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En aquesta unitat s'introdueix el concepte de CENS. En un 
cens es demana a TOTA LA POBLACIÓ que contesti un qües
tionari i es recullen els resultats. Es comença la unitat amb un 
cens de la classe i després es dóna una ullada al Cens Nacional 
de Població i Habitatge. 

A El Cens de la classe 

A1 Recollida d'informació 

Llegiu atentament les següents preguntes: 

Quantes persones sou a la vostra família? 
Com és de gran la casa on viviu? 

Discutiu per què aquestes preguntes són poc precises. 

A2 Millorant les preguntes 

Una família podria incloure parents com oncles i ties. 

Seria més simple preguntar qui viu a casa vostra. Però en 
aquests moments podríeu tenir un convidat. 

El Cens Oficial considera una família com un «grup de perso
nes que viuen al mateix habitatge i que comparteixen el seu 
manteniment» i considera un habitatge com «una habilitació o 
conjunt d'habitacions i dependències que ocupen un edifici o 
una part estructuralment separada d'un edifici i que estan des
tinades per ser habitades per una o diverses persones i no s'uti
litzen totalment per a altres finalitats». 

La mida d'un habitatge pot significar l'àrea o el volum. És més 
fàcil comptar el nombre d'habitacions. 

a Com definiríeu una habitació? 
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El qüestionari del Cens Oficial pregunta el nombre d'habita
cions. S'aclareix que no s'ha de comptar com a habitació: 

una cuina de menys de 4 m ;̂ 
banys, lavabos i wàters; 
vestíbuls, passadissos i galeries obertes; 

També es comptabilitzen a part: 

habitacions utilitzades exclusivament per a finalitats 
professionals, comercials i altres d'anàlogues (per exem
ple: per a oficina, taller, consuUori, agència, etc.). 

b Contesteu les següents preguntes en un full de paper i 
després lliureu-lo al vostre professor. Utilitzeu les defi
nicions oficials. NO ENSENYEU LES VOSTRES RES
POSTES ALS VOSTRES COMPANYS. 

Nom 
Nombre de components de la vostra família 
Nombre d'habitacions del vostre habitatge 

c Per què és més fàcil respondre aquestes preguntes que 
les de l'apartat Al? 

A3 Els resultats del Cens de la classe 

Necessiteu les respostes que tota la classe heu donat a l'apartat 
A2. 

a Feu una taula de freqüències per recollir el nombre de 
components de les famílies de la vostra classe. 

b Dibuixeu un diagrama de barres d'aquesta distribució. 

c Busqueu el mode (o modes) i el rang d'aquesta distri
bució. 

d Feu una taiüa de freqüències per mostrar el nombre 
d'habitacions dels domicilis de les famílies de la vostra 
classe. 

e Dibuixeu im diagrama de barres d'aquesta distribució. 
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f Busqueu el mode (o modes) i el rang d'aquesta distri
bució. 

g Escriviu algunes frases per descriure aquestes distri
bucions. 

*h Calculeu la mitjana del nombre d'habitacions per fa
mília i la mitjana del nombre de persones per família. 

*i Escriviu una frase per descriure què en penseu 
d'aquestes mitjanes. 

Els resultats del Cens Oficial poden utilitzar-se per investigar la 
densitat de població en els habitatges. 

Contesteu les qüestions de la j a la 1 per investigar aquesta den
sitat amb les dades de la vostra classes. 

*j Calculeu el totíd de persones que componen les famí
lies de la vostra classe. 

*k Calculeu el total d'habitacions dels domicilis de les fa
mílies de la vostra classe. 

*1 Dividiu el nombre de persones pel nombre d'habita
cions. 

El resultat podria ser un nombre decimal al voltant de 0,6. 

Aquest estadístic representa el nombre de persones per habita
ció. 

L'any 1981 la densitat de l'Estat Espanyol era de 0,64 persones 
per habitació. 

Si la densitat per les famílies de la vostra classe és superior al 
doble de la mitjana estatal (1,28), es considerarà que els vostres 
habitatges estan MASSIFICATS. 

Si la densitat per les famíhes de la vostra classe és inferior a la 
meitat de la mitjana estatal (0,32), es considerarà que els vos
tres habitatges estan SUBOCUPATS. 

Els resultats del Cens Oficial s'utilitzen per calcular aquest es
tadístic per a diferents regions de l'Estat Espanyol. D'aquesta 
manera es posa de manifest on és més urgent la creació de 
nous habitatges. 
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A4 Confidencialitat 

Hi ha persones que no els agrada respondre preguntes perso
nals. 

Suposeu que una persona que no us coneix observa els diagra
mes de barres i les taules de freqüències que heu fet a l'apartat 
A3. A partir d'aquesta observació: 

a Pot esbrinar el nombre de components de la vostra fa
mília? 

b Pot esbrinar el nombre d'habitacions del vostre domi
cili? 

c Quina infonnació, que faci referència a un alumne en 
particular, es pot deduir dels diagrames de barres? 

d Quina informació, que faci referència a tota la classe, 
es pot deduir dels diagrames de barres? 

El Cens Oficial dóna estadístics de cada districte censal. No 
dóna cap tipus d'informació referida a persones individuals. 

A5 Es pregunta a tothom? 

En el Cens de la classe és fàcil comprovar si s'ha preguntat a 
tothom. Suposeu que voleu informació referida a tot l'Estat Es
panyol. 

a Com podríeu estar segurs que es pregunta a tothom? 

b Quines persones podrien resultar difícils de localitzar? 

El mètode que s'utilitza normalment és: 

Es divideix tot l'Estat en petites àrees. Aquestes àrees s'anome
nen DISTRICTES CENSALS. Es contracten diversos AGENTS 
CENSALS per a cada districte per tal que visitin tots els edifi
cis i lliurin un qüestionari per a cada HABITATGE. 

Per a cada habitatge es designa una PERSONA PRINCIPAL. 
Aquesta persona està obligada per llei a contestar el qüestiona
ri per les persones amb domicili habitual a l'habitatge i també 
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per les que hagin passat una determinada nit que es fixa per 
llei (la nit censal) a l'esmentat habitatge però tenen un altre do-
miciH habitual. Els agents censáis confeccionen una llista a 
part on relacionen tots els habitatges on no hi viu ningú. Tam
bé lliuren un qüestionari diferent per a hotels, hospitals... 

Posteriorment, els agents censáis recullen els qüestionaris ja 
contestats, o bé la persona principal els envia per correu. 

c De quina manera aquest procediment ajuda a fer pos
sible que es pregunti a tothom? 

d Quines persones podrien quedar encara sense pregun
tar? 

B El Cens de Població i Habitatge 

El Cens de Població i Habitatge és un cens de tot l'Estat. 

B1 Per què es fa un Cens? 

Penseu en les següents qüestions: 

Quantes persones viuen a tot l'Estat Espanyol? 

On s'haurien de construir més escoles? 

Quines ciutats tenen la població més envellida? 

Quina proporció d'habitatges tenen telèfon? 

a Qui podria estar interessat a conèixer les respostes a 
les qüestions anteriors? 

b Esmenteu dos tipus d'edificis que considereu que la 
gent gran utilitza molt. 

c Esmenteu dos tipus d'edificis que considereu que la 
gent jove utilitza molt. 

d Com decidiríeu on convé construir nous edificis d'in
terès públic? 
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e Com obtindríeu les dades que necessiteu per poder 
prendre decisions? 
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B2 El Cens Oficial 

L'any 1857 es va realitzar el primer cens, tal com l'entenem 
avui dia, organitzat per la «Comisión general de Estadísticas 
del Reino». Aquell va ser el primer CENS DE POBLACIÓ. 
Aquests censos es realitzen cada 10 anys. El Cens de l'any 1991 
va ser el quinzè cens. Però molt abans, des de 1768, ja s'havien 
fet censos moderns. El primer el va organitzar el Comte 
d'Aranda durant el regnat de Carles IIL 
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a Quin any es va fer l'últim Cens? 

b Quin any es farà el proper Cens? 

c Per què creieu que el Cens es fa cada 10 anys i no cada 
any? 

B3 El qüestionari del Cens 

El qüestionari del Cens es dissenya molt abans de la seva rea
lització. Es comprova amb una mostra de persones de dife
rents regions de l'Estat. D'aquesta manera es poden modificar 
0 suprimir les preguntes que la gent troba difícils d'entendre o 
respondre. 

Per obtenir informació precisa, totes les persones han d'enten
dre i respondre cadascuna de les preguntes de la mateixa ma
nera. 

a Escriviu una pregunta per esbrinar en què treballa la 
gent. 

Mostreu la vostra pregunta a tres companys i demaneu-los que 
s'imaginin que l'han de respondre. 

b Han entès tots tres la pregunta de la mateixa manera? 

A continuació es presenten dues preguntes dissenyades per es
brinar com es desplaça la gent de casa al seu lloc de treball. 

Com us desplaceu fins a la feina? 

Indiqueu el mitjà de transport més freqüentment utilitzat per 
anar a treballar o a estudiar. Assenyaleu-ne només un, l'uti
litzat a la part més llarga del trajecte. (S'adjunta una llista de 
possibilitats.) 

c D'aquestes dues preguntes, quina considereu que és la 
millor per incloure-la en el qüestionari del Cens? Per 
què? Per què l'altra pregunta no és prou apropiada? 

d Suggeriu una raó del perquè les autoritats municipals 
poden estar interessades a disposar d'aquesta informa-
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ció, sobre el mitjà de transport utilitzat per anar a tre
ballar. 

A continuado es presenta la pregunta núm 23 del Cens sobre 
l'ocupació de la gent, tal com es va formular en el qüestionari 
del Cens de 1991. 

23. Quina és l'ocupació, professió o ofici que feu o vàreu fer? 
(Els ocupats es referiran a la seva ocupado durant la setma
na del 22 al 28 de febrer. Els desocupats o jubilats es referiran 
a la seva última ocupació.) 
En primer lloc descriviu detalladament la vostra ocupació 
(per exemple: dependent de comerç, capatàs de la construc
ció, etc.). Si heu tingut diferents ocupacions en la setmana de 
referència anoteu la principal. 
A continuació localitzeu a la taula de la pàgina 29 el núme
ro que correspongui a la vostra descripció. 

e Compareu aquesta pregimta amb la que heu formulat a 
la qüestió a. Es més llarga o més curta? Es millor o pit
jor que la vostra? Per què? 

f Suggeriu xma raó del perquè les autoritats municipals 
podrien estar interessades a disposar d'aquesta infor
mació. 

No convé que el qüestionari del Cens inclogui moltes pregun
tes per tal que resulti ràpid de contestar. 

Les comparacions amb els resultats de Censos anteriors mos
tren com canvien les coses al llarg dels anys. Aquestes compa
racions resulten més fàcils si les preguntes són les mateixes 
cada vegada. La comparació és més complicada si les pregun
tes s'han formulat d'una altra manera, o bé quan s'han supri
mit preguntes o se n'han introduït de noves. 

g Per què es canvien algunes preguntes? 

B4 Obtenció d'informació 
El qüestionari del Cens conté preguntes referents als habitat
ges i d'altres, referents a les persones. Les respostes proporcio-
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nen informació sobre el país, que pot servir per a futures pla
nificacions. 

A continuació es presenten dues llistes. A la Llista 1 es relacio
na la temàtica de cadascuna de les preguntes del Cens. A la 
Llista 2 es relacionen diferents informacions que podrien inte
ressar al Govern de l'Estat, als Governs Autonòmics o a les Au
toritats Municipals. 

Els números de referència de la Llista 1 són els que s'utilitzen 
en el qüesfionari del Cens de 1991. 

a Assenyaleu un o més ítems de la Llista 1 que podrien 
donar resposta a cadascuna de les preguntes de la Llis
ta 2. No es demana que respongueu les preguntes. 

b Afegiu dues preguntes més a la Llista 2. 

Per a cadascuna de les dues preguntes indiqueu quins 
ítems de la Llista 1 us proporcionarien la resposta. 

Llista 1 Preguntes del Cens 

Cada persona 
P1 Nom i cognoms 
P2 Relació amb la persona principal 
P3/4/5 Relacions familiars entre persones de l'habitatge 
P6 Sexe 
P7 Data de naixement 

P8 Nacionalitat 
P9 Any de l'última arribada a Espanya (estrangers i apàtrides) 
P10 Situació de residència (present, absent, transeünt) 
P11 Lloc de residència (per a transeünts) 
P12 Estat civil 
P13 Lloc de naixement 
P14/15/16 Lloc de residència habitual fa 1,5 i 19 anys 
P17 Municipi de procedència i any d'arribada per última vegada al municipi 

actual (només per a les persones que van canviar de municipi durant 
els últims 10 anys) 

P18 Estudis en curs 
P19 Màxim nivell d'estudis acabats 
P20 Fills nascuts en vida (només dones) 
P21 Any de casament (dones casades en primeres núpcies) 
P22 Situació laboral (aturat, jubilat, ocupat...) 
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Llista 1 Preguntes del Cens (continuació) 

P23/24/25 Ocupació, professió o ofici 
P26 Lloc de treball o estudi 
P27 Mitjà de transport (ai lloc de treball) 
P28 Coneixement de la llengua catalana 
P29 Any d'arribada a Catalunya 

Habitatge 
HO Adreça 
H1 Dades de l'edifici on es troba l'habitatge 
H2 Classe d'habitatge 
H3 Règim de tinença de l'habitatge 
H4 Superfície 
H5 Nombre d'habitacions 
H6 Instal·lacions de l'habitatge (aigua calenta, telèfon, cuina, lavabo...) 

Llista 2 Informació que podria interessar 

1 Nombre total de dones 
2 l̂ es de l'any amb més naixements 
3 Nombre d'habitatges compartits per més d'una família 
4 Mitjana d'habitacions per habitatge 
5 Nombre de residents ai municipi nascuts fora del municipi 
6 Nombre d'habitatges sense bany o duUa a l'interior 
7 Nombre de persones que han canviat d'habitatge durant l'últim any 
8 Nombre de persones amb estudis secundaris però no superiors 
9 Nombre de persones que es desplacen amb cotxe a la feina 

10 Nombre de persones de 17 anys que estudien i no treballen 
11 Nombre de persones amb estudis secundaris i no superiors que estan a 

l'atur 
12 Nombre de dones amb estudis superiors que treballen 
13 Nombre d'homes amb estudis secundaris i no superiors que treballen 
14 Nombre de dones casades amb fills que treballen a la indústria 
15 Nombre de persones nascudes fora de Catalunya que saben escriure en 

català. 
16 Nombre de persones majors de 25 anys que han arribat a Catalunya fa més 

de 3 anys i que no entenen el català. 
17 Nombre de persones majors de 65 anys que no cobren pensió de jubilació 
18 Nombre de persones majors de 20 anys aturades i que busquen el seu pri

mer treball 
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C Dades del Cens 

C1 La Comunitat Autònoma 

observeu a la Taula 1 les dades de l'any 1991 referides a la vos
tra Comunitat Autònoma. Alguns dels nombres estan arrodo
nits al milió. 

Contesteu les següents preguntes referides a la vostra Comuni
tat Autònoma. 

a Quina és la població? 

b Quantes persones inactives de més de 16 anys hi ha? 

63 



Taula 1. Dades del Cens, totals i per Comunitats Autònomes 

Població Inactius Percentat. Habitatges Habitatges 

(milions) més de dones familiars familiars 

16 anys actives ocupats ocupats 

(milions) sobre (milions) amb 
total 

dones 
telèfon 

(%) 

1981 1991 1981 1991 81 91 1981 1991 81 91 

Total estatal 37,7 38,9 13,8 15,4 27 34 12,3 14,4 42 63 

Comunitats 

Andalusia 6,44 6,94 2,47 2,73 19 30 1,92 2,37 27 51 

Aragó 1,20 1,19 0,48 0,52 24 31 0,42 0,49 49 68 

Astúries 1,13 1,09 0,43 0,50 30 31 0,36 0,40 47 68 

Balears 0,66 0,71 0,24 0,25 27 38 0,27 0,31 36 59 

Canàries 1,37 1,49 0,46 0,53 26 38 0,37 0,46 37 57 

Cantàbria 0,51 0,53 0,19 0,22 28 30 0,16 0,20 43 61 

Cast.-Lleó 2,58 2,55 1,02 1,13 26 31 0,93 1,07 32 54 

Cast.-Manxa 1,65 1,66 0,66 0,74 21 26 0,60 0,69 23 50 

Catalunya 5,96 6,06 2,07 2,26 31 38 2,09 2,36 55 73 

P. Valencià 3,65 3,86 1,29 1,43 29 36 1,42 1,71 35 56 

Extremadura 1,06 1,06 0,43 0,48 21 29 0,34 0,40 20 46 

Galícia 2,81 2,73 0,96 1,10 38 39 0,78 0,91 29 55 

C. Madrid 4,69 4,95 1,72 1,94 26 32 1,47 1,68 71 84 

C. Múrcia 0,96 1,05 0,34 0,38 28 35 0,31 0,40 27 49 

C.F.Navarra 

Euskadi 

0,51 
2,14 

0,52 

2,10 
0,18 
0,74 

0,21 
0,84 

27 

30 

34 0,15 

0,61 
0,17 

0,67 
51 76 
66 85 

C.F.Navarra 

Euskadi 

0,51 
2,14 

0,52 

2,10 
0,18 
0,74 

0,21 
0,84 

27 

30 36 

0,15 

0,61 
0,17 

0,67 
51 76 
66 85 

La Rioja 0,25 0,26 0,09 0,11 29 30 0,09 0,11 40 64 

Ceuta-Melilia 0,12 0,12 - 0,05 - 28 0,03 0,03 30 71 

Fonts: Censos de Població i Habitatge i Enquestes Població Activa anys 1981 i 1991. 
Institut Nacional d'Estadística 

c Quin és el percentatge de dones actives sobre el total 
de dones? 

d Quin és el nombre d'habitatges familiars ocupats? 

e Quin percentatge d'habitatges familiars tenen telèfon? 
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f Qiiina és la diferència entre la població de la vostra Co
munitat Autònoma i la de cadascuna de les altres co
munitats? 

g Descriviu breument com ha canviat la vostra Comuni
tat entre els anys 1981 i 1991. Considereu totes les co
lumnes de la Taula 1. 

C2 Població 

Utilitzeu la Taula 1 per respondre les següents qüestions: 

a Quantes persones vivien a l'Estat Espanyol l'any 1991? 

b Dibuixeu diagrames de barres per mostrar com ha can
viat la població de les diferents Comunitats entre els 
anys 1981 i 1991. 

c L'any 1991, quina Comunitat té: 
el percentatge més alt de dones actives, 
el percentatge més baix de dones actives? 

d L'any 1991, quina Comunitat té: 
més persones inactives de més de 16 anys, 
menys persones inactives de més de 16 anys? 

*e Quines Comunitats necessiten més xarxa telefònica pú
blica? 

C3 Habitatges 

Per cacular la mitjana de persones per habitatge, s'ha de divi
dir el nombre total de persones pel nombre total d'habitatges. 

Mitjana de persones _ Nombre de persones 
per habitatge Nombre d'habitatges 

Per exemple: l'any 1981, a l'Estat Espanyol hi havia 37,7 mi
lions de persones i 12,3 milions d'habitatges. 

Mitjana de persones 37,7 -j,,_ u u-* * \ , .^ ̂  = -^TT - 3,U7 persones per habitatge per habitatge 12,3 ^ ^ " 
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a Calculeu la mitjana de persones per habitatge a l'Estat 
Espanyol l'any 1991. 

b Escriviu una frase per comparar aquest resultat amb la 
mitjana de l'any 1981. 

c Calcideu la mitjana de persones per habitatge a la vos
tra Comimitat Autònoma referides als anys 1981 i 1991 
i comenteu els resultats obtinguts. 

*d Calculeu el percentatge d'increment de la població de 
l'Estat Espanyol entre els anys 1981 i 1991. 

*e Calculeu el percentatge d'increment del total d'habi
tatges de l'Estat Espanyol entre els anys 1981 i 1991. 

*f Compareu les vostres respostes a les qüestions d i e. De 
quina manera influeixen aquests increments sobre la 
mitjana de persones per habitatge? Coincideix amb el 
que heu escrit a la qüestió b? 

*g Calcideu el percentatge d'increment de la població de 
la vostra Comunitat Autònoma entre els anys 1981 i 
1991. 

*h Calculeu el percentatge d'increment del total d'habi
tatges de la vostra Comunitat Autònoma entre els anys 
1981 i 1991. 

*i Compareu les vostres respostes a les qüestions g i h. De 
quina manera influeixen aquests increments sobre la 
mitjana de persones per habitatge? Coincideix amb el 
que heu escrit a la qüestió c? 

C4 Distribució per sexes 

Taula 2 Distribució per sexes de la població a l'Estat Espanyol 1950-1991 

(milions) 

1950 1960 1970 1981 1991 

Homes 
Dones 

13,5 

14,6 

14,8 
15,7 

16,6 

17,4 
18,5 

19,2 

19,0 

19,8 

Totai 28,1 30,6 34,0 37,7 38,9 

Fonts: Censos de Població 1950-1991. INE 
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Utilitzeu la Taula 2 per respondre les següents preguntes: 

a Per què a les xilBres corresponents als anys 1960 i 1991 
la suma no és correcta? 

La Taula 2 mostra que a l'Estat Espanyol hi ha més dones que 
homes en cadascun dels cinc últims censos. 

b Doneu alguna raó que expliqui aquest fet. 

c Quin efecte creieu que pot produir aquest desequilibri 
entre els sexes a la societat? 

d Quin ha estat el creixement del total de la població en
tre els anys 1950 i 1991? 

e Quin ha estat el creixement dels homes entre els anys 
1950 i 1991? 

f Quin ha estat el creixement de les dones entre els anys 
1950 i 1991? 

g El desequilibri entre el nombre d'homes i el de dones 
s'ha fet més gran o més petit? Doneu alguna raó que 
expliqui aquest fet. 

*h Estudieu la Taula 2 i escriviu el que hàgiu observat. 
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