior cap a

zones industrials. El sector industrial, que ja és, en essència, de baixa pro-

ductivitat, molt dependent de tecnologies alienes i amb escàs finançament,

esdevé encara més intensiu pel que fa a la mà d’obra. 

■ D’aquesta manera, es constata que, quan el cicle expansiu acabi abrup-

tament amb la crisi dels setanta, totes les bases que han de convertir

(1) Garrido Medina, Luis J. (1992), Las dos biografías de la mujer en España, Madrid, Instituto de la Mujer, Ministerio
de Asuntos Sociales, pàgina 18.
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Espanya en un país d’aturats estiguin establertes. Només feia deu anys que

l’estructura sectorial de l’activitat havia recuperat els nivells anteriors a la

guerra civil, i el ràpid desenvolupament posterior tenia bases precàries. El

resultat serà l’autèntica caiguda del nombre d’ocupats agraris, la davallada

en la construcció d’habitatges acompanyada per la ràpida caiguda dels ocu-

pats en aquest sector i la traumàtica reconversió industrial amb el mateix

efecte sobre l’ocupació. En definitiva, com ja hem comprovat, la transició

econòmica de l’època es caracteritzarà per la destrucció de llocs de treball. 

Quadre 2.10 

DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ PER SECTORS 
(Percentatge) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Indústria

Fonts: EPA, quarts trimestres (fins el 1990, a Garrido, L. 1991). 

■ Durant la dècada posterior al 1976, en la qual l’agricultura i la indústria

perden respectivament un milió d’ocupats, el sector dels serveis guanya

mig milió i es col.loca per sobre dels altres dos.

172

Agricultura Indústria Serveis

1900 70,9 13,8 15,3

1920 58,2 22,9 18,9

1930 46,8 31,8 21,4

1940 50,9 24,9 24,2

1950 47,6 26,4 26,0

1960 40,8 30,9 28,3

1970 23,9 38,3 37,8

1980 16,0 37,0 47,0

1990 12,3 33,8 54,0

1994 9,4 30,4 60,2

1994

1990

1980

1970

1960

1930
1920

1900

1940

1950

10
0

90
80

70
60

50
40

30
20

10
0 100

90
80

70
60

50
40

30
20

10
0

A
gr

ic
ul

tu
ra

Serveis



■ La recuperació a partir del 1985 torna a impulsar el sector de la cons-

trucció de tal manera que s’iguala el nombre anterior d’ocupats. La indús-

tria creix al mateix ritme que el conjunt de la població ocupada. La caiguda

de l’ocupació agrària torna a accelerar-se (cosa que demostra que durant la

crisi havia donat cabuda a part dels ocupats potencials en altres sectors). El

que més creix, però, és l’ocupació en el sector serveis. Es combinen per a

això la tendència a la tercialització i el creixement del sector públic. Entre

el 1985 i el 1990, el creixement és de 320.000 nous ocupats cada any, dels

quals, 100.000 ho són per l’Estat. 

■ En aquesta reestructuració dels sectors productius, l’ocupació pública

juga un paper important. Aquest sector ocupa una proporció elevada de

dones, superior, fins i tot, a la dels homes. El motiu és que hi ha menys desi-

gualtats en les condicions d’accés i que, a més a més, es permeten més faci-

litats per compatibilitzar el treball assalariat amb el domèstic. Es tracta, per

tant, d’un dels factors que han permès l’espectacular augment de l’ocupa-

ció femenina analitzat anteriorment. 

■ A més a més dels canvis sectorials ja comentats, la crisi d’ocupació ha

potenciat el creixement de l’economia informal i la creixent segmentació

del mercat laboral. El problema urgent de l’atur ha fet que, finalment, la

mateixa economia formal diversifiqui les característiques dels llocs de tre-

ball, cosa que genera un segment del mercat laboral proper al que, d’una

altra manera, només quedaria cobert per l’economia submergida. Es tracta

de llocs de treball inestables, escassament remunerats i fàcilment prescindi-

bles. Es va poder comprovar ja que aquests llocs de treball van ser ocupats

per les dones madures en la primera gran onada d’incorporació femenina al

treball extradomèstic. També s’ha constatat que, en l’actualitat, són majo-

ritàriament els joves els qui ocupen aquest llocs de treball. 

■ També ha augmentat el treball a temps parcial a Espanya, especialment

entre les dones, encara que aquesta fórmula es troba molt més estesa a
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Europa, sobretot als països del nord. A més a més, a Espanya només una

petita porció de les dones amb aquest tipus de contractes afirma que ha

preferit aquest contracte al de temps complet, per la qual cosa cal conclou-

re que aquests llocs de treball existeixen per les exigències del mercat i no

per la lliure opció de qui els ocupa. 

■ Ja s’ha vist que les previsions sobre la sostenibilitat de l’Estat del

Benestar no es poden basar en la relació de dependència demogràfica. El

que es constata ara és que tampoc no hi ha prou a preveure la simple rela-

ció numèrica entre els qui cotitzen i la resta de la població. Si aquest factor

fos el central, fa temps que a Espanya els ocupats serien insuficients. Si no

ho són, és perquè el tipus de feina i, per tant, la quantia mitjana de les cotit-

zacions, ha millorat sensiblement des del punt de vista contributiu. A la

futura evolució del tipus d’ocupacions i de la seva productivitat s’haurà de

parar especial atenció sempre que es vulguin fer previsions sobre la futura

dependència. 

2.6.2. L’ocupació i les noves tecnologies 

■ L’impacte de l’automatització en la fabricació de productes i de la micro-

electrònica en el processament d’informació ha estat considerat com una

de les causes de l’atur actual. Tot i això, el tòpic que els avenços tecnolò-

gics no fan res més que substituir l’ésser humà en el procés productiu i, per

tant, destruir llocs de treball és, com a mínim, excessivament simplista. El

treball sempre ha estat l’àmbit privilegiat per a la introducció de noves tec-

nologies a qualsevol societat i no ha deixat d’existir per aquest motiu. 

■ És cert que la producció industrial i l’agrària han augmentat al nostre

país en els períodes d’expansió sense traduir-se en un augment important

de l’ocupació en aquests sectors. També ho és, però, el simultani creixe-

ment de l’ocupació en el sector serveis. En un principi, aquests nous llocs

de treball eren el resultat de la creixent complexitat social, generadora de
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cada cop més informació i de la corresponent necessitat de regulació. El gran

creixement de l’ocupació en aquest sector, però, tenia un motiu addicional

en l’escassíssima tecnologia i en l’equipament que requereixen els llocs de

treball o, el que és el mateix, en la seva escassa productivitat, cosa que expli-

ca la gran quantitat de llocs de treball administratius i de gestió generats. 

■ Per aquest motiu, aquest tipus de feina, que alguna vegada havia semblat

destinada a créixer indefinidament, pateix en l’actualitat el que algunes per-

sones no dubten a titllar d’”autèntica agressió tecnològica a tots els

fronts”(l). La industrialització del processament d’informació, però, no ha

impedit l’actual creixement de l’ocupació en el sector serveis, sinó que ha

facilitat la seva profunda transformació. Els nous llocs de treball es basen

molt més en les tasques que impliquen tracte amb persones, indelegables

en les noves tecnologies. 

■ La rapidesa amb què s’han produït els canvis sectorials i tecnològics a

Espanya ha impedit l’adaptació consegüent en les estratègies individuals i

col.lectives. La falsa impressió creada pel creixement de les feines “d’ofici-

na”, simultània a la pèrdua d’ocupació agrària i industrial, ha impulsat

l’extensió del sistema educatiu i una creixent inversió en formació per part

dels individus que preparaven el seu accés a la primera feina. Quan les

noves tecnologies no amplien sinó que redueixen els requisits formatius dels

llocs de treball, la decepció resulta inevitable. Per la seva banda, i pel que fa

als qui ja portaven anys en el seu lloc de treball, la situació no és gaire més

bona. Les empreses espanyoles que fa poques dècades van contractar grans

plantilles que, per tant, tenen avui edats avançades, han vist com se submer-

gien en la competència internacional. El resultat és la urgència per ampliar

inversions en l’actualització dels processos de producció i la crua necessitat

de disminuir els costos mitjançant la reducció de plantilles.

(1) Garrido Medina, L. (1991). Prospectiva de las ocupaciones y la formación en la España de los noventa, Madrid,
Instituto de Estudios y Análisis Económicos, Ministerio de Economía y Hacienda. Vegeu especialment l’apartat IV. 1.,
“La industrialització dels serveis de processament de la informació”. 
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■ Es podria fer l’esforç d’imaginar l’evolució del mercat laboral si els can-

vis haguessin estat menys bruscos. El que és interessant, però, és observar

que l’actual ritme d’implementació tecnològica en el sistema productiu

espanyol respon a una conjuntura excepcional, per la qual cosa en el futur

proper els seus efectes podrien no ser tan traumàtics. Mentrestant, la socie-

tat espanyola s’hauria beneficiat d’un autèntic salt cap endavant pel que fa

al nivell d’instrucció, cosa que crearia una important disponibilitat de capi-

tal humà que pot facilitar adaptacions posteriors del sistema productiu amb

costos socials i laborals molt més petits que els actuals. 

2.6.3. Activitat, ocupació i immigració 

■ Encara que en les projeccions analitzades en el següent capítol s’utilitzi

una hipòtesi restrictiva pel que fa a la immigració, el tema és prou important

per fer algun comentari previ. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que

una de les “pors demogràfiques” més esteses és que la baixa natalitat dels

darrers vint anys tingui com a conseqüència a mig termini l’escassetat d’actius

i la immigració d’estrangers que satisfacin la demanda de treball no coberta. Si

els fills són un bé escàs, pel seu elevat cost en una societat amb participació

laboral femenina creixent, la solució convencional del mercat a l’escassetat

d’un producte és coneguda des de temps immemorable: la importació. 

“La pregunta cabdal que caldria fer-se... és: l’augment de l’activitat labo-

ral de la dona, que és un procés tan desitjable com irreversible, és incom-

patible amb taxes de natalitat socialment desitjades? Si és cert, no hi ha

més remei que plantejar-se importar fills, com s’importen molts altres

béns de consum”(1)

■ Tot i això, aquesta visió és excessivament simplista. Les migracions inter-

nacionals no responen a les lleis físiques de Torricelli sobre els fluids, i les

(1)Fernández Méndez de Andrés, Fernando (1993). “El proceso de formación ocupacional de hombres y mujeres”,
inclòs a Garrido, L. i Gil Calvo, E., Estrategias familiares, Madrid, Alianza Universal, pàgina 57.
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poblacions no són vasos comunicants, que tendeixen a igualar el seu nivell

transvasant habitants del més ple al més buit. Han d’haver-hi pressions

importants en el país emissor, i solucions adequades en el receptor, a més a

més de les necessàries xarxes de desplaçament i d’acollida, perquè els flu-

xos adquireixin importància. No és habitual que els refugiats polítics emi-

grin a països on continuaran sent perseguits, o que els qui busquen feina es

traslladin a on no n’hi ha. 

■ Per tant, la futura immigració laboral dependrà de l’existència de llocs de

treball no coberts per l’oferta nadiua. Als països desenvolupats, aquests

llocs de treball acostumen a ser els que estan mal remunerats, poc valorats

socialment, perillosos, en sectors encoberts, etc. (si més no, en el cas dels

llocs de treball ocupats per la immigració que amoïna, atès que la immigra-

ció d’alta qualificació, provinent d’altres països desenvolupats, sembla no

considerar-se ni tan sols immigració). Ja s’ha vist que Espanya té problemes

estructurals per a la creació d’ocupació, però és que, a més a més, les jorna-

des laborals són més llargues, la remuneració més baixa i la precarietat més

freqüent que a l’Europa Comunitària. No ens hem de sorprendre, doncs,

que la immigració actual al nostre país sigui reduïda si es compara amb la

d’altres països europeus. 

■ Les dones i les joves espanyoles, tot i el seu alt nivell d’instrucció, sem-

blen cobrir una part de la pitjor porció de la feina demandada. Per aquest

motiu, el futur comportament de la immigració està estretament relacionat

amb els comportaments d’aquests col.lectius. El desbloqueig de l’accés a la

feina i una capacitat més gran de selecció dels llocs de treball per part dels

qui s’ofereixen podria alliberar l’espai que tradicionalment han ocupat els

immigrants. Tot depèn, evidentment, de la capacitat de l’economia espan-

yola per generar ocupació. Aquest aspecte continua sent, al capdavall, l’eix

fonamental sobre el que s’articularan els possibles futurs. 
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3. PERSPECTIVES DE POBLACIÓ I D’ACTIVITAT 

■ L’evolució futura de la població i, especialment, els canvis que es produi-

ran en la seva estructura per sexe i per edat han provocat, els darrers anys,

un interès creixent quant als temes relacionats amb la població per part

dels poders públics i de la mateixa societat. Alguns d’aquests canvis, com el

progressiu procés d’envelliment de la població, es manifesta des de la sego-

na meitat de la dècada dels setanta a conseqüència de la reducció de la

natalitat i de les millores en la mortalitat. 

■ Les conseqüències tant socials com econòmiques d’aquests processos

provocaran que, les properes dècades, presenciem un seguit de transforma-

cions en l’àmbit social per adequar-se a la nova realitat i en l’àmbit econò-

mic per fer front, d’una banda, a les necessitats i demandes de certs grups

d’edat i, de l’altra, als canvis que es produiran pel que fa al volum i a la

composició de la població potencialment activa. 

■ El debat s’ha centrat en dos aspectes: d’una banda, la viabilitat del siste-

ma de pensions i de la sanitat pública davant una demanda progressivament

creixent i, de l’altra, l’efecte a llarg termini dels canvis demogràfics sobre el

mercat laboral. El problema tendeix a ser simplificat segons la relació que

s’establirà en un futur entre la població potencialment activa i la població

econòmicament dependent. 

■ Aquest plantejament, basat estrictament en la relació existent entre

efectius de població, implica una sèrie de simplificacions i inconve-

nients: 

1. En primer lloc, el concepte de població potencialment activa, en ser

merament definit segons les edats legalment establertes per accedir al

mercat laboral, comprèn una gran diversitat de situacions en relació a
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l’activitat econòmica: l’exemple més significatiu és la diferent relació

amb l’activitat que presenten a Espanya homes i dones. Per tant, cal pre-

veure els canvis que es produiran en la propensió dels efectius per sexe i

edat a accedir al mercat de treball. Per aconseguir això, s’haurà de calcu-

lar l’evolució del nombre d’actius mitjançant una projecció que combini

estocs de població amb hipòtesis d’activitat. Finalment, caldria introduir

la variable ocupació mitjançant l’elaboració d’hipòtesis sobre l’evolució

de les taxes d’ocupació i d’atur: tot i això, dificultats de tipus metodolò-

gic i, principalment, la necessitat de preveure l’evolució del conjunt de

l’economia i el seu efecte sobre aquestes taxes fan que aquestes variables

no hagin estat tingudes en compte. 

2. En segon lloc, la població econòmicament dependent (incloent-hi la

inactiva en edat de treballar) també és diferent pel que fa a les seves

necessitats i a les seves problemàtiques. Percentatges semblants amaguen

fortes transformacions internes, com les provocades per la reducció de la

importància dels efectius joves i l’increment de la importància de la

població de gent gran. Fins i tot la gent gran és molt heterogènia, cosa

que ha provocat l’aparició de diferents conceptes per designar-la, com

ara els “vells-joves”, la “quarta edat”... 

3. Finalment, hi ha una tendència a considerar la població com una variable

independent, alhora que es considera la seva previsible evolució com el

factor principal d’increment de la despesa pública en serveis socials. Per

bé que és real el paper que juga aquesta variable, no és menys real que

factors de naturalesa social, política i econòmica, com ara la universalit-

zació del sistema de sanitat o les polítiques de jubilació, juguen cada cop

més un paper clau. Mentre que l’evolució de la població és més fàcil de

quantificar, gràcies a la seva pròpia inèrcia i al coneixement existent dels

mecanismes que regeixen la seva dinàmica, no passa el mateix amb les

variables del conjunt de l’entorn social i econòmic. Per aquest motiu, es

tendeix a analitzar el futur segons els paràmetres de l’actualitat que,
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sovint, estan amarats de concepcions pessimistes sobre les conseqüen-

cies dels canvis de població. En aquest sentit, el tractament que és dóna

al progressiu procés d’envelliment de les societats europees és un dels

casos més significatius de translació de visions actuals cap al futur, tot i

que:

“ens trobem en l’actualitat en una situació de transició en la qual la
història futura de l’envelliment de les societats europees no està total-
ment escrita, i en què les característiques de la gent gran continuen
sent incertes, a més a més de les característiques del seu entorn social,
ja que les unes i les altres dependran en gran mesura de nombroses
decisions individuals i d’eleccions col.lectives de les nostres institu-
cions, dels nostres sistemes econòmics, dels nostres règims jurídics...”(1)

■ Ens podem expressar, en termes semblants, sobre els aspectes que es

relacionen més directament amb l’activitat de la població, ja que el real-

ment determinant no serà el nombre d’actius sinó les característiques que

aquests actius tindran, a més a més de les dels sectors i de les ocupacions

en les quals desenvoluparan la seva activitat. 

■ L’objectiu d’aquest capítol, en gran mesura l’únic factible, és quantificar

l’evolució futura de la població, del nombre d’actius i de les relacions que

sorgiran entre la població econòmicament activa i la no activa. No obstant

això, les línies anteriors ens han de servir com a element de reflexió a

l’hora d’analitzar els resultats i d’extreure’n conclusions de cara al futur. 

3.1. Possibilitats i límits de les projeccions 

■ El terme “projecció” fa referència a la determinació de les característi-

ques futures d’una població, durant un període determinat de temps, a

partir d’hipòtesis sobre l’evolució dels diferents components -mortalitat,

(1) Traducció pròpia de M. Loriaux (1991). “Le viellissement de la société européenne: un enjeu pour l’éternité?”
(p.22) a Human Resources in Europe at the dawn of the 21st Century, Luxemburg 27-29 de novembre de 1991.
Eurostat.
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natalitat i migracions- que afecten el seu creixement i la seva estructura. Tot

i això, sota aquest terme genèric es pot distingir entre “previsions” i pers-

pectives” de població. 

■ Les previsions pretenen determinar amb un elevat grau d’ajustament

l’evolució d’una població mitjançant l’ús d’hipòtesis que es consideren

com les més probables. Contràriament, les perspectives s’utilitzen per

elaborar un conjunt d’”escenaris” que reflecteixen l’evolució que tindria

una població si es donessin una sèrie d’hipòtesis que no tenen per què

ser probables. Óbviament, la finalitat de les unes i de les altres també és

diferent. En el cas de les previsions s’intenta reduir el grau d’incertesa

sobre el futur en triar-ne del ventall de possibilitats la o les que semblen

més probables. En les perspectives es pretén estudiar l’efecte que sobre

una població tindria una determinada evolució d’un o de diversos dels

seus components (per exemple, el manteniment constant d’uns nivells

de fecunditat). 

■ La diferència entre tots dos conceptes, especialment pel que fa a la seva

finalitat, no sempre és ben entesa. Una de les confusions més comunes con-

sisteix que els resultats d’una perspectiva siguin considerats com a reflex

de l’evolució més probable de la població, sense analitzar prèviament qui-

nes han estat les hipòtesis utilitzades. 

■ El grau de fiabilitat de les previsions depèn d’una sèrie de factors que

enumerem tot seguit: 

1. En primer lloc, el seu abast temporal, que afecta el marge d’error de les

hipòtesis, progressivament creixent en interactuar els diferents compo-

nents entre ells mateixos. L’exemple més clar apareix en els naixements:

en un horitzó temporal superior als quinze anys depenen no solament de

les hipòtesis de fecunditat d’aquell moment, sinó també de les anteriors

que afecten el volum actual de dones en edat fèrtil. Per aquest motiu, es
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considera que horitzons superiors a quinze anys representen projeccions

a llarg termini amb un grau de fiabilitat més baix. 

2. En segon lloc, el marge d’error de les projeccions canvia en funció

inversa a la magnitud de l’àmbit territorial projectat: les projeccions

per al conjunt estatal són més fiables que les de nivell regional i les

regionals més que no pas les d’àmbit local. La causa rau en la més gran

dificultat d’articular hipòtesis sobre migracions com més baix és el

nivell territorial considerat. En les projeccions estatals inf lueixen

només les migracions internacionals, regulades en una o altra mesura

per disposicions legals, mentre que en les locals ens trobem davant un

conjunt de moviments migratoris de curt abast que, sovint, tenen un

caràcter simplement residencial. El problema s’agreuja perquè són pre-

cisament els fluxos migratoris, en més gran mesura que no pas els com-

ponents del creixement natural, els que més poden fer canviar els

resultats de les projeccions. 

3. En tercer lloc, l’evolució temporal dels diferents grups d’edat té una forta

inèrcia temporal alhora que exerceix una clara influència sobre alguns

aspectes del creixement demogràfic i, en particular, pel que fa al creixe-

ment natural. La prèsencia o l’absència dels diferents grups d’edat en el

moment de partida de la projecció determina també la seva finalitat. En

aquest sentit, les projeccions de població de gent gran tenen un grau de

fiabilitat més alt que les de població jove. 

■ Per sobre d’aquestes consideracions metodològiques, en el fons ens tro-

bem davant la dificultat de relacionar les variables demogràfiques amb les

de l’entorn econòmic i social. Fins i tot en el cas d’aconseguir discernir en

la seva totalitat el conjunt i el signe de les influències de l’entorn sobre els

comportaments demogràfics, encara restaria el problema de preveure la

seva evolució futura i els canvis en les relacions entre aquestes variables i

les demogràfiques. D’aquesta manera, s’explica la simplificació, ja comen-
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tada, de considerar la població com una variable independent que evolucio-

na d’acord amb uns mecanismes propis i interns. Aquesta consideració

introdueix un fort biaix (tot i que difícilment superable) perquè no sola-

ment els comportaments migratoris estan influïts per les condicions econò-

miques del moment sinó que aquestes condicions també incideixen en el

creixement natural mitjançant, especialment, els canvis en les pautes de

comportament individual i familiar pel que fa a la nupcialitat i a la fecundi-

tat. Per tot això, es tendeix a projectar tot prolongant en el temps les

tendències observades en el passat més recent, cosa que introdueix un

biaix important en els resultats en funció de la conjuntura particular del

moment en què es realitzen: 

“Sembla evident que, pel procediment habitual de l’extrapolació de

tendències, les previsions realitzades en èpoques d’expansió tendeixen

a sobreestimar l’evolució futura: contràriament, les previsions dutes

a terme en moments de recessió o d’estancament acostumen a portar,

com passa actualment, cap a visions catastrofistes del futur”(1)

■ És significatiu, en aquest sentit, observar com les projeccions realitzades

els anys seixanta i començaments dels setanta, període caracteritzat per ele-

vats nivells de fecunditat, preveien ritmes de creixement de la població

més elevats. En aquella època era difícil preveure la forta caiguda de la

fecunditat que es va produir a partir de la segona meitat de la dècada dels

setanta. De la mateixa manera, l’actual situació pot dur-nos a considerar

que els baixos nivells de fecunditat que hi ha avui dia es mantindran en el

futur. Els intents de superar la formulació d’hipòtesis simplement tenden-

cials mitjançant l’elaboració de models de caràcter cíclic -com ara el model

d’Easterlin- s’enfronten a les irregularitats dels cicles demogràfics i a les difi-

cultats de relacionar-los amb els cicles de caràcter econòmic(2). 

(1)A. Cabré (1987). “Predicciones en demografía: el caso de España”, publicat a Papers de Demografia, núm 23,
Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 5-6. 

(2) Un exemple a A. Cabre i I. Pujadas. “Caída de la fecundidad y evolución demogràfica en Cataluña”, a A. Olano
(coordinador), Tendencias demográficas y planificación económica, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid 1986.
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■ La projecció del nombre d’actius, o projecció derivada, es realitza en

aplicar als resultats de la projecció primària de població per sexe i per edat

unes taxes d’activitat que reflecteixen la propensió de la població a decla-

rar-se activa. Pel que fa a la projecció derivada cal considerar una sèrie

d’aspectes: 

1. La seva fiabilitat és més baixa ja que als seus propis errors s’afegeixen els

de la projecció primària. La projecció de les taxes d’activitat és més com-

plexa en no disposar de sèries temporals tan llargues i amb el nivell

d’informació de les disponibles per a la població, per l’existència de dife-

rents metodologies i per la dificultat d’establir principis generals sobre la

seva evolució. 

2. Un problema de caràcter analític es deriva de considerar independent-

ment la projecció de població de la d’activitat. Les hipòtesis d’evolució

dels components de la població es formulen independentment de les

hipòtesis utilitzades en la projecció de les taxes d’activitat i viceversa. Un

exemple clar d’aquest tipus és el que observa entre fecunditat i activitat

femenina. La relació entre totes dues variables és òbvia però, general-

ment, no es considera l’efecte que una pugui tenir sobre l’altra i s’apli-

quen diferents hipòtesis d’activitat femenina sobre una mateixa hipòtesi

de fecunditat. 

■ Tot seguit, es preveu l’evolució futura, en l’horitzó del 2026, del nombre

d’actius a partir d’un conjunt d’hipòtesis sobre l’evolució dels components

demogràfics i de les taxes d’activitat. El llunyà horitzó temporal i les carac-

terístiques de l’estudi han fet que s’elaborin diferents escenaris. Alguns

d’aquests escenaris es basen en hipòtesis plausibles i, per tant, amb una

finalitat de previsió de l’evolució futura dels contingents d’actius. Altres

han estat elaborats, com veurem posteriorment, a partir d’hipòtesis simple-

ment instrumentals i amb una finalitat exclusivament explicativa, per la

qual cosa els seus resultats cauen en la categoria de les “perspectives”.
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3.2. La projecció de la població espanyola 

■ En aquest apartat es descriuen breument les característiques demogràfi-

ques bàsiques de la població espanyola i s'analitza quina pot ser la seva evo-

lució futura i els canvis que es produiran en la seva estructura per sexe i

per edat. 

■ S'ha utilitzat la projecció de població realitzada per l'Instituto de

Demografía (1994) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A

les tres variants plantejades per aquesta institució, se n'ha afegit una quarta

de caràcter instrumental, consistent a suposar que es mantindran constants,

durant tot el període, els nivells de fecunditat i de mortalitat actuals. 

3.2.1. La situació de partida 

■ L'evolució de la població espanyola la darrera dècada s'ha caracteritzat,

respecte a les anteriors, per un alentiment del seu creixement: els

37.683.410 espanyols registrats pel cens del 1981 passen a ser 38.872.268

en el cens del 1991, un creixement al voltant de 1.200.000 habitants, amb

una taxa de creixement anual acumulatiu del 3,11‰. La causa d'aquest

ritme més lent de creixement és la reducció del creixement natural, més

d'un 50% entre la dècada dels setanta i la dels vuitanta, com a conseqüèn-

cia de la brusca caiguda de la natalitat i del lleuger creixement del nom-

bre de defuncions a causa de l'envelliment de la població. La reducció de

la natalitat es troba, també, en la base de l'altre gran canvi demogràfic que

s'ha produït els darrers anys: la forta modificació de la piràmide de la

població espanyola. 

L'evolució dels fenòmens demogràfics 

■ Pel que fa a la mortalitat, a partir de l'any 1983, la taxa bruta ha augmen-

tat lleugerament a causa de la proporció més gran de persones d'edat 
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avançada, tot i que els nivells de mortalitat han davallat a gairebé totes les

edats, és a dir, ens trobem davant un efecte estructural que es mantindrà els

propers anys. 

■ Els nivells de mortalitat, mesurats mitjançant l’esperança de vida en néi-

xer, continuen millorant encara que a un ritme més lent, especialment el

darrer quinquenni. La concentració de les malalties en les edats més

avançades durant la darrera fase de la denominada transició epidemiològica

fa que l’efecte de les reduccions del nivell de mortalitat sobre l’esperança

de vida sigui més baix que quan aquestes reduccions es concentraven en

els primers anys de vida. Cal considerar també l’efecte negatiu que ha tin-

gut l’augment de les probabilitats de morir a les edats adultes-joves, sobre-

tot en els homes, com a conseqüència de l’increment de la mortalitat lliga-

da a comportaments de risc que, tot i això, poden canviar en el futur.

Finalment, cal destacar que, tot i les millores en els nivells de mortalitat, la

diferència d’esperança de vida entre sexes ha augmentat i s’ha situat en

l’actualitat en poc més de 7 anys: 73,4 anys per als homes i 80,5 per a les

dones. 

■ La natalitat ha estat el component que més ha canviat els darrers anys,

amb una reducció del nombre absolut de naixements del 42% entre el 1974

i el 1991. La reducció més gran de l’índex sintètic de fecunditat (caiguda

del 52% entre el 1976 i el 1991) mostra que la reducció en els naixements

encara hauria estat més gran si l’evolució del volum de les dones en edat

fèrtil no hagués jugat un paper positiu sobre la natalitat. 

■ La davallada de la fecunditat, com s’ha assenyalat al primer capítol, ha

estat deguda a un retard en el calendari de la maternitat, estretament rela-

cionat amb el que ha experimentat la nupcialitat. El retard ha estat causat,

d’una banda, per l’augment de gairebé dos anys i mig en l’edat mitjana al

primer naixement i, de l’altra, per una reducció més baixa de les taxes

específiques de fecunditat en les edats més avançades. S’ha assistit, per
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tant, a una adequació del comportament reproductiu dels individus i de

les famílies a la nova realitat social i a les fluctuacions en la conjuntura

econòmica. 

■ Finalment, el component migratori té en l’actualitat, a diferència dels

anys seixanta i principis dels setanta, un efecte més petit sobre el creixe-

ment de la població, ja que les migracions exteriors registrades tenen un

saldo gairebé nul, com a conseqüència d’una compensació entre sortides

d’emigrants i entrades per retorn. La política de lliure circulació de per-

sones no sembla haver representat un increment dels fluxos entre estats

membres de la Unió Europea, encara que sí pot ser rellevant en certs

sectors de la població amb unes característiques socio-professionals defi-

nides. 

■ El focus d’atenció s’ha desplaçat cap a corrents immigratoris procedents

dels països del Magreb i de l’est d’Europa. Les mateixes característiques

d’aquests immigrants dificulten l’existència de dades fiables quant al seu

volum. Una primera aproximació ens l’ofereix la xifra d’immigrants il.legals

que van legalitzar la seva situació a partir de l’any 1991 d’acord amb la reso-

lució sobre regularització de treballadors estrangers: el nombre total de

regularitzacions concedides va superar lleugerament les 100.000. Una altra

aproximació és el nombre total de permisos de residència concedits fins el

1993 que arriben a 430.442, dels quals la meitat correspon a ciutadans de

països europeus(1). 

Una piràmide de població en canvi continu 

■ L’evolució del creixement natural ha provocat un progressiu envelliment

de la població espanyola com a conseqüència de la combinació de dos pro-

cessos: d’una banda, la reducció del nombre de naixements (“envelli-

(1) Comisión Interministerial de Extranjería. Anuario Estadístico de Extranjería, año 1993, Ministerio de Justicia e
Interior, Madrid, 1993. 
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ment per la base”), que ha incrementat la importància relativa de la pobla-

ció de gent gran i, de l’altra, els guanys en mortalitat, que, en concentrar-se

en les edats avançades, ha augmentat els efectius de gent gran (“envelli-

ment per la cúspide”). 

Quadre 3.1

POBLACIÓ PER GRANS GRUPS D’EDAT 
(Milers) 

Jove Adulta Gran

1970 9.460,00 21.291,00 3.291,00
1975 9.744,00 22.510,00 3.758,00
1981 9.686,00 23.761,00 4.237,00
1986 8.644,00 25.139,00 4.689,00
1991 7.533,00 25.969,00 5.370,00

Font: Elaboració pròpia a partir de dades censals i padronals. 

■ El canvi en l’estructura de la població espanyola es manifesta en tot el

seu abast si analitzem l’evolució dels grans grups d’edat els darrers 20 anys.

La població jove, menor de 15 anys, ha reduït els seus efectius de poc

menys de dos milions, mentre que l’adulta els ha augmentat d’una mica

més de 4,5 milions i la més gran de 65 anys de més de 2 milions de perso-

nes. En termes de variació relativa, aquesta evolució ha significat una reduc-

ció del 20% en els joves i augments del 22% i del 63% en adults i en gent

gran, respectivament. La població més jove de 15 anys ha perdut importàn-

cia en el conjunt de la població espanyola en passar de representar un

27,8% el 1970 a un 19,4% el 1991 mentre que la més gran de 65 anys repre-

senta en l’actualitat un 13,8%, quan el 1970 no arribava al 10% del total. 

■ Aquests canvis tindran una gran influència sobre l’evolució futura de la

població espanyola a causa de la forta inèrcia de les estructures de la pobla-

ció. La presència d’un conjunt de “generacions buides”, les nascudes entre

finals dels setanta i l’actualitat, es desplaçarà amb el temps al llarg de la pirà-

mide de població. Es produirà un procés semblant en les edats immediata-
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ment superiors, amb les “generacions plenes” que corresponen als nascuts

durant el “baby-boom” espanyol dels seixanta i principis dels setanta. Les

successives variacions en el volum d’efectius en les diferents edats provoca-

ran importants modificacions de la demanda futura de béns i de serveis que

requeriran una actuació anticipativa per part de la societat i dels poders

públics. Un dels exemples més significatius és el que ja s’està produint en

el sistema educatiu pel que fa a l’oferta de places escolars en les diferents

etapes educatives. 

Quadre 3.2 

POBLACIÓ PER GRANS GRUPS D’EDAT 
(Percentatge) 

Jove Adulta Gran

1970 27,79 62,54 9,67
1975 27,06 62,51 10,44
1981 25,70 63,05 11,24
1986 22,47 65,34 12,19
1991 19,38 66,81 13,81

Font: Elaboració pròpia a partir de dades censals i padronals.

■ Alhora, l’estructura per edats tindrà una forta incidència sobre l’evolució

de la població per la seva incidència en el creixement natural: 

1. Pel que fa a la natalitat, tindrà un efecte positiu a curt i a mitjà termini

pero provocarà, a llarg termini, que el creixement natural tingui valors

negatius o gairebé nuls en els supòsits més favorables de la fecunditat.

Les dues properes dècades, hi haurà un important volum d’efectius en

edat fèrtil -les generacions plenes nascudes durant el “baby-boom”

espanyol- que incidiran positivament sobre el volum de naixements.

Posteriorment, la progressiva entrada en edats fèrtils de les generacions

buides nascudes els darrers anys tindrà un efecte negatiu que contrares-

tarà el previsible increment dels nivells de fecunditat, cosa que provo-

carà una nova reducció en el nombre de naixements. Aquest efecte

estructural sobre la natalitat només pot ser compensat per increments
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més grans dels previstos en els nivells de fecunditat o per la presència

d’immigracions selectives que augmentin el volum d’efectius en aquestes

edats. 

2. Pel que fa a l’evolució de les defuncions, el procés progressiu d’envelli-

ment provocarà un increment en el seu nombre, en haver-hi un volum

més gran de persones d’edat avançada, depenent la seva magnitud de

quina sigui l’evolució dels nivells de mortalitat. 

■ En resum, l’actual estructura de la població determinarà en gran

mesura l’evolució futura dels diferents components del creixement

demogràfic. 

3.2.2. Les hipòtesis de partida 

■ El mètode més utilitzat en les projeccions de població és el mètode

dels components. La població inicial, desglossada per sexe i per edat, té

el caràcter d’un estoc que es modifica amb el temps com a resultat d’unes

entrades (naixements i immigrants) i d’unes sortides (defuncions i emi-

grants). El mètode, a diferència dels basats en la simple extrapolació de la

taxa de creixement, presenta l’avantatge que considera tant l’evolució

pròpia de cadascun dels components que afecten el creixement com la

seva interrelació amb els canvis en l’estructura per sexe i per edat de la

població. 

■ L’element clau rau, per tant, en la formulació de les hipòtesis sobre l’evo-

lució futura de cadascun dels components. Aquestes hipòtesis són: 

■ Pel que fa a la mortalitat, l’Instituto de Demografía preveu diferents rit-

mes de creixement de l’esperança de vida en néixer. Entre l’any 1991 i

l’any 2025 l’esperança de vida dels homes augmenta de 2,5 anys en la hipò-

tesi baixa i de 4 en l’alta, mentre que en el cas de les dones augmenta d’1,7
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i de 3,1 anys, respectivament. Les diferències en el ritme d’evolució provo-

caran una reducció dels diferencials de mortalitat entre sexes. 

■ Aquests guanys són clarament inferiors als que s’han produït els

darrers 30 anys, període en que l’esperança de vida masculina va aug-

mentar de més de 8 anys i la femenina de més de 10. Aquest previsible

alentiment, que ja és palès en l’actualitat, té diversos motius. En primer

lloc, l’efecte de la reducció de la mortalitat infantil sobre l’esperança de

vida serà cada cop més petit a causa dels baixos nivells en què se situa

en l’actualitat i del seu component majoritàriament endogen, sobre el

qual és més difícil incidir. En segon lloc, la progressiva concentració de

les defuncions en edats avançades farà que possibles reduccions de la

mortalitat tinguin un impacte menys accentuat sobre l’esperança de

vida. Finalment, l’augment de la mortalitat lligada a costums i comporta-

ments que ja s’observen en les edats adultes-joves masculines -accidents

de motor, drogodependència, SIDA- i que en el futur podria afectar la

població femenina -increment del consum de tabac-. Aquestes hipòtesis

poden comparar-se amb les utilitzades per EUROSTAT per a l’Estat espan-

yol, que mostren, en el seu escenari alt, una visió més optimista de l’evo-

lució de la mortalitat dels homes i més pessimista en el cas de les dones.

Per contra, l’escenari baix d’aquest organisme és clarament restrictiu

tant en un sexe com en l’altre(1). 

■ Les hipòtesis sobre fecunditat s’elaboren mitjançant una òptica d’anàlisi

longitudinal o de generacions ja que, com s’ha vist anteriorment, els indica-

dors de moment, com l’índex sintètic de fecunditat, estan molt influïts per

la conjuntura i, per tant, presenten oscil.lacions més grans. El projecte

reproductiu dels individus i de les famílies, la seva descendència final, és

més estable i s’adequa a les conjuntures del moment mitjançant canvis en

el seu calendari reproductiu. 

(1)EUROSTAT, Demographic Statistics 1993, CEE, Brussel.les, 1993, pp.186-7. 
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■ L’ element clau rau en la interpretació que es faci de la caiguda de la

fecunditat: com una reducció de la descendència final de les generacions o

com l’efecte d’un retard de l’edat mitjana a la maternitat. La primera inter-

pretació assumeix que les dones més joves, a causa dels canvis que s’han

produït en el seu estatus, tant privat com públic, han decidit reduir el seu

projecte reproductiu. La segona suposa que ens troben davant un retard en

el moment de tenir fills a causa de l’adopció d’una estratègia familiar en

que és primordial, en un primer moment, la consolidació del projecte indi-

vidual propi, especialment de les dones (nivells d’estudi més alts, accés i

consolidació del lloc de treball...), i de l’economia familiar. La primera inter-

pretació és, de cara al futur, més pessimista que la segona ja que la segona

preveu una recuperació dels naixements ajornats en edats més avançades. 

■ L’Instituto de Demografía ha elaborat, a partir d’aquesta anàlisi, tres

hipòtesis d’evolució de la fecunditat. En la hipòtesi baixa (1,6 fills per

dona) predomina la visió d’una reducció de la descendència final de les

generacions, mentre que en la hipòtesi mitjana (1,8 fills) s’introdueix l’efec-

te d’una recuperació de la fecunditat en les edats més avançades de la

maternitat. Finalment, com a escenaris poc probables, la hipòtesi alta que

incrementa els nivells de fecunditat fins assolir el nivell de reemplaçament

generacional (2,1 fills) i la nostra hipòtesi estable que implica el manteni-

ment de l’actual fecunditat. 

■ L’evolució fixada per la hipòtesi mitjana coincideix amb l’observada a

països del centre i del nord d’Europa que, els darrers anys, han experimen-

tat un procés de recuperació de la fecunditat, per bé que la seva reducció

ha estat més petita i es va produir abans. L’índex sintètic de fecunditat el

1990 era de 2,13 fills per dona a Suècia (només superat a Europa occidental

pel cas peculiar d’Irlanda); 1,85 a Anglaterra i a Gal.les; 1,80 a França i 1,46

a Alemanya. Contràriament, els països de l’Europa del sud configuren l’àrea

de més baixa fecunditat, encapçalada per Itàlia amb 1,27 fills per dona i

Espanya amb 1,33.
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■ La determinació de les migracions exteriors és el component més difícil

de projectar ja que hi intervenen nombrosos factors i estan sotmeses a pos-

sibles canvis de la política migratòria dels Estats. 

■ L’actual saldo migratori exterior d’espanyols és gairebé nul i la constata-

ció de la poca importància quantitativa de les migracions a l’espai comú

europeu han fet que l’Instituto de Demografía hagi plantejat una única

hipòtesi de migracions que comprèn només els fluxos d’entrada d’immi-

grants des de països en vies de desenvolupament(1). Aquests fluxos fan

referència exclusivament a entrades legals que, per tant, estan determina-

des per la política migratòria del govern a partir de l’establiment de quotes

anuals. La quota representarà al voltant de 20.000 immigrants anuals fixos i

uns altres 20.000 amb caràcter temporal d’un any. A partir d’aquestes dades

la hipòtesi que han establert ha estat la de 20.000 entrades netes anuals fins

l’any 2005 i, a partir d’aquest moment, un saldo migratori exterior nul. La

contribució directa d’aquestes migracions, en el conjunt dels anys projec-

tats, arriba en total a uns 300.000 immigrants. 

■ Aquesta hipòtesi, probablement l’única formulable, té un caràcter res-

trictiu per una sèrie de factors. L’entrada al mercat laboral, a comença-

ments del segle vinent, de generacions poc nombroses, el baix creixement

de la població o, fins i tot, una possible reducció del seu volum, la necessi-

tat de cobrir llocs de treball no qualificats o no desitjats pels treballadors

nacionals, la problemàtica de les reunificacions familiars i del dret d’asil i de

refugi... poden provocar canvis en la política migratòria que forcin un

increment en les quotes d’entrada. 

■ Al quadre 3.3 es presenta el valor d’alguns indicadors demogràfics al

final de la projecció en cadascun dels escenaris considerats. 

(1) La hipòtesi estable, per definició, només considera els components del creixement natural i, per tant, considera un
saldo migratori exterior nul al llarg de tot el període.
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Quadre 3.3

INDICADORS DEMOGRÀFICS 
Any 2026 

Variant Variant Variant Variant
baixa mitjana alta estable 

Esperança de vida en néixer. Homes 75,9 77,8 79,3 73,4

Esperança de vida en néixer. Dones 82,2 83,9 85,3 80,5

Índex sintètic de fecunditat 1,6 1,8 2,1 1,3

Edat mitjana a la maternitat 29,03 29,12 29,02 28,9

Saldo migratori(1) +20.000 anuals fins l’any 2005 nul 

(1)Fa referència al saldo migratori exterior. 

Fonts: Instituto de Demografía (1994) llevat de variant estable, elaboració pròpia. 

3.2.3. La població espanyola en l’horitzó 2026 

■ L’anàlisi de l’evolució futura de la població espanyola se centra en tres

dels seus principals aspectes. En primer lloc, les variacions en el volum

total de la població i en els diferents ritmes de creixement que s’observen

durant el període. En segon lloc, els canvis estructurals que es produiran en

la seva composició per sexe i per edat. I, finalment, l’efecte d’aquests can-

vis sobre els indicadors de dependència i de reemplaçament de la població

d’edat activa. 

L’evolució del total de la població 

■ El creixement de la població espanyola, els propers 35 anys, oscil.larà

entre un creixement lleugerament negatiu, al voltant de -200.000 persones,

en la variant baixa, i un increment de quatre milions i mig en la variant alta,

cosa que situa la mitjana a prop dels dos milions d’habitants. La taxa de

creixement anual acumulatiu es mou entre el -0,13‰ i el 3,11‰. 

■ L’evolució de la població que es deriva de les projeccions realitzades per

l’Instituto de Demografía marca uns ritmes de creixement, fins i tot en la
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Quadre 3.4

PROJECCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA 
(Milers) 

Baixa Mitjana Alta Estable

1991(1) 38.872 38.872 38.872 38.872
1996 39.306 39.416 39.507 39.125
2001 39.612 39.929 40.257 39.237
2006 39.946 40.562 41.281 39.151
2011 40.125 41.110 42.323 38.735
2016 39.957 41.313 42.993 37.981
2021 39.436 41.142 43.251 36.985
2026 38.697 40.768 43.335 35.870 

(1)La població de partida (1991) utilitzada per l’Instituto de Demografía és de 38.899.760 habitants, ja que van
procedir a corregir i a retrotreure una mostra del cens del 1991.

Fonts: Instituto de Demografía (1994) llevat de la variant estable, elaboració pròpia. 

seva variant més alta, clarament inferiors als que s’han produït les darreres

dècades. En el conjunt del període 1960-1991 la població espanyola va

créixer a un ritme del 8,03‰, tot i que el darrer decenni ja es va constatar

una clara desacceleració, en reduir-se la taxa fins un 3,11‰. Aquestes taxes

de creixement se situen dins els límits de creixement previstos, fins l’any

2020, per EUROSTAT(1) tant per al conjunt dels països de la UE12 (-0,69‰

en la variant baixa i un 4,62‰ en la variant alta) com per a l’Estat espanyol

(-0,57‰ i 4,30‰, respectivament). 

■ La variant estable, manteniment dels actuals nivells de mortalitat i de

fecunditat i absència de migracions exteriors, dibuixa un panorama de

pèrdua de població que es calcula al voltant de tres milions d’habitants. Els

actuals nivells de fecunditat, per sota del nivell de reemplaçament de la

població, són clarament insuficients per assegurar el creixement de la

població espanyola. No obstant això, com ja s’ha advertit anteriorment,

aquesta hipòtesi és simplement instrumental i difícilment assumible. 

(1)EUROSTAT, Demographic Statistics 1993, CEE, Brussel.les, 1993, p. 193.
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Quadre 3.5 

TAXA DE CREIXEMENT ANUAL ACUMULATIU 
(Tant per mil) 

Baixa Mitjana Alta Estable

1991-1996 2,22 2,78 3,24 1,29
1996-2001 1,55 2,59 3,77 0,58
2001-2006 1,68 3,15 5,04 -0,44
2006-2011 0,89 2,68 5,00 -2,13
2011-2016 -0,84 0,99 3,14 -3,93
2016-2021 -2,62 -0,83 1,20 -5,30
2021-2026 -3,78 -1,83 0,39 -6,10
1991-2026 -3,78 -1,83 0,39 -6,10

Fonts: Instituto de Demografía (1994) llevat de la variant estable, elaboració pròpia. 

■ Un element a destacar són els diferents ritmes de variació de la població

que es produiran durant cadascun dels quinquennis projectats com a con-

seqüència, principalment, de l’efecte que els canvis en l’estructura per

edats de la població tindran sobre el creixement natura(l). Als tres escenaris

s’observen creixements de la població fins l’any 2011 però només en el de

fecunditat més alta i mortalitat més baixa el creixement és positiu durant

tots els períodes, tot i que els darrers quinquennis amb taxes molt baixes.

Contràriament, en la variant baixa, a partir de l’any 2011, i en la mitjana, a

partir del 2016, es produeix un procés progressiu de reducció de la pobla-

ció. Aquesta inflexió en l’evolució està provocada per l’efecte negatiu dels

canvis en l’estructura de la població (volum més baix de població en edat

fèrtil i efectius més nombrosos de població de gent gran) sobre el creixe-

ment natural, per la reducció del nombre de naixements i per l’increment

de les defuncions. 

Els canvis en la piràmide de població 

■ L’evolució futura del nombre d’habitants estarà acompanyada per una

important modificació de la seva estructura per edats, que esdevindrà l’ele-

(1) Un altre efecte es deriva del fet que la projecció de l’Instituto de Demografía considera a partir de l’any 2005
migracions exteriors nul.les.
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ment clau de l’evolució demogràfica futura de la població espanyola. L’anà-

lisi per grans grups d’edat mostra una accentuació de la tendència al pro-

gressiu envelliment de la població. 

■ La població més jove de 15 anys veurà com disminueix el volum dels

seus efectius amb una intensitat que dependrà de la hipòtesi de fecunditat

que considerem: en la hipòtesi baixa la davallada supera els dos milions

d’efectius, mentre que en la hipòtesi de fecunditat més favorable se situa al

voltant del quart de milió. El manteniment dels actuals nivells de fecunditat

representaria una pèrdua de població jove del 43,1%, en passar dels 7,5

milions del cens de 1991 a 4,2 en l’horitzó de la projecció. 

■ L’evolució de la població jove presenta, tret de la variant estable,

l’existència de tres cicles com a resultat de la combinació entre nivells de

fecunditat i volums de població en edat fèrtil. El primer cicle, els anys

noranta, amb una reducció del nombre de joves, més important en la pri-

mera meitat de la dècada. El segon, entre l’any 2001 i el 2015, es caracte-

ritza per una recuperació del nombre d’efectius en aquestes edats.

Finalment, els dos darrers quinquennis s’observa l’existència d’un nou

cicle descendent com a conseqüència de l’arribada a les edats més fèrtils

d’un conjunt de generacions menys nombroses, que corresponen a les

nascudes durant el període de baixa natalitat. Aquest darrer cicle mostra

l’efecte que la inèrcia de l’estructura per edats d’una població té sobre la

seva evolució futura i les dificultats, a llarg termini, perquè es produeixi

una important recuperació de la natalitat, tot i els previsibles increments

en els nivells de fecunditat. 

■ La població jove reduirà la seva importància relativa en passar de gaire-

bé el 20% de l’actualitat a una banda que oscil.larà entre el 14,1% en la

variant baixa i el 16,8% en l’alta. Aquesta pèrdua d’importància relativa és

encara més significativa si la comparem amb períodes anteriors, ja que el
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1970 la població més jove de 15 anys representava al voltant del 28% de la

població total i el 1981 al voltant del 26%. 

Quadre 3.6 

PROJECCIÓ DELS GRANS GRUPS D’EDAT 
(Milers) 

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026

Població jove

Baixa 7.533 6.461 6.072 6.220 6.587 6.595 6.167 5.455

Mitjana 7.533 6.522 6.267 6.622 7.198 7.336 6.941 6.208

Alta 7.533 6.582 6.514 7.186 8.118 8.452 8.082 7.297

Estable 7.533 6.455 6.081 6.082 5.895 5.412 4.798 4.284

Població adulta

Baixa 25.969 26.833 26.947 26.952 26.580 26.126 25.726 25.112

Mitjana 25.969 26.844 26.973 26.996 26.704 26.403 26.231 25.901

Alta 25.969 26.851 26.989 27.025 26.805 26.705 26.865 26.961

Estable 25.969 26.658 26.635 26.478 26.151 25.699 25.102 24.011

Població de gent gran

Baixa 5.370 6.012 6.592 6.774 6.958 7.236 7.543 8.130

Mitjana 5.370 6.050 6.690 6.944 7.209 7.574 7.971 8.660

Alta 5.370 6.074 6.754 7.070 7.400 7 835 8.304 9.077

Estable 5.370 6.012 6.522 6.591 6.689 6.870 7.084 7.574

Fonts: Instituto de Demografía (1994) llevat de la variant estable, elaboració pròpia. 

■ La població adulta és la que té una evolució més estable al llarg de tota la

projecció, tant en termes absoluts com relatius. Pel que fa als censats el

1991, veurà com s’incrementen o es redueixen els seus efectius fins arribar

als 900.000 aproximadament si considerem la variant baixa o l’alta, mentre

que en la mitjana es produeixen variacions més baixes, amb una reducció

inferior a les 70.000 persones. La població de 15 a 64 anys augmentarà, fins

a començaments de segle, la seva importància relativa per reduir-la, poste-

riorment, fins a situar-se per sota del valor del 1991. La reducció serà més

important com més gran sigui la fecunditat, ja que la presència d’un nom-

bre més gran d’efectius en edats joves reduirà la importància relativa de les

altres edats.
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Quadre 3.7 

CANVIS EN L’ESTRUCTURA INTERNA DE LA POBLACIÓ ADULTA ENTRE EL 1991
I EL 2026 SEGONS DIFERENTS VARIANTS
(Percentatge) 

2026

1991 Baixa Mitjana Alta Estable 

15-29 37,3 26,1 27,7 30,0 24,4

30-44 30,0 25,4 25,0 24,2 26,3

45-54 16,0 24,9 24,3 23,4 25,5

55-64 16,7 23,5 23,1 22,3 23,9

Població 15-64 (en milers) 25.969 25.112 25.901 26.961 24.011

Fonts: Instituto de Demografía (1994) tret de la variant estable, elaboració pròpia.

■ Aquesta aparent estabilitat amaga importants modificacions en la com-

posició interna. Pel que fa a l’any 1991, es produirà una forta reducció del

percentatge d’adults-joves sobre el total d’adults, mentre que augmentarà el

dels adults d’edat més avançada. La intensitat canvia en funció de la hipòte-

si de fecunditat considerada, ja que, com més alt sigui el nivell de fecundi-

tat, més baixa serà la reducció de la importància relativa dels adults-joves. 

■ En resum, es preveu que el volum d’efectius en edat de treballar no

pateixi variacions importants, encara que sí que en pateixi la seva composi-

ció interna, i que la seva importància relativa augmenti a curt termini però

disminueixi a mitjà i a llarg termini. 

■ Els canvis més importants afectaran la població de més de 65 anys,

que incrementarà els seus efectius al llarg de tot el període. L’any 2026

l’efectiu de gent gran passa als 9 milions de la variant alta (un augment

de 3.700.000 persones grans en 35 anys) i als 8,1 de la baixa (2.760.000

persones grans més). Cal destacar que el continu procés d’envelliment

s’ha produït, en gran mesura, per un efecte estructural de la població i,

per tant, inevitable. Aquest efecte s’observa en la variant estable en la

qual, tot i mantenir els actuals nivells de mortalitat, també es produiria

un fort augment de la població de gent gran, al voltant de 2.200.000

més. És a dir, el procés d’envelliment és inevitable en termes absoluts
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mentre que la seva importància, en termes relatius, dependrà de l’evolució

futura de la mortalitat i de la natalitat. 

■ Els propers anys es produirà un fort increment, de més de 7 punts per-

centuals, de la importància relativa de la població de gent gran en passar de

l’actual 13,8% a, si fa no fa, un 21%. Les conseqüències d’aquest procés,

especialment pel que fa a les despeses d’Estat, són òbvies. Sobretot si consi-

derem que el procés d’envelliment també afectarà el mateix grup de pobla-

ció de gent gran atès que els efectius d’edats més avançades són els que

experimentaran increments relatius més importants. 

■ La piràmide de població l’any 2026 mostra les importants modificacions

que es produiran en l’estructura per edats de la població espanyola com a

conseqüència, fonamentalment, de les variacions en la natalitat. Els ele-

ments a destacar són: 

1. La presència d’importants volums de població adulta-vella que correspo-

nen al conjunt de generacions nascudes entre el 1960 i el 1974, moment

d’alta natalitat. La importància d’aquests efectius permet afirmar que l’aug-

ment de la població espanyola de gent gran continuarà, fins i tot més acce-

leradament, en un horitzó temporal superior al d’aquesta projecció. 

2. Una considerable “entrada” en el perfil de les piràmides entre els 30 i els

44 anys com a resultat de la caiguda de la natalitat els anys vuitanta i

noranta. En les edats immediatament inferiors, entre els 15 i els 29 anys,

s’observa un augment de la seva importància relativa que serà més gran

en la mesura que també sigui més alta la hipòtesi de fecunditat que consi-

derem. Contràriament, aquest augment no es produeix en el perfil de la

piràmide que resulta de mantenir els actuals nivells de fecunditat. 

3. Finalment, la piràmide es torna a fer més estreta en les seves edats infe-

riors a causa de la natalitat més baixa fruit de la davallada del volum de
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Gràfic 3.1 

PIRÀMIDES DE POBLACIÓ SEGONS DIFERENTS VARIANTS 
Any 2026 

Font: Instituto de Demografía (1994) llevat de la variant estable, elaboració pròpia. 

la població en edat fèrtil. És significatiu que fins i tot en la hipòtesi més

favorable d’evolució de la fecunditat (2,1 fills per dona) s’observi aquest

procés. Els efectes negatius que, a llarg termini, tindran els canvis en

l’estructura de la població sobre la natalitat són, per tant, evidents. 
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Els efectes dels canvis estructurals 

■ Els canvis estructurals de la població espanyola afectaran la relació entre

les persones que es troben en edat de treballar i la resta de la població(1),

l’anomenada taxa o relació de dependència demogràfica. 

Quadre 3.8 

RELACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
(Percentatge) 

Variant baixa Variant mitjana Variant alta Variant estable 

1991 49,69 49,69 49,69 49,69
1996 46,49 46,83 47,13 46,76
2001 47,00 48,04 49,16 47,32
2006 48,21 50,25 52,75 47,86
2011 50,96 53,95 57,89 48,12
2016 52,94 56,47 60,99 47,79
2021 53,29 56,85 61,00 47,34
2026 54,10 57,40 60,73 49,39

Fonts: Instituto de Demografía (1994) llevat de la variant estable, elaboració pròpia. 

■ L’evolució de la taxa de dependència mostra un primer període, fins a

principis del proper segle, de lleugera reducció a conseqüència de la pèr-

dua d’importància de la població jove. Posteriorment, el seu valor augmen-

ta, en accentuar-se el procés d’envelliment i, en menor grau, a causa de la

recuperació de la natalitat. L’efecte de tots dos fa que l’increment més gran

es produeixi en la variant alta sense assolir un valor lleugerament superior

al 60%, mentre que en la baixa se situa al voltant del 54%. La variant estable

manté, durant tot el període, una taxa de dependència força constant, tot i

que amb importants canvis en la seva composició interna. 

■ La taxa de dependència, per bé que és clarament superior, en la majoria

de variants, a la de l’any 1991, no ho és si la comparem amb la del 1970:

(1) En aquest estudi, a causa del càlcul de la projecció, les persones en edat de treballar són les que tenen de 15 a 64
anys. 
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l’element diferenciador és el canvi en la seva composició interna. El 1970,

el 74% de la taxa reflectia la importància de la població jove i el 26% restant

el de la població de gent gran, mentre que l’any 2026, prenent com a exem-

ple la variant mitjana, la població jove representa el 42% i la de gent gran el

58% del total de la taxa de dependencia. 

Gràfic 3.2 

EVOLUCIÓ DE LA RELACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

Percentatge 
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Fonts: Instituto de Demografía (1994) llevat de la variant estable, elaboració pròpia. 

■ Els canvis en el nivell i en l’estructura de la taxa de dependència tindran

fortes repercussions de cara al futur atès que: 

“El problema... és traspassar recursos dedicats als inactius joves
cap als inactius més grans, problema més aviat social i polític que
no pas demogràfic... perquè mentre la càrrega de les persones
grans està en gran part socialitzada (pensions, atenció sanitària i
atenció social, etc.), la càrrega dels joves ha de ser suportada enca-
ra àmpliament per la família. 
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Per tot aixó, els canvis necessaris no afecten només l’estructura
interna dels Pressupostos Generals de l’Estat sinó que impliquen
ajustaments entre despesa pública i despesa privada i, per tant,
incideixen en la fiscalitat i en els costums socials.”(1)

■ Un darrer aspecte a considerar és l’anàlisi de les entrades i sortides d’edat

activa en funció de l’evolució de la població. L’indicador utilitzat és la taxa de

reemplaçament de la població activa, que es calcula com el quocient entre la

població de 10 a 14 anys i la de 60 a 64 anys, és a dir, relaciona els efectius que

entraran en edat de treballar els propers cinc anys amb els que en sortiran. 

■ L’evolució és clarament descendent en qualsevol de les variants

considerades i arriba durant el darrer quinquenni a ser inferior a 1 en totes.

És a dir, sortiran més efectius de les edats de treballar que hi entraran. La

pèrdua de la capacitat de reemplaçament de la població en edat activa es

produeix abans en la mesura en què és més baixa la hipòtesi de fecunditat

considerada, tot i que per un efecte simplement estructural es produeix una

certa recuperació el quinquenni 2011-2016. El valor més baix es produeix en

l’estable: al final de la projecció per cada 58 noves entrades hi ha 100 sortides

d’edat activa. 

■ En resum, l’evolució de la població espanyola ocasionarà importants canvis

en la seva estructura i una clara reducció del potencial de reemplaçament de

la població en edat activa. Tot i aixo, el concepte de població en edat activa

engloba una pluralitat de situacions pel que fa a l’activitat que obliga a

traslladar l’anàlisi cap a l’evolució de la població activa. 

3.3. La projecció dels actius 

■ En aquest apartat es presenten els aspectes metodològics en què es basa

la projecció dels actius i s’elaboren una sèrie d’”escenaris” que permeten

constatar la importància que poden tenir els canvis en la població i en les

(1) Instituto de Demografía (1994) p.82. 
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pautes d’activitat sobre l’oferta de mà d’obra. Finalment, s’analitza el que,

fonamentat en unes hipòtesis més versemblants, reflecteix amb més certe-

sa quina pot ser l’evolució futura del nombre d’actius a Espanya. 

Quadre 3.9 

REEMPLAÇAMENT DE LA POBLACIÓ ACTIVA(1) 

Variant baixa Variant mitjana Variant alta Variant estable

1991 1,46 1,46 1,46 1,46
1996 1,14 1,14 1,14 1,14
2001 1,11 1,10 1,10 1,09
2006 0,96 0,98 1,00 1,00
2011 0,93 0,98 1,05 0,95
2016 0,96 1,04 1,16 0,89
2021 0,88 0,97 1,12 0,72
2026 0,73 0,81 0,93 0,58

(1)L’índex de reemplaçament de la població activa relaciona la població de lO a 14 anys amb la població de 60 a 64
anys, és a dir, les entrades i les sortides d’edat activa que es produiran els propers cinc anys. 

Fonts: Instituto de Demografía (1994) tret de la variant estable, elaboració pròpia.

3.3.1. Aspectes metodològics 

■ L’evolució futura del nombre d’actius depèn, d’una banda, del volum i de

l’estructura de la població en edat activa i, de l’altra, del grau de propensió cap

a l’activitat de la població. El primer factor es deriva de la pròpia projecció de

la població mentre que el segon s’obté a partir de l’elaboració d’una sèrie de

supòsits sobre l’evolució futura de les taxes d’activitat per sexe i per edat. 

■ La projecció de l’activitat a partir de l’elaboració de models que

introdueixin variables com els salaris, el creixement de l’economia, el nivell

educatiu, els canvis en el paper de la dona... resulten molt complexos atès

que requereixen preveure el comportament futur d’aquestes variables i

determinar les relacions que s’estableixen entre aquestes variables i els

nivells d’activitat de la població. Es tendeix, generalment, a obviar les

variables exògenes en el model i a realitzar simplement una projecció de

les taxes a partir de diferents metodologies:
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1. Un primer mètode consisteix a extrapolar les taxes d’activitat per sexe i

per edat segons el seu comportament passat i segons la comparació amb

el que s’ha observat a altres països. L’extrapolació està sotmesa, d’una

banda, a una sèrie de valors límit i de pivots que impedeixin una simple

extrapolació lineal de les tendències i, de l’altra, a l’assoliment d’un grau

de coherència en el comportament de les diferents generacions quant a

l’activitat, especialment en el cas de les dones(1). 

2. Un segon mètode es basa a establir un patró objectiu o límit d’activitat

per sexe i per edat al final del període projectat(2). A partir d’aquest patró

i de les darreres taxes d’activitat disponibles es duu a terme un ajusta-

ment per obtenir una sèrie de taxes d’activitat per als diferents períodes

intermedis de la projecció. Com en el meètode anterior, les taxes d’acti-

vitat quinquennals es modifiquen fins aconseguir que les pautes de com-

portament pel que fa a l’activitat de les diferents generacions siguin

coherents. 

Les taxes d’activitat de la població espanyola: evolució

i comparació 

■ L’aspecte central, sigui quina sigui la metodologia utilitzada, rau en la for-

mulació de l’evolució de les pautes d’activitat. En general, es considera, a

partir de l’anàlisi retrospectiva i de la comparació amb la situació d’altres

països, que els elements clau que determinaran l’evolució futura de l’oferta

de mà d’obra a Espanya seran les modificacions en la pauta d’activitat feme-

nina i en l’activitat de les edats extremes. 

■ L’important increment de l’activitat femenina, es reflecteix en l’augment

de la seva taxa d’activitat que ha passat d’un 17,5% el 1970 a un 27% el

(1)Una projecció d’actius amb aquest mètode a C. de Miguel i I. Agüero, “Evolución demográfica y fuerza de trabajo”, a
A. Olano (coordinador), Tendencias demográficas y planificación económica. Ministerio de Economía y Hacienda,
Madrid, 1986, 

(2) Per exemple, A. Espina i C. de Miguel, “La disponibilidad de recursos humanos en España: una proyección de población
activa con horizonte en el Siglo XXI”, a A. Espina, Recursos humanos y política industrial, Fundesco, Madrid, 1992.
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1991. La major part d’aquest augment s’ha produït el darrer quinquenni

amb la incorporació al mercat laboral de gairebé 1,5 milions de dones, és a

dir, una taxa de creixement anual acumulatiu del 66 per mil. L’augment en

la participació femenina continuarà els propers anys, com es desprèn del

comportament de les generacions més joves que, per bé que entren més

tard en activitat, ho fan en un nombre més gran i amb un cicle laboral més

continu que les generacions anteriors. El resultat, com veurem tot seguit,

serà una corba d’activitat femenina amb un patró més semblant al masculí i

a l’observat a altres països del nostre entorn. 

■ El creixement del nombre d’actius s’ha contrarestat, en certa mesura,

per la reducció de l’activitat en les edats extremes i per una lleugera

caiguda de l’activitat masculina en les edats centrals. En aquestes edats, les

taxes d’activitat masculines de 1970 eren superiors a les del 1991 tot i que,

el darrer quinquenni, el creixement econòmic va permetre una certa

recuperació dels seus nivells. 

■ Els canvis més importants s’han produït en les edats més joves a causa

de la més gran escolarització i permanència en el sistema educatiu. La taxa

d’activitat masculina de 16 a 19 anys s’ha reduït de més de la meitat ja que

ha passat del 70% del 1970 al 34% del 1991, i la femenina del 40% al 29%. A

l’extrem oposat, l’activitat de la població de més de 65 anys és actualment

marginal (un 3,4% els homes i un 1,8% les dones), mentre que el 1970 el

21,5% de la població masculina de més de 65 anys es declarava activa. La

reducció del cicle d’activitat en els homes també s’observa, amb gran

claredat, en el grup de 60 a 64 anys, en el qual més de la meitat de la

població masculina es declarava el 1991 inactiva com a conseqüència de la

crisi econòmica i de les polítiques de prejubilacions lligades als processos

de reconversió industrial. 

■ A la Unió Europea el comportament laboral dels homes es força

semblant entre els diferents Estats i les principals diferències apareixen en

207



Gràfic 3.3 

TAXES D’ACTIVITAT PER SEXE I PER EDAT
Anys 1970-1991 i patró del 2026 
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Fonts: 1970 i 1991, INE; 2026, elaboració pròpia 

l’activitat dels grups d’edats més joves i més grans. És significatiu que siguin

justament països com ara Dinamarca, el Regne Unit, Alemanya i els Països

Baixos, a més a més del cas particular de Portugal, els que tinguin una parti-

cipació més gran dels joves en el mercat laboral. Les taxes més altes

d’aquests països poden ser degudes a la mateixa definició del concepte

d’actiu i al fet d’englobar diferents formes de participació temporal i limita-

da en el mercat laboral. 

■ Pel que fa a les edats avançades, la variabilitat entre països depèn

fonamentalment de les polítiques de jubilació i del percentatge d’actius

agraris, que són els qui tenen un cicle laboral més llarg. L’opinió més

generalitzada és que en el futur continuarà la caiguda de les taxes d’acti-

vitat de les edats més joves mentre que s’estabilitzarà o s’incrementarà
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en les més avançades, a causa de l’aparició de dificultats per finançar el sis-

tema públic de pensions i els seus efectes en les polítiques de jubilació. 

■ El principal element diferenciador és la intensitat i la distribució de

l’activitat femenina(1). La taxa d’activitat femenina espanyola se situa com

una de les més baixes d’Europa. Tot i això, la relació de la dona amb el

mercat de treball és més complexa que en el cas dels homes i, per tant,

diferències en les taxes d’activitat femenina poden amagar elements

diferencials de comportament laboral. Els països del nord, que són els que

tenen una participació més gran de la dona en el mercat de treball, són,

alhora, els que presenten uns percentatges més baixos d’ocupació

femenina a temps complet. 

■ El patró d’activitat espanyol, amb l’irlandès, s’ha caracteritzat

tradicionalment per la ruptura del cicle laboral després de la constitució

de la família i, sobretot, del naixement dels fills: la taxa d’activitat entre

35 i 39 anys és del 48% a Espanya mentre que per al conjunt de la UE12

és del 65% i Dinamarca és el país que ostenta el màxim amb gairebé un

90%(2). No obstant això, aquestes dades amaguen que les generacions

femenines espanyoles més joves tenen més vinculació amb el mercat

laboral, cosa que fa preveure un canvi de comportament que acostarà, en

el futur, el patró espanyol d’activitat femenina al que s’ha observat a altres

països europeus. 

La projecció de les taxes d’activitat 

■ En aquest treball s’ha optat per projectar les taxes d’activitat per sexe i

per edat, tot fixant un patró d’activitat objectiu o límit el 2026, tant per als

(1) Vegeu, M. Solsona, R. Treviño i M.J. González (1991).
(2) Encuesta sobre fuerzas de trabajo, EUROSTAT, 1991.
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homes com per a les dones. A partir d’aquest patró i de la sèrie de taxes

d’activitat extretes dels censos i dels padrons del 1970 al 1991 s’ha ajustat

una funció de tipus logístic per calcular la sèrie de taxes d’activitat intermè-

dies. S’ha triat un ajustament de tipus logístic per considerar que els canvis

en les pautes d’activitat es produiran amb més gran intensitat els propers

anys. 

■ Calculades les taxes per a tots els quinquennis s’ha analitzat el compor-

tament resultant de cadascuna de les generacions per tal d’observar el seu

grau de coherència. Òbviament, la hipòtesi d’un increment continuat de

l’activitat femenina implica que les generacions augmenten molt la seva

participació laboral amb l’edat. És a dir, es produiria un saldo positiu

d’entrades quan difícilment un volum important de dones que mai no han

estat actives decidiran entrar al mercat laboral en edats avançades. Per

exemple: la generació de dones nascudes entre el 1956 i el 1960 té, segons

el cens de 1991, una taxa d’activitat entre els 30 i els 34 anys de gairebé un

57%; els resultats de l’ajustament logístic projecten una taxa entre 35 i 39

anys del 63,5%, entre 40 i 44 anys del 69% i entre 45 i 49 anys del 71%. La

correcció d’aquesta distorsió, en les edats centrals de l’activitat femenina,

s’ha realitzat segons la metodologia utilitzada per Espina i De Miguel que

consisteix a suposar que, per a qualsevol generació, la taxa d’activitat entre

els 30 i els 34 anys es mantindrà constant fins als 45-49 anys (és a dir, es

produiran les mateixes entrades que sortides d’activitat); posteriorment, es

produirà un saldo negatiu del 5% entre els grups d’edat de 45 a 49 anys i de

50 a 54 anys, i del 10% entre aquest darrer grup i el de 50 a 59 anys. 

■ La comparació entre les taxes d’activitat del 1991 i les del final de la pro-

jecció mostra l’important creixement previst en la participació femenina en

el mercat de treball. Entre els 25 i els 49 anys, en l’horitzó de la projecció, al

voltant de 80 de cada 100 dones es declararan actives (en l’actualitat només

un país dels Dotze, Dinamarca, té unes taxes superiors a les projectades). La

projecció per als homes, en aquestes edats, preveu una lleugera reducció de
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les seves taxes, encara que es mantindrà una diferència evident, d’aproxi-

madament 15 punts percentuals, pel que fa a les dones. 

Quadre 3.10 

TAXES D’ACTIVITAT PER SEXE I PER EDAT 
(Percentatge) 

Homes Dones

1991 2026 1991 2026
16-19 33,9 20,0 28,9 20,0
20-24 72,5 69,0 57,7 65,0
25-29 92,9 91,0 64,3 80,0
30-34 96,6 95,0 56,9 80,0
35-39 96,3 95,0 48,2 80,0
40-44 95,4 94,0 39,0 80,0
45-49 93,5 91,0 32,1 79,5
50-54 88,4 87,0 26,7 74,5
55-59 77,3 76,0 21,8 65,0
60-64 48,5 48,0 15,9 28,5
65+ 3,4 2,0 1,8 1,0

Font: Elaboració pròpia. 

■ Pel que fa a l’activitat en les edats més joves, es preveu una reducció en

ambdós sexes, fins a una taxa al voltant del 20%. Tot i això, tampoc no és

improbable el seu increment perquè, a partir de començaments del proper

segle, arribaran a una edat activa un conjunt de generacions menys

nombroses que, a causa d’una competència més baixa, poden decidir

accedir en un nombre més alt al mercat laboral. A més a més, cal

considerar l’aparició i l’extensió de formes de treball discontínues o a

temps parcial que permetin més complementarietat entre estudis i activitat. 

■ Finalment, la població de més grans de 55 anys, en el cas dels homes, frenarà

la tendència cap a la reducció de les seves taxes d’activitat; els valors observats

el 1991 es mantindran estables i, en el cas de les dones, es produirà un

increment (especialment entre els 55 i els 60 anys) a causa dels baixos nivells

actuals i de l’arribada a aquestes edats de generacions de dones que hauran
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participació en el mercat de treball. L’evolució de l’activitat en aquestes

edats és la que més diferencia el nostre patró objectiu del proposat per

Espina i De Miguel (1992) que preveien la continuïtat de la tendència des-

cendent. Tot i això, els autors matisaven la seva hipòtesi, 

“sorgeix un interrogant pel que fa a la continuïtat del moviment
de davallada de les taxes d’activitat dels majors d’edat, en un con-
text de prolongació de l’esperança de vida, de terciarització gene-
ral de l’economia i de baixa pressió demogràfica sobre el mercat
de treball. En aquestes condicions sembla probable... una detenció
d’aquesta tendència secular; i fins i tot amb un moviment de signe
contrari, que endarrereixi i flexibilitzi l’edat de jubilació i que faci
que s’estigui més temps en activitat, encara que sigui només a
temps parcial.”(1)

■ Tot seguit es presenten els quatre escenaris elaborats com a resultat de

la combinació entre la variant mitjana de població de l’Instituto de

Demografía (considerada la més probable) i l’estable realitzada per nosal-

tres (clarament negativa) amb dues hipòtesis diferents d’activitat. La prime-

ra consistent a mantenir fixes les taxes d’activitat del cens del 1991: l’evolu-

ció, per tant, del nombre d’actius dependrà només dels canvis en el volum i

en l’estructura de la població en edat de treballar. La segona, explicada

anteriorment, recull quina pot ser l’evolució futura dels nivells i dels

patrons d’activitat. 

3.3.2. De la població a l’activitat: el paper clau de l’activitat femenina 

■ Aquest apartat es proposa preveure l’evolució futura dels actius i constatar

els efectes que els canvis en la població i en les pautes d’activitat poden tenir

sobre el mercat de treball. La pregunta a respondre és quin factor tindrà més

importància sobre l’evolució futura de l’oferta de mà d’obra. La resposta

l’hem obtinguda mitjançant l’elaboració d’una sèrie d’escenaris que combi-

nen diferents hipòtesis sobre l’evolució de la població i de l’activitat. 

(1) A. Espina i C. de Miguel, (1992) p.119.
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■ L’anàlisi d’aquests escenaris mostra que en l’evolució de l’oferta de mà

d’obra serà molt més determinant l’evolució de les taxes d’activitat que la

d’efectius de població. El dubte plantejat és si aquesta “voluntat de treba-

llar” anirà acompanyada de les condicions econòmiques que permetin aug-

mentar els nivells d’ocupació, mitjançant l’increment dels llocs de treball, o

es manifestarà en un augment dels nivells d’atur, que poden desanimar la

incorporació de nous sectors de la població a l’activitat. Això no nega la

importància que tindrà la pressió sobre el mercat de treball, derivada del

volum i de l’estructura de la població en edat de treballar. La seva evolució,

a llarg termini, suposa una reducció de la competència, en accedir a l’edat

laboral un conjunt de generacions menys nombroses que les que hi acce-

deixen actualment. 

■ Tot seguit es presenten, per a cadascun dels escenaris, quina seria l’evo-

lució del nombre total d’actius, de la taxa d’activitat i de la relació entre

població no activa i població activa. 

L’evolució de la població activa i de la taxa d’activitat 

■ La població activa masculina va creixent lleugerament, en tots els escenaris,

fins a començaments del segle vinent com a conseqüència de la presència en

les edats de més activitat de les generacions nombroses nascudes els anys sei-

xanta i començaments dels setanta. A partir d’aquest moment, l’impacte de

l’actual caiguda de la natalitat començarà a manifestar-se sobre el mercat de tre-

ball. Com més ràpida i intensa sigui la recuperació dels nivells de fecunditat

més baixa serà la reducció en el volum d’actius. 

■ L’element més significatiu és que el manteniment de les actuals tendèn-

cies de l’activitat masculina dibuixa un panorama de reducció de la partici-

pació laboral masculina. A qualsevol de les dues variants de població

s’observa que, en el supòsit d’activitat variable o tendencial, el nombre

futur d’actius es redueix, en comparació amb els que hi hauria si es man-

tinguessin constants les actuals taxes d’activitat. A tall d’exemple, en la
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variant mitjana de població hi ha una diferència de gairebé 400.000 actius

entre les dues hipòtesis d’activitat. La reducció seria encara més important

si, en lloc d’haver estabilitzat els actuals nivells d’activitat en les edats

avançades, haguéssim mantingut la tendència de reducció observada els

darrers anys. 

Quadre 3.11

PROJECCIÓ DEL TOTAL D’ ACTIUS 
(Milers)

Variant mitjana de població Variant estable de població
Activitat constant Activitat variable Activitat constant Activitat variable

1991 10.133 10.133 10.133 10.133
1996 10.674 10.519 10.572 10.419
2001 11.070 10.839 10.885 10.658
2006 11.255 10.984 10.978 10.716
2011 11.148 10.848 10.816 10.523
2016 10.915 10.580 10.536 10.217
2021 10.656 10.285 10.176 9.841
2026 10.379 9.983 9.685 9.353

Font: Elaboració pròpia. 

■ L’evolució més versemblant (variant mitjana de la població) és una lleu-

gera reducció, a llarg termini, del nombre d’actius masculins. La intensitat

de la davallada dependrà fonamentalment dels canvis que es produeixin en

les pautes d’activitat juvenil i en matèria de política de jubilacions. 

■ La taxa d’activitat masculina, com hem vist anteriorment, ha davallat els

darrers anys. Els propers anys es produirà una estabilització al voltant dels

valors actuals encara que, a partir de la segona dècada del segle vinent,

reprendrà l’actual tendència fins a situar-se entre el 60% i el 62%. Aquesta

caiguda estarà provocada, principalment, pel procés d’envelliment que

incrementa el denominador de la taxa amb efectius de població la relació

dels quals, amb l’activitat, és marginal(l). 

(1)Les variacions de la taxa d’activitat haurien estat més petites si la taxa s’hagués calculat prenent com a denominador
la població entre 16 i 64 anys, en lloc de la població de més grans de 16 anys. El 1991 la taxa d’activitat de 15 a 64
anys era del 78%, mentre que al final de la projecció oscil.la entre un 76 i un 80% segons l’escenari que triem.
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■ L’activitat femenina és l’element clau de la futura composició del mercat

de treball espanyol a causa dels seus baixos nivells actuals. El nombre de

dones actives a Espanya era de 5.268.000 segons el cens del 1991. Si la

població femenina espanyola hagués tingut un comportament pel que fa a

l’activitat semblant al dels països de la UE12 el 1989, el nombre d’actives el

1991 hauria estat de 6.800.000 (en el cas d’un patró d’activitat semblant al

de les dones daneses, el total d’actives el 1991 hauria estat de 9.750.000, és

a dir, més de les previstes per a Espanya al final de la projecció). La suposi-

ció, doncs, que els actuals nivells es mantindran és difícilment assumible. 

■ Els mateixos canvis demogràfics incidiran en una activitat més gran de

les dones, en haver-hi un volum més petit de població en les edats actives

més joves. L’efecte dels canvis demogràfics serà molt més accentuat que en

el cas dels homes perquè les taxes més altes de participació femenina es

produeixen en les edats més joves, que són les que redueixen, en primer

lloc, els seus efectius de població. Entre el 1991 i el 2026, els efectius

d’actius femenins, si es mantinguessin les seves actuals taxes d’activitat, es

reduirien de més de mig milió en la variant mitjana de població i al voltant

de 900.000 en l’estable. 

■ Les hipòtesis d’activitat variable reflecteixen l’important potencial de

reserva de mà d’obra femenina existent(1), com demostra el fet que el volum

de dones actives augmenta de gairebé tres milions i mig si s’aconsegueix

assolir la pauta d’activitat fixada com a objectiu. Aquest augment també es

produeix en la variant més negativa i poc probable d’evolució de la

població espanyola, és a dir, en la variant estable. Tot i això, els darrers

quinquennis de la projecció s’observa com el ritme de creixement de la

població activa femenina esdevé negatiu, com a conseqüència de les altes

taxes d’activitat ja assolides i dels efectes negatius de l’evolució

demogràfica. 

(1) La taxa de creixement dels actius femenins és més alta els quinquennis més propers que no pas el més llunyà a
causa, en gran mesura, de l’ajustament logístic que hem utilitzat. 
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■ L’anàlisi dels diferents escenaris mostra que, a curt i a mitjà termini, la

variable d’activitat sera més important que la variable població, ja que

amb un increment de l’activitat femenina (fins i tot en l’escenari més res-

trictiu de població), el nombre d’actius totals és clarament superior al

que s’obtindria d’una evolució teòricament més favorable de la població,

però mantenint les actuals pautes d’activitat. En el primer supòsit, el

2026 se superen els 17,1 milions d’actius mentre que en el segon s’asso-

leixen els 15 milions. El focus d’atenció s’ha de centrar, doncs, justament

en la creació i en l’articulació d’un conjunt de mesures que permetin i

facilitin més la integració laboral, especialment de la població femenina.

Aquestes mesures no són exclusivament econòmiques o polítiques sinó

també socials i culturals perquè han de permetre la reincorporació labo-

ral de la dona després de la maternitat i, en general, la compatibilitat

entre els cicles de vida familiar i laboral. 

■ El problema es manifestarà a més llarg termini, quan ja hagi començat

el segle vinent, com a conseqüència, d’una banda, dels canvis demogrà-

fics que provocaran una pèrdua de la capacitat de reemplaçament de la

població en edat activa i, de l’altra, de l’esgotament del potencial de

reserva que representa en l’actualitat la població femenina. Tot i això, en

un horitzó temporal tan llunyà, el grau d’incertesa és elevat, no només

pel que fa a la mateixa evolució demogràfica, sinó també pel que fa als

nivells i a les pautes d’activitat. Els canvis de l’estructura productiva i la

incorporació de tecnologies que estalvien feina, la integració econòmica

i política en l’espai europeu, l’aparició i l’extensió de noves formes de

treball, les polítiques estatals quant a la durada del cicle laboral a través

de l’edat de jubilació... incrementaran el ventall de possibilitats d’actua-

ció perquè limitaran i matisaran l’efecte dels canvis en la població sobre

el mercat laboral. 
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Quadre 3.12 

PROJECCIÓ DEL TOTAL D’ACTIVES 
(Milers) 

Variant mitjana de població Variant estable de població

Activitat constant Activitat variable Activitat constant Activitat variable

1991 5.268 5.268 5.268 5.268

1996 5.504 6.224 5.475 6.192

2001 5.589 7.102 5.533 7.032

2006 5.490 7.759 5.404 7.643

2011 5.239 8.118 5.144 7.978

2016 4.979 8.279 4.869 8.117

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 3.13 

PROJECCIÓ DEL TOTAL D’ACTIUS, AMBDÓS SEXES 
(Milers) 

Variant mitjana de població Variant estable de població

Activitat constant Activitat variable Activitat constant Activitat variable

1991 15.401 15.401 15.401 15.401

1996 16.178 16.743 16.047 16.611

2001 16.659 17.941 16.418 17.690

2006 16.745 18.742 16.382 18.359

2011 16.387 18.966 15.960 18.501

2016 15.894 18.860 15.405 18.334

2021 15.456 18.603 14.801 17.927

2026 15.085 18.171 14.064 17.144

Font: Elaboració pròpia. 

Piràmides d’activitat i relacions de dependència 

■ L’anàlisi de les piràmides de població activa i dels indicadors de

dependència confirma que l’element determinant serà, més aviat, els canvis

que es produeixin en els nivells d’activitat de la població espanyola en lloc

de la variació de població. Aquesta conclusió és, en el fons, esperançadora
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perquè les tendències demogràfiques són difícils de modelar, a causa de la

mateixa inèrcia de les estructures de les poblacions i de la dificultat d’arti-

cular polítiques de població veritablement eficaces. 

■ El fet que l’activitat sigui més important es pot observar directament en

les piràmides d’activitat del 2026, resultants de les quatre combinacions

possibles entre les hipòtesis de població i d’activitat. En termes relatius, es

produeix més semblança entre escenaris que consideren una mateixa

hipòtesi d’activitat que entre els construïts sobre idèntiques hipòtesis de

població. 

■ De l’anàlisi de les piràmides basades en la hipòtesi de modificacions en

els nivells d’activitat es desprenen dos grans característiques. En primer

lloc, el rellevant increment, ja comentat, de la importància relativa dels

actius com a conseqüència de la participació més gran de la dona en el

mercat laboral. En segon lloc, el progressiu envelliment de la mateixa

població activa com a conseqüència de la reducció de les taxes d’activitat

en les edats més joves, dels augments en l’activitat femenina (relativament

més importants en les edats més avançades) i d’una piràmide de població

caracteritzada per la presència de volums importants d’efectius entre els 45

i els 64 anys que contrasten amb els grups reduïts entre els 25 i els 44 anys. 

■ La relació de dependència mostra, en la variant mitjana de població, un

important augment entre l’any 1991 i l’any 2026 en passar d’un 49,7% a un

57,4%, mentre que en l’estable no canvia. El fet que augmenti en la variant

mitjana és degut a la recuperació dels nivells de fecunditat i a la millora en

els de mortalitat. És de gran importància el canvi que s’observa dins de la

mateixa relació de dependència per l’increment de la proporció de gent

gran com a conseqüència del procés d’envelliment: el 1991 hi havia 20

persones grans per cada 100 persones en edat laboral mentre que 35 anys

més tard hi ha entre 31 i 34, segons el rumb que prengui la mortalitat. 
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Gràfic 3.4

PIRÀMIDES DE POBLACIÓ ACTIVA SEGONS DIFERENTS ESCENARIS 
Any 2026 

Fonts: Elaboració pròpia. Les dades de població, llevat de la variant estable, Instituto de Demografía (1994).

■ La relació de dependència demogràfica és un indicador poc satisfactori

ja que una part de la població en edat laboral és inactiva i, per tant, depen-

dent, com també ho és la població activa desocupada. Un indicador més

acurat és el que relaciona la població inactiva amb l’activa i que considera

tant els canvis en la població com els canvis en l’activitat. El 1991 per cada
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Quadre 3.14 

INDICADORS DE DEPENDÈNCIA SEGONS DIFERENTS ESCENARIS 
(Any 2026) 

2026
Variant mitjana Variant estable

de població de població
Activitat Activitat Activitat Activitat

1.991 constant variable constant variable 

Població total(1) 38.872 40.768 40.768 35.870 35.870
Població de 15 a 64anys(1) 25.969 25.901 25.901 24.011 24.011
Relació dependència(2) 49,7% 57,4% 57,4% 49,4% 49,40%
Relació dependència gent gran(3) 20,7% 33,4% 33,4% 31,5% 31,50%
Població inactiva(1) 23.471 25.683 22.597 21.806 18.726
Població activa(1) 15.401 15.085 18.171 14.064 17.144
Població no activa/població activa 1,52 1,70 1,24 1,55 1,09
Població +65 anys/població activa 0,35 0,57 0,48 0,54 0,44

(1) Dades de població en milers. 
(2) La relació de dependència és el quocient entre la població jove i la població de gent gran dividit per la població en

edat de treballar (15 a 64 anys).
(3) La relació de dependència de la gent gran és la divisió entre la població de gent gran (més grans de 65 anys) i la

població en edat de treballar.

Font: Elaboració pròpia. Les dades de població, tret de la hipòtesi estable, Instituto de Demografía (1994). 

100 actius hi havia 152 persones inactives, mentre que aquesta relació, al

final de la projecció, canvia molt en funció de l’escenari que considerem:

en els d’activitat constant el nombre d’inactius per 100 actius augmenta,

especialment en la variant mitjana de població, mentre que disminueix en

els escenaris d’activitat variable. En l’escenari més probable, l’any 2026,

per cada 100 persones actives n’hi ha 124 d’inactives. 

■ Aquesta reducció sembla confirmar la idea que els efectes negatius dels

canvis estructurals de la població poden ser més que compensats pels

previsibles increments que es produiran en els nivells d’activitat de la

població espanyola. Tot i això, aquesta afirmació ha de ser matisada. En

primer lloc, no tots els inactius representen una mateixa càrrega: es reduiran

els inactius en les edats centrals però, per contra, la importància de la

població de gent gran sobre la població activa continuarà augmentant en
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passar de les 35 persones grans per 100 actius del 1991, a, si fa no fa, 1 per-

sona gran per cada 2 actius l’any 2026. En segon lloc, l’evolució de l’indica-

dor és descendent els primers quinquennis però, a partir de la primera

dècada del segle vinent, reprèn la tendència a l’alça. Finalment i sobretot,

calen unes condicions econòmiques que permetin la creació de prou llocs

de treballs que absorbeixin aquest increment en l’activitat de la població. 

3.3.3. L’evolució més previsible del nombre d’actius. 1991-2026 

■ L’escenari formulat a partir de la variant mitjana de població i d’activitat

variable es configura com el més probable pel que fa a l’evolució futura del

nombre d’actius. La població activa total creixerà, en el conjunt del període

projectat, de 15,4 a 18,1 milions, tot i que es distingeixen clarament dos

subperíodes: 

1. El primer, entre el 1991 i el 2011, amb un creixement de 3,5 milions

d’actius, en passar de 15,4 a 18,9 milions, és a dir, una mitjana de

175.000 nous actius l’any. Aquest increment serà ocasionat principal-

ment per l’augment de la participació femenina (2,8 milions de noves

actives) mentre que la masculina només creixerà de 700.000. La variació

sera més important els primers quinquennis (1.300.000 entre 1991-1996)

que no pas els darrers (223.000 del 2006 al 2011) com a conseqüència

del supòsit que l’augment de l’activitat femenina serà més intens en els

períodes més propers. 

2. El segon, a partir de l’any 2011, es caracteritza per una lleugera però con-

tinuada reducció del nombre d’actius fins a assolir els 18,1 milions l’any

2026, és a dir, una pèrdua mitjana d’aproximadament 50.000 actius

anuals. Aquesta pèrdua es concentra en els homes que tenen un saldo

negatiu tots els quinquennis, mentre que en el cas de les dones només

sorgeixen valors lleugerament negatius el darrer quinquenni. Aquesta

reducció és deguda a un efecte estructural fruit de la progressiva entrada

en edat activa de les generacions poc nombroses nascudes els anys vui-

tanta i noranta. L’efecte negatiu de l’estructura de la població es poten-
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cia gràcies a la reducció de l’activitat masculina que ja no pot ser com-

pensada com durant períodes anteriors mitjançant importants augments

en l’activitat femenina, en situar-se ja les seves taxes en valors alts. L’evo-

lució quinquennal mostra com aquest procés s’accentua amb el temps:

entre l’any 2011 i el 2016 els actius es redueixen de 100.000 persones i

entre l’any 2016 i el 2026 de 430.000. 

Gràfic 3.5 

PROJECCIÓ DELS ACTIUS I DE LA TAXA D’ACTIVITAT. 
VARIANT MITJANA DE POBLACIÓ I VARIABLE D’ACTIVITAT. 

Taxa d’activitat, percentatge Actius absoluts, en milers 
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Font: Elaboració pròpia. 

■ Resumint, els propers 20 anys es preveu que es mantingui uma pressió

important de l’oferta de mà d’obra, especialment femenina, sobre el mercat

de treball. A partir de l’any 2011 s’invertirà la tendència perquè es

començarà a notar l’efecte de l’actual caiguda de la natalitat, en assolir pro-

gressivament generacions menys nombroses les edats centrals d’activitat,

mentre que accediran a les edats més avançades de l’activitat les genera-

cions plenes nascudes durant el “baby-boom” espanyol. 
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■ En el futur es produiran dues importants modificacions en l’estructura

interna de la població activa espanyola: 

1. Un augment de la importància de l’activitat femenina sobre el total, d’un

34,2% el 1991 a un 45,1% el 2026, resultat simultani de l’increment de la

participació femenina i de la reducció de la masculina. 

2. Un augment de l’edat mitjana de la població activa. La importància dels

actius joves es reduirà del 35% del 1991 fins a un 18,5% l’any 2016 com a

resultat de la participació més petita de la població entre 15 i 19 anys i

de la masculina entre 20 i 24 anys i de l’entrada en edat activa de genera-

cions menys nombroses. A partir del 2016, l’entrada en activitat de gene-

racions més nombroses provoca un lleuger augment de la importància

dels actius joves fins a assolir el 21,4% l’any 2026. Pel que fa als actius de

més de 50 anys, es produirà un progressiu increment de la seva

importància relativa, en passar del 19,5% al 33% del total d’actius. Aquest

augment seria més accentuat en el cas, no improbable, que es produís

una recuperació dels nivells d’activitat en les edats més avançades. 

■ La intensitat d’aquest procés adquireix tota la seva dimensió si analitzem

l’evolució dels actius per edats en xifres absolutes. Els actius més joves de

30 anys cauran dels 5,4 milions del 1991 als 3,9 milions del 2026 encara

que amb una lleugera recuperació els dos darrers quinquennis. L’evolució

de la força de treball en les edats centrals, entre els 30 i els 49 anys, està

marcada per dues etapes: una primera de clar creixement fins a assolir un

màxim de 10,8 milions l’any 2011, amb un augment de 3,8 milions pel que

fa al 1991, seguida d’una davallada fins als 8,3 milions al final de la projec-

ció. L’aspecte fonamental, però, serà l’evolució dels actius de més grans de

50 anys, que es duplicaran els propers 35 anys i passaran de 3 a 6 milions.

L’impacte d’aquests canvis sobre el mercat de treball serà determinant per-

què, en absència d’elevats increments de l’activitat econòmica, pot
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generar importants borses d’aturats en edats crítiques, a més a més de

suposar un repte per al conjunt de la societat, que haurà d’articular les

mesures necessàries que permetin l’adaptació dels treballadors madurs als

canvis tecnològics i a les transformacions en el sistema productiu. 

Quadre 3.15

CANVIS EN L’ESTRUCTURA INTERNA DELS ACTIUS 
(Percentatge) 

Distribució dels actius per edat Dones sobre
Menys de 30 anys De 30 a 50 anys Més de 50 anys el total d’actiu 

1991 35,04 45,45 19,51 34,2
1996 33,10 48,65 18,25 37,2
2001 29,91 51,66 18,43 39,6
2006 25,01 55,12 19,88 41,4
2011 20,21 57,11 22,68 42,8
2016 18,43 55,04 26,53 43,9
2021 19,18 50,53 30,29 44,7
2026 21,44 45,51 33,04 45,1

Font: Elaboració pròpia. 

■ En un horitzó superior al de la projecció, es pot preveure que la tendèn-

cia cap a l’envelliment dels actius s’invertirà com a conseqüència dels can-

vis en la composició per edat de la població, ja que arribaran a les edats de

prejubilació generacions menys nombroses, mentre que assoliran les edats

centrals de l’activitat un nombre més elevat d’efectius de població. És a dir,

un cop s’hagin assolit altes taxes d’activitat en ambdós sexes, l’edat mitjana

dels actius espanyols fluctuarà en funció de quina hagi estat l’evolució de la

natalitat assolida durant períodes anteriors. 
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CONCLUSIONS 

■ Els últims anys assistim a un debat creixent, en la societat espanyola,

sobre les diverses conseqüències de l’evolució demogràfica. En el si

d’aquest debat destaquen dos interrogants referents a la relació existent

entre els factors demogràfics i el mercat de treball: d’una banda, de quina

manera aquests factors afectaran l’evolució futura de l’oferta de mà d’obra;

de l’altra, com influiran els canvis estructurals en el sosteniment futur de

l’estat del benestar. 

■ En general, la visió predominant és que la dinàmica poblacional tindrà

un efecte clarament negatiu sobre ambdós problemes. La davallada de la

natalitat d’avui produirà suposadament l’escassetat d’actius de demà. De la

mateixa manera, sembla inevitable que el procés d’envelliment demogràfic

acabi per sotmetre a tensions insostenibles un dels pilars de l’estat del

benestar: el sistema de pensions. 

■ Tot i que aquestes conclusions es basen en indicadors demogràfics

correctes i projeccions de població tècnicament irreprotxables, sovint

l’anàlisi que se’n realitza incorre en errors conceptuals que distorsionen el

quadre general sobre l’evolució futura dels problemes estudiats. L’ús que es

fa de les projeccions de població n’és un cas evident, del qual resulta inte-

ressant presentar algun exemple. 

■ A començaments del 1994 es van fer públiques unes projeccions de

població que van tenir un gran ressò en la premsa espanyola a causa, en

gran part, del tractament que aquesta els donà. Aquesta projecció es feia

sota el supòsit que els nivells de fecunditat actuals de la població es mantin-

drien estables en el futur. En qualsevol exercici de projecció, l’escenari

obtingut d’aquesta manera té un propòsit simplement instrumental i només

es proposa observar “què passaria si...”. En realitat, els sistemes demogràfics
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contemporanis es caracteritzen perquè els seus nivells de fecunditat pre-

senten oscil.lacions que fan molt improbable aquest escenari. No obstant

això, no solament es va divulgar això, de manera acrítica, a la premsa, sinó

que se’n van extreure també les conseqüències que aquesta evolució (o fal-

ta d’evolució) tindria sobre la societat futura a Espanya. Evidentment, amb

una piràmide de població que semblava més un arbre que no pas una pirà-

mide a causa de la seva base reduïda, la crisi de l’estat del benestar i el

col.lapse del mercat de treball semblaven inevitables. 

■ Malgrat això, aquest només és un problema menor en comparació amb

la visió generalitzada segons la qual es considera que la població és una

variable independent que determina el futur. Fins i tot en el millor dels

supòsits, és a dir, que s’aconseguís una previsió demogràfica exacta, persis-

tiria el fet que l’anàlisi de les seves conseqüències es fa suposant que la res-

ta de factors socials, culturals i econòmics no canviarà. Una vegada més,

aquesta suposició és evidentment inadequada: les formes de família, el sis-

tema i les tècniques de producció, i la legislació laboral, no es mantenen

constants mentre es produeixen els canvis demogràfics. El fet de tenir això

en compte fa molt més complexa la panoràmica i evidencia la dificultat

d’emprendre solucions adequades als problemes que pugui plantejar el

futur, però també n’evita errors greus d’interpretació. 

■ Segons el que s’ha esmentat anteriorment, pot semblar paradoxal que

s’insisteixi aquí en la importància del factor demogràfic per a una planifica-

ció correcta. I és que, malgrat totes les prevencions de què cal proveir-se,

continua resultant evident que l’estructura poblacional confereix a la dinà-

mica demogràfica una ineèrcia important. Els naixements actuals condicio-

naran el nombre de dones en edat fèrtil de demà i, per tant, la natalitat

futura, de la mateixa manera que el volum de les generacions que avui

tenen entre 50 i 64 anys determinarà el creixement de la població de gent

gran els pròxims quinze anys. Els efectes de la inèrcia de les estructures

poblacionals s’han pogut comprovar a bastament en aquest treball, en la
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part dedicada a les projeccions de població activa, on s’han combinat les

projeccions de població realitzades per l’Institut de Demografia amb una

hipòtesi pròpia sobre l’evolució futura de les pautes d’activitat de la pobla-

ció espanyola. 

■ Els principals resultats que mostra l’escenari més previsible (variant

mitjana) de les projeccions de població són: 

a) Els pròxims 35 anys, la població espanyola augmentarà una mica menys

de dos milions d’habitants, la qual cosa representa un creixement clara-

ment inferior al que es va produir entre el 1970 i el 1991, que va ser de

4,8 milions. La tendència sembla confirmar-se fins i tot sota hipòtesis més

favorables. Per exemple, en el cas que la fecunditat assolís, al final de

l’horitzó projectat, el mític nivell de reemplaçament de 2,1 fills per dona,

l’augment seria de 4,5 milions, inferior de tota manera al del període

1970-1991. 

b) Una major rellevància, si fos possible, tindran els canvis en la composició

per edat de la població, encara més afectada per l’estructura poblacional

actual. L’anàlisi per grans grups d’edat mostra que: 

1. La forta reducció de la fecunditat, de 2,8 fills per dona el 1970 a 1,3 el

1991, ha provocat una reducció clara de l’efectiu de menors de 15 anys,

en passar de 9,7 milions el 1975 a 7,5 el 1991. L’efecte d’aquesta reduc-

ció en els volums generacionals fa inevitable que la seva arribada a l’edat

fèrtil es tradueixi en una nova reducció de la natalitat, fins i tot si es recu-

peressin els nivells de fecunditat. Al final de la projecció, el volum d’efec-

tius menors de 15 anys serà de 6,2 milions, inferior al de l’any 1991. 

2. La importància dels més grans de 65 anys sobre el total de la població és

creixent a causa, fonamentalment, de la davallada de la natalitat. No obs-

tant això, raonar en termes relatius desvia l’atenció pel que fa al fet
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fonamental que l’augment del nombre de gent gran ha estat i continua

sent important. Entre el 1970 i el 1991, la població de més grans de 65

anys ha augmentat de 2 milions, mentre que entre aquesta última data i

l’any 2026 ho farà de 3,3 milions. L’efecte de la inèrcia estructural és tan

gran que, fins i tot en el supòsit improbable que la mortalitat no millorés

durant aquest període, el nombre de gent gran augmentaria de 2,2

milions, com a resultat de l’arribada a aquestes edats de generacions més

nombroses. Aquest procés s’evidenciarà amb una intensitat superior més

enlla de l’horitzó de la projecció, quan el conjunt de generacions nascu-

des entre els anys 50 i 70 assoleixin els 65 anys. 

3. La població en edat activa va experimentar un creixement notable entre

el 1970 i el 1991 en augmentar de 21,3 a 26 milions; en termes relatius,

d’un 62,5% a un 66,8% del total. Els pròxims anys, el seu volum s’estabi-

litzarà, encara que s’hi dibuixen dues fases ben diferenciades. La primera

es prolonga fins a principis del segle vinent, amb un augment d’1 milió

d’efectius. La segona, fins al final de la projecció, implica una reducció

que condueix a un volum semblant al del 1991. Més rellevant encara que

l’evolució en termes absoluts, són els canvis que es produiran en la seva

estructura interna i que, com ja s’ha vist, tindran un efecte important

sobre les característiques dels actius: el 1991, el 67% de la població en

edat activa tenia menys de 45 anys, mentre que l’any 2026 el percentatge

s’haurà reduït fins a un 53%. 

■ L’evolució dels grans grups tindrà un paper rellevant amb relació als dos

temes subjacents a aquest estudi. D’una banda, la capacitat de reemplaça-

ment dels actius, entesa com la relació d’entrades i sortides de l’edat activa,

es reduirà considerablement. Passarà d’un 1,46 el 1991 a un 0,81 l’any

2026, és a dir, per cada 100 sortides d’edat activa només s’hi produiran 81

entrades. D’altra banda, la relació de dependència demogràfica, o quocient

entre persones en edat dependent i en edat activa, creixerà significativa-

ment, des d’un 49,7% a un 57,4%. Aquest augment és molt més significatiu
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si observem que anirà acompanyat d’un canvi profund en la seva estructura

interna, en invertir-se la contribució dels joves i de la gent gran en el con-

junt de l’indicador: el 1991, el 58% de la relació de dependència és degut a

la població de més joves de 15 anys, mentre que al final de la projecció, és

la població de gent gran la que contribueix en un 58% al conjunt de la rela-

ció. Les conseqüències d’aquest canvi seran molt importants, ja que la

dependència de la població jove recau principalment sobre les unitats fami-

liars, mentre que la de gent gran recau sobre el conjunt de la societat, a tra-

vés de la despesa pública. 

■ Si l’anàlisi se circumscriu únicament a la variable poblacional, els resul-

tats presentats fins ara no permeten ser excessivament optimistes, i encara

més quan aquestes pautes són difícilment modificables. La dificultat és

deguda, d’una banda, a la intervenció de factors lligats als comportaments

individuals relacionats amb els canvis socials i econòmics i, de l’altra, a la

mateixa rigidesa que presenten les estructures poblacionals. No obstant

això, aquesta visió es modifica si, a més de l’evolució demogràfica, conside-

rem també els canvis en les pautes d’activitat de la població espanyola. 

■ En aquest sentit, l’elaboració d’escenaris de futur ens ha permès consta-

tar que la importància dels factors poblacionals queda molt relativitzada. A

tall d’exemple, en termes d’oferta de treball, hem vist com -a curt i mitja

termini- l’element determinant serà l’evolució de les pautes d’activitat. Fins

i tot en un escenari restrictiu d’evolució de la població (manteniment de la

fecunditat i mortalitat actuals), és possible incrementar substancialment el

nombre d’actius, sempre que l’activitat d’aquesta població tendeixi als

patrons predominants en la major part dels països occidentals. En aquest

sentit, els elements claus que determinaran l’evolució futura del nombre

d’actius seran l’activitat femenina i la de les edats extremes. 

■ L’activitat femenina ha estat i és a Espanya sensiblement inferior a la

mitjana dels països de l’Europa occidental. Aquest fet no ha d’ocultar
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l’existència de pautes d’activitat dissemblants en funció de la generació a

què es pertanyi. Així, les generacions femenines nascudes abans dels anys

50 es caracteritzen per una baixa participació en el mercat laboral, ja que

l’entorn familiar, social i ideològic feia prevaler el treball reproductiu de les

dones sobre el productiu. Per contra, les generacions més recents es van

incorporant en una mesura més gran al mercat de treball, procés acompan-

yat i reforçat pels canvis culturals i socials que han modificat el paper assig-

nat tradicionalment a la dona. Aquestes dones, a diferència de les seves

mares, no interrompran el seu cicle laboral sinó que el compaginaran amb

el familiar. Per tant, el nivell global d’activitat femenina augmentarà a mesu-

ra que les generacions més antigues siguin substituïdes per les noves. 

■ La reducció de l’activitat en les edats extremes no significa necessària-

ment que s’hagi produït un escurçament del cicle laboral dels individus.

Més aviat ens trobem davant la coincidència temporal d’un conjunt de

generacions madures que han avançat la seva edat de sortida d’activitat, en

gran part com a efecte de la recessió econòmica; i d’una sèrie de genera-

cions joves que hi han endarrerit l’entrada en prolongar el seu període de

formació. El comportament futur de les generacions més joves pot repre-

sentar una ruptura respecte al dels seus predecessors: si bé accedeixen més

tard al mercat laboral, és possible que hi romanguin més temps com a resul-

tat d’una decisió personal o com a producte d’un retard de l’edat de jubila-

ció. Davant la incertesa que presenta aquest factor, hem optat en la projec-

ció per una hipòtesi restrictiva amb relació a l’activitat en les edats avança-

des, encara que també hauria estat plausible formular altres hipòtesis. 

■ L’escenari més previsible, que implica unes taxes d’activitat per edat

semblants a alguns països del nostre entorn, mostra que el nombre d’actius

augmentarà els pròxims 35 anys en 2,7 milions. La seva evolució presenta,

però, dues fases clarament diferenciades. La primera finalitza cap a l’any

2011 , amb un augment de 3,5 milions perquè els increments de l’activitat

femenina seran més intensos durant els períodes més pròxims. La segona,
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a partir de la data esmentada, es caracteritza per una reducció progressiva

del nombre d’actius com a conseqüència, d’una banda, de l’entrada en el

mercat laboral de les generacions menys nombroses nascudes a partir de

1975 i, de l’altra, de la reducció progressiva del potencial de creixement de

l’activitat femenina. 

■ L’evolució del nombre d’actius estarà al mateix nivell que un canvi profund

en la seva distribució per sexe i edat, ja que el pes dels actius femenins aug-

mentarà, en passar d’un 34% a un 45% del total, i l’edat mitjana de la població

activa. Aquest últim aspecte és fonamental, atès que els actius menors de 30

anys es reduiran dels 5,4 milions de 1991 als 3,9 de l’any 2026, mentre que els

més grans de 50 anys es duplicaran tot passant de 3 a 6 milions. 

■ L’augment de l’activitat provocarà una reducció de la relació entre inac-

tius i actius. Si aquesta relació se situa actualment en 152 inactius per cada

100 actius, al final de la projecció serà de 124 per cada 100. Aquesta evolu-

ció, que a primer cop d’ull és positiva, no ha d’ocultar que la relació entre

població de gent gran i població activa augmentarà, ja que l’increment de

l’activitat de la població espanyola no podrà compensar l’augment superior

del volum de població més gran de 65 anys que és, justament, la que inci-

deix més sobre la despesa pública. Actualment hi ha 2,9 actius per cada

persona del grup d’edat esmentat, mentre que en l’horitzó de la projecció

n’hi haura només 2,1. 

■ Fins aquí hem exposat, alguns resultats pel que fa a la previsió de l’evolu-

ció futura de la població i de les tendències de l’activitat per sexe i edat.

Com ja s’ha comentat abans, els nivells d’incertesa són elevats en les dades

obtingudes en ambdós casos separadament. La seva combinació els multi-

plica, i això encara que només fa servir un nombre reduït de variables. 

■ La població i l’activitat, però, només reten compte de la situació del

mercat laboral pel que fa a una de les seves parts: l’oferta de treball. I, tot i
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això, els nivells d’ocupació depenen també de la demanda generada pel sis-

tema productiu. Aquesta demanda està condicionada per altres factors,

com ara l’aplicació de noves tecnologies, la competitivitat, la legislació

laboral, la pressió fiscal, l’adequació de l’ensenyament als perfils sol.licitats,

etc. 

■ Una població activa creixent no serveix de gaire si no augmenten al

mateix ritme els llocs de treball. Si aquest fos el futur que ens espera, sem-

bla una broma de mal gust criticar l’escassa fecunditat actual i suggerir que

les parelles haurien de tenir més fills. Un augment de la fecunditat no sola-

ment no resoldria l’augment del nombre de pensionistes, sinó que aquestes

famílies estarien covant els aturats del futur en una situació, aquest cop sí,

cada vegada més problemàtica per a les finances de l’Estat. 

■ El panorama seria completament diferent en el supòsit optimista que

l’ocupació creixés a un ritme superior que l’activitat. Els nivells actuals

d’atur i d’inactivitat femenina fan que aquest creixement sigui perfecta-

ment assumible per l’evolució futura de la població activa. D’acord amb

l’escenari més probable de les nostres projeccions, el nombre d’actius crei-

xerà. Fins i tot, però, en el cas que no ho fes, això no hauria de suposar cap

problema a priori per cobrir una eventual reactivació dels ritmes de creació

d’ocupació neta, amb el resultat addicional que la disminució del volum

d’aturats seria encara més ràpida sota aquests supòsits, tot alliberant recur-

sos econòmics avui lligats als subsidis. Davant aquest escenari, Espanya tin-

dria prou reserves de força de treball no només per sostenir el sistema de

pensions actual, sinó per avançar i millorar en prestacions socials de tot

tipus. 

■ El supòsit anterior resulta poc probable, atès que el creixement econò-

mic recent es basa en un augment de la productivitat que passa per inver-

sions importants en béns d’equipament i noves tecnologies, però també

per la reducció dels costos laborals. El resultat és que assistim a la parado-
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xa d’economies en expansió que no generen ocupació al mateix ritme. No

obstant això, tampoc en el cas que aquesta situació es prolongués en el

temps hi hauria motius per a les grans alarmes que suscita l’evolució

demogràfica. S’insisteix, i amb raó, en el fet que la salut d’un sistema de

repartiment depèn de la quantitat de persones cotitzants. Malgrat això, no

es fa esment amb tanta freqüència de la rellevància de l’increment de la

productivitat. Això explica el que sembla inexplicable: que des dels anys

setanta, la relació entre els ocupats i la resta de la població hagi disminuït

constantment i, no obstant això, els ingressos de l’Estat no han fet altra

cosa que augmentar. 

■ Segons tot el que s’ha dit,la sostenibilitat de l’estat del benestar continua

sent una problema sobre el qual resultaria difícil assolir un diagnòstic ade-

quat, fins i tot en el supòsit que coneguéssim l’evolució demogràfica futura

i encertéssim la predicció de les pautes d’activitat. Ens donarem per satis-

fets si hem contribuït a aclarir fins a quin punt resulten rellevants els fac-

tors poblacionals, però també com és d’inadequat utilitzar-los com a únic

punt de partida en la predicció d’un futur que és incert per definició. 

233



234



Annexos

235



236



237

Annex 1 

PROJECCIÓ DE LES TAXES D’ACTIVITAT PER SEXE I EDAT 
(Percentatge) 

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026

Homes

16-19 33,9 27,8 24,2 22,2 21,1 20,6 20,3 20,0

20-24 72,5 72,0 71,5 70,9 70,4 69,9 69,4 69,0

25-29 92,9 92,2 91,7 91,4 91,3 91,1 91,1 91,0

30-34 96,6 96,1 95,7 95,5 95,3 95,2 95,1 95,0

35-39 96,3 95,9 95,6 95,4 95,2 95,1 95,1 95,0

40-44 95,4 95,0 94,7 94,5 94,3 94,2 94,1 94,0

45-49 93,5 92,8 92,3 91,9 91,6 91,4 91,2 91,0

50-54 88,4 88,0 87,7 87,5 87,3 87,2 87,1 87,0

55-59 77,3 76,8 76,6 76,5 76,4 76,2 76,1 76,0

60-64 48,5 48,1 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

65+ 3,4 2,7 2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0

Dones

16-19 28,9 24,3 22,0 21,0 20,5 20,3 20,1 20,0

20-24 57,7 60,7 62,7 63,9 64,5 64,7 64,9 65,0

25-29 64,3 72,7 77,0 78,9 79,6 79,9 80,0 80,0

30-34 56,9 69,5 75,9 78,5 79,4 79,8 79,9 80,0

35-39 48,2 56,9 69,5 75,9 78,5 79,4 79,8 80,0

40-44 39,0 48,2 56,9 69,5 75,9 78,5 79,4 80,0

45-49 32,1 39,0 48,2 56,9 69,5 75,9 78,5 79,5

50-54 26,7 30,5 37,1 45,8 54,1 66,1 72,1 74,5

55-59 21,8 24,0 27,4 33,4 41,2 48,6 59,4 65,0

60-64 15,9 17,5 19,6 22,0 24,3 26,2 27,6 28,5

65+ 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0

Font: Elaboració pròpia.



Annex 2 

PROJECCIÓ DE LA TAXA D’ACTIVlTAT SEGONS LES DIFERENTS
VARIANTS DE POBLACIÓ I D’ACTIVlTAT 
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Font: Elaboració pròpia.
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Annex 3 

PROJECCIÓ DELS ACTIUS SEGONS SEXE I EDAT, VARIANT MITJANA DE
POBLACIÓ I VARIABLE D’ACTIVITAT 
(Milers) 

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026

Homes
16-19 463 358 244 190 175 186 202 215
20-24 1.197 1.222 1.147 893 752 721 782 858
25-29 1.460 1.521 1.554 1.465 1.143 970 935 1.022
30-34 1.388 1.513 1.575 1.614 1.520 1.187 1.007 971
35-39 1.209 1.377 1.501 1.565 1.602 1.510 1.179 1.001
40-44 1.144 1.191 1.354 1.477 1.537 1.573 1.483 1.159
45-49 1.019 1.107 1.146 1.301 1.416 1.473 1.507 1.420
50-54 853 943 1.027 1.067 1.213 1.323 1.378 1.412
55-59 839 723 796 869 904 1.028 1.122 1.170
60-64 486 496 429 475 520 543 621 679
65+ 74 68 67 65 66 67 70 75
Total 10.133 10.519 10.839 10.984 10.848 10.580 10.285 9.983

Dones
16-19 377 295 211 169 159 172 188 200
20-24 915 990 954 768 647 627 687 757
25-29 986 1.156 1.257 1.202 956 801 774 846
30-34 811 1.069 1.207 1.283 1.209 957 800 773
35-39 603 813 1.070 1.209 1.280 1.206 955 798
40-44 471 604 813 1.070 1.204 1.276 1.202 952
45-49 354 471 602 810 1.064 1.198 1.269 1.196
50-54 269 333 444 568 762 1.002 1.128 1.196
55-59 252 242 296 395 504 677 890 1.003
60-64 176 196 193 232 282 315 377 419
65+ 56 55 54 52 50 49 49 50
Total 5.268 6.224 7.102 7.759 8.118 8.279 8.317 8.188

Total
16-19 840 654 455 359 334 358 390 414
20-24 2.112 2.212 2.101 1.661 1.399 1.348 1.469 1.614
25-29 2.445 2.676 2.811 2.668 2.100 1.770 1.709 1.868
30-34 2.199 2.582 2.782 2.898 2.729 2.144 1.806 1.744
35-39 1.812 2.190 2.571 2.774 2.882 2.716 2.134 1.799
40-44 1.615 1.796 2.166 2.547 2.742 2.849 2.685 2.111
45-49 1.373 1.578 1.749 2.111 2.479 2.671 2.775 2.616
50-54 1.122 1.276 1.471 1.636 1.976 2.324 2.507 2.608
55-59 1.091 964 1.092 1.264 1.408 1.705 2.012 2.173
60-64 662 692 622 708 802 859 997 1.098
65+ 130 123 122 117 115 116 118 125
Total 15.401 16.743 17.941 18.742 18.966 18.860 18.603 18.171

Font: Elaboració pròpia.
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Annex 4 

VARIACIÓ DEL NOMBRE D'ACTIUS SEGONS SEXE I EDAT, VARIANT 
MITJANA DE POBLACIÓ I VARIABLE D'ACTIVITAT 
(Milers) 

1991-96 1996-01 2001-06 2006-11 2011-16 2016-21 2021-26

Homes
16-19 -105 -114 -54 -15 11 16 13
20-24 25 -75 -254 -141 -31 61 76
25-29 61 33 -89 -322 -173 35 87
30-34 125 62 39 -94 -333 -180 -36
35-39 168 124 64 37 -92 -331 -178
40-44 47 163 123 60 36 -90 -324
45-49 88 39 155 115 57 34 -87
50-54 90 84 40 146 110 55 34
55-59 -116 73 73 35 124 94 48
60-64 10 -67 46 45 23 78 58
65+ -6 -1 -2 1 1 3 5
Total 386 320 145 -136 -268 -295 -302

Dones
16-19 -82 -84 -42 -10 13 16 12
20-24 75 -36 -186 -121 -20 60 70
25-29 170 101 -55 -246 -155 -27 72
30-34 258 138 76 -74 -252 -157 -27
35-39 210 257 139 71 -74 -251 -157
40-44 133 209 257 134 72 -74 -250
45-49 117 131 208 254 134 71 -73
50-54 64 111 124 194 240 126 68
55-59 -10 54 99 109 173 213 113
60-64 20 -3 39 50 33 62 42
65+ -1 -1 -2 -2 -1 0 1
Total 956 878 657 359 161 38 -129

Total
16-19 -187 -198 -96 -25 24 32 25
20-24 100 -111 -440 -262 -51 121 146
25-29 231 134 -144 -568 -328 -62 159
30-34 383 200 115 -168 -585 -337 -63
35-39 378 381 203 108 -166 582 -335
40-44 180 372 380 194 108 -164 -574
45-49 205 170 363 369 191 105 -160
50-54 154 195 164 340 350 181 102
55-59 -126 127 172 144 297 307 161
60-64 0 -70 85 95 56 140 100
65+ -7 -2 -4 -1 0 3 6
Total 1342 1198 802 223 -107 -257 -431

Font: Elaboració pròpia.
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