
 

 
 

METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA DE MATRIMONIS 

 

1. Introducció 

 

El Moviment natural de la població (MNP) inclou les estadístiques de naixements, de defuncions i de 

matrimonis. L’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) disposa de les microdades de totes 

tres estadístiques des de 1986, fruit d’un conveni de col·laboració subscrit amb l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE) l’any 1985 i ratificat fins avui. En aquest conveni la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears es va comprometre a duu a terme els treballs relacionats amb els processos de 

depuració dels fitxers de l’MNP i amb la codificació de les defuncions i les causes de mort. La 

informació territorial que contenen els fitxers anuals de cadascuna d’aquestes estadístiques permet 

proporcionar taules per illes i municipis, i també altres classificacions (NUTS 4 i zones estadístiques a 

Palma). A més, a partir dels fitxers corresponents a l’any 2013 l’Ibestat inicia la codificació territorial 

dels registres per districte i secció. 

 

La difusió de les xifres de l’Estadística de matrimonis dóna lloc a tres publicacions: dades anuals, 

sèries i indicadors. La primera inclou les característiques dels casaments en els quals la parella ha 

manifestat que establirà la seva residència habitual a les Illes Balears. Les sèries presenten l’evolució 

en el temps d’alguna d’aquestes característiques, i els indicadors contenen un seguit de mesures 

expressades en taxes, percentatges o altres tipus d’índexs calculats per a cada any disponible, amb 

l’objectiu de facilitar una anàlisi més ràpida de les freqüències absolutes. 

 

2. Font 

 

Quan es produeix un dels tres esdeveniments demogràfics, la Llei estableix l’obligatorietat 

d’inscriure’ls en els llibres corresponents del registre civil que hi ha en tots els municipis del territori 

espanyol. Simultàniament, s’ha d’emplenar el butlletí estadístic corresponent; concretament, 

l’Estadística de matrimonis deriva de la informació continguda en el butlletí de matrimonis. 

 

Els ciutadans, o les persones que els representen, han de respondre els qüestionaris i presentar-los a 

l’oficina municipal del registre civil, on s’emplena l’apartat que es refereix a les dades de la inscripció 

de l’esdeveniment en el llibre del registre civil. Els encarregats del registre civil envien els butlletins, 

amb una periodicitat mensual, a les delegacions provincials de l’INE, que, després d’enregistrar les 

dades, obté un fitxer provisional. Aquest fitxer es remet a les oficines d’estadística de les comunitats 

autònomes, si hi ha conveni, o als serveis centrals d’aquest organisme. En el cas de les Illes Balears, 

l’Ibestat depura les dades amb l’objectiu de corregir errors i millorar la qualitat de la informació. Els 

fitxers ja validats s’envien als serveis centrals de l’INE, que genera un fitxer definitiu a partir del qual 

el mateix INE i les oficines d’estadística de les comunitats autònomes publiquen les dades anuals. 
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Durant la llarga trajectòria d’aquesta estadística, que s’inicia a final del segle XIX, s’han introduït 

modificacions tant en el format del qüestionari com en el contingut, entre les quals destaca el canvi 

de criteri en la classificació dels esdeveniments. L’any 1975 es va establir que el nombre de 

matrimonis celebrats en un territori s’havia de comptabilitzar a partir del lloc de residència previst 

del matrimoni i no a partir del lloc de la inscripció, com es feia abans.  

 

Un altre canvi important es va produir quan es va aprovar la Llei 13/2005, que reconeix legalment el 

dret al matrimoni entre parelles del mateix sexe: a partir de juliol d’aquell any es va modificar el 

qüestionari per introduir-hi la identificació del sexe (home/dona) de cada cònjuge. 

 

L’any 2008, amb l’objectiu d’aprofundir en les característiques sociodemogràfiques de les persones 

que contreuen matrimoni, es varen introduir dues preguntes relacionades amb el lloc de naixement i 

amb el nivell d’estudis, i es canvià la classificació de les professions, que passà a codificar-se segons la 

nomenclatura de la Classificació nacional d’ocupacions 1994. En l’annex 1 es poden consultar els 

diversos models de qüestionaris que han estat vigents des de 1975. 

 

El qüestionari actual està constituït per diversos apartats (vegeu l’annex): 

 

— Dades comunes relacionades amb el matrimoni: data i forma de la celebració del matrimoni, i 

lloc (província, municipi i adreça si és Espanya, o país si és l’estranger) de residència que ha 

previst la parella que contreu matrimoni. 

— Dades individuals dels contraents (cònjuge A i cònjuge B): a més del nom, els llinatges i el 

document d’identitat, el sexe, la data de naixement, l’estat civil previ, la nacionalitat, el lloc de 

naixement i de residència abans del matrimoni, el nivell d’instrucció i l’ocupació. 

— Dades de la inscripció: municipi i província de la inscripció, data de la inscripció, tom i pàgina. 

 

L’Ibestat incorpora com a informació pròpia la zona estadística en el cas de Palma i, a partir del 2013, 

la codificació de cadascun dels registres que contenen els fitxers anuals per districte i secció. 

 

Per interpretar correctament les dades convé tenir en compte el següent: 

 

1. Quan en una taula s’inclou el lloc d’inscripció, es refereix al municipi o la província on s’ha inscrit 

l’esdeveniment, que no s’ha d’identificar amb el lloc de residència. 

 

— Lloc d’inscripció: on s’inscriu el matrimoni (municipi i província). El lloc d’inscripció no té 

perquè coincidir amb el lloc on s’ha duit a terme. El lloc geogràfic on s’ha duit a terme 

l’esdeveniment no es recull en el qüestionari amb una formulació específica. 

— Lloc de residència: província, municipi i domicili de la residència habitual. Es demana la 

residència prèvia a cada contraent, i també la que tenen prevista tenir després de la 

celebració del matrimoni. Aquest canvi de residència, en cas que n’hi hagi, s’hauria de 

reflectir en el padró; no obstant això, sovint es produeix un retard més o menys 
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considerable, perquè la gestió administrativa no és simultània i només es produeix quan 

les persones afectades sol·liciten el canvi. 

 

2. Pel que fa a la nacionalitat, els casos de doble nacionalitat no es preveuen en el qüestionari. Si la 

informació es presenta agregada per zona de nacionalitat, apareixen les categories següents: 

 

— Espanya: inclou la nacionalitat espanyola. 

— Resta de la UE-15: en aquest grup s’inclouen les nacionalitats que corresponen a un dels 

països que varen integrar la UE-15, excepte Espanya. 

— Resta de la UE-25: inclou les nacionalitats dels països que es varen integrar per primera 

vegada a la Unió Europea, i, per tant, les xifres no inclouen els països que varen formar 

part de la UE-15. 

— Resta de la UE-27 i 28: fins al 2012 agrupa les nacionalitats dels nous països que es varen 

integrar a la Unió Europea; a partir del 2013 s’hi incorpora Ucraïna. 

 

La suma de totes aquestes categories correspon al nombre de persones que s’han casat que tenen 

una nacionalitat pertanyent a un dels països de la Unió Europea. Aquesta mateixa manera de 

presentar la nacionalitat agregada per països s’aplica al lloc de naixement. 

 

Pel que fa a les sèries, si es publica una informació per país de naixement o nacionalitat, o agregada, 

l’estructura política que es mostra és la del darrer any disponible. D’aquesta manera, en les sèries del 

2013 els anys anteriors s’adapten a la nova estructura de la Unió Europea, encara que durant aquests 

anys la UE-28 no existís. 

 

3. A partir de l’any 2008 es canvia la pregunta sobre la professió dels contraents per la de 

l’ocupació segons la Classificació nacional d’ocupacions 1994 (CNO-1994). És una pregunta 

precodificada en la qual cada cònjuge ha d’autoassignar-se un dels catorze grups que es 

presenten en el qüestionari. 

 

4. La classificació d’estudis es refereix al grau més alt completat, d’acord amb les característiques 

del sistema educatiu, considerant tant els nivells primari, secundari i superior del sistema 

educatiu no reformat, com la categorització del sistema reformat. 

 

3. Àmbit poblacional i temporal 

 

Les xifres de l’Estadística de matrimonis s’obtenen arran del recompte del nombre de matrimonis 

inscrits, durant un període anual, tant a les Illes Balears com en una altra comunitat autònoma, en els 

quals la parella ha manifestat que després de la celebració residirà en un municipi de les Illes Balears. 

 

No obstant això, el fitxer permet establir altres criteris de classificació, com ara el nombre de 

matrimonis per lloc d’inscripció o el nombre de residents de les Illes Balears que s’han casat, tant si hi 
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han de residir com si no ho han de fer. L’Ibestat, amb la sol·licitud prèvia, pot oferir aquesta 

informació a les persones usuàries interessades. 

 

L’aprovació de la Llei 13/2005, per la qual es modifica el Codi civil respecte al dret de contreure 

matrimoni, implica la incorporació en la publicació anual de les xifres relacionades amb els 

matrimonis celebrats entre parelles del mateix sexe. Per aquest motiu, a partir d’aquest any, 

s’incorporà a la publicació un apartat destinat a oferir dades sobre els matrimonis entre parelles del 

mateix sexe, diferenciant si el matrimoni és entre homes o entre dones. A més, en la publicació, a 

partir de les dades referides al 2011, s’hi inclou un apartat de síntesi (“Resum anual”) en el qual es 

classifiquen els matrimonis atenent la seva tipologia: diferent sexe; mateix sexe: homes; mateix sexe: 

dones. 

 

4. Àmbit territorial 

 

Les publicacions que es difonen estan orientades a proporcionar les característiques del model de 

nupcialitat de les Illes Balears, encara que en les dades anuals s’incorpora una taula en la qual es 

classifiquen tots els matrimonis inscrits en un registre civil de les Illes Balears per lloc de futura 

residència del matrimoni (a les Illes Balears, en una altra comunitat autònoma o a l’estranger). 

 

La presentació de les taules anuals s’ha organitzat agafant com a primer criteri d’ordenació el 

territori: taules per illes, per comarques i per municipi, i per zones estadístiques en el cas de Palma. 

El menor o major detall que contenen les taules de cada grup territorial depèn de la desagregació 

amb què s’ofereixen les dades: com més desagregació territorial menys detall en la informació. 

 

5. Definicions  

 

Matrimoni. El concepte estadístic de matrimoni coincideix amb el que va establir el Codi civil a partir 

de l’aprovació de la Llei 13/2005, d’1 de juliol (BOE de 2 de juliol de 2005), que permet la celebració 

legal de matrimonis entre persones del mateix sexe amb plenitud de drets i deures. En la publicació, 

a partir d’aquell any, es distingeix la tipologia del matrimoni segons el sexe dels cònjuges: matrimonis 

entre cònjuges de diferent sexe; matrimonis entre cònjuges del mateix sexe: homes, i matrimonis 

entre cònjuges del mateix sexe: dones. 

 

Lloc de residència. Municipi i província on residia habitualment cada cònjuge, o municipi i província 

en el qual residirà la parella. Els fitxers anuals de què disposa l’Ibestat estan constituïts per tots els 

matrimonis inscrits en algun registre civil de les Illes Balears i pels casaments celebrats en una altra 

comunitat autònoma en els quals es declara que el matrimoni residirà en un municipi de l’arxipèlag. 

 

Forma de celebració. Es diferencien tres tipus: segons la religió catòlica, segons qualsevol altra religió 

o exclusivament civil. Els matrimonis religiosos no catòlics tenen una comptabilització baixa perquè 

els declarants només marquen l’acte civil que té lloc en el registre i no el procediment religiós inicial, 

de manera que en el llibre del registre només queda consignat el procediment civil i no el religiós. En 
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conseqüència, reflectir el nombre de matrimonis civils i el d’altres religions diferents de la catòlica de 

manera exacta resulta problemàtic. Per evitar una interpretació possiblement incorrecta, en la 

publicació es presenta la variable forma de celebració amb els literals següents: 

• Catòlics 

• Civils i altres 

 

Per tant, el literal “Civil i altres” inclou els matrimonis civils i aquells altres dels quals s’ha declarat 

que s’han celebrat per una religió diferent de la catòlica. 

 

Comarques (NUTS 4). La Unió Europea, amb l’objectiu d’harmonitzar la recollida, la transmissió i la 

publicació de les estadístiques nacionals i comunitàries, ha establert un marc jurídic de divisió 

geogràfica del seu territori. NUTS és la sigla de Nomenclatura d’Unitats Territorials Estadístiques, que 

fa servir la Unió Europea amb finalitats estadístiques per d’harmonitzar les dades procedents dels 

països membres de la Unió. 

 

La classificació NUTS té una estructura jeràrquica perquè subdivideix cada estat membre en tres 

nivells: NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3. Els nivells NUTS 2 i NUTS 3 són subdivisions del primer i el segon 

nivells, respectivament. Els estats membres poden optar per un grau de detall més elevat i subdividir 

el nivell NUTS 3, que són unitats administratives locals (en anglès LAU) i que també es coneixen com 

a NUTS 4 i 5. 

 

A les Illes Balears no hi ha una divisió comarcal regulada legalment, per la qual cosa s’ha recorregut a 

la classificació territorial NUTS 4 (LAU) de la Unió Europea, i les unitats s’han denominat comarques, 

atès que són agregacions entre municipis confrontants. La classificació inclou deu NUTS 4: 

 

— Pla (comprèn els municipis d’Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la 

Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sencelles, Sant Joan, Santa Eugènia, Sineu i Vilafranca de 

Bonany) 

— Raiguer (comprèn els municipis d’Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, 

Mancor de la Vall, Santa Maria del Camí i Selva) 

— Nord (comprèn els municipis d’Alcúdia, Artà, Muro, Pollença, sa Pobla i Santa Margalida) 

— Tramuntana (comprèn els municipis de Banyalbufar, Bunyola, Deià, Escorca, Esporles, 

Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa) 

— Sud (comprèn els municipis de Campos, Felanitx, Santanyí i ses Salines) 

— Llevant (comprèn els municipis de Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son 

Servera) 

— Badia de Palma (comprèn els municipis d’Andratx, Calvià, Llucmajor, Marratxí i Palma) 

— Menorca (comprèn els municipis menorquins) 

— Eivissa (comprèn els municipis eivissencs) 

— Formentera (comprèn Formentera) 
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Zones estadístiques. Col·loquialment són denominades barriades i es codifiquen en el cas del 

municipi de Palma. Es varen fixar legalment en el Pla d’Ordenació Urbana de 1985. És competència 

de l’Ajuntament de Palma delimitar-les i configurar-les, i es constitueixen per l’agregació de carrers 

confrontants amb alguna característica comuna, sovint seguint criteris històrics. En l’Acord del Ple de 

l’Ajuntament de 28 de maig de 1992 s’aprovaren 89 zones estadístiques que encara existeixen. Són 

molt heterogènies entre si i la seva correspondència amb els cinc districtes aprovats l’any 2004 és la 

següent: 

Districte 01: Centre 

� 01. Puig de Sant Pere 

� 02. Jaume III 

� 03. La Llotja-Born 

� 04. Sant Jaume 

� 05. Sant Nicolau 

� 06. Cort 

� 07. La Seu 

� 08. Monti-sion 

� 09. La Calatrava 

� 10. El Sindicat 

� 11. El Mercat 

� 12. La Missió 

� 13. Plaça dels Patins 

� 88. Zona Portuària 

� 89. Subarxipèlag de Cabrera 

 

Districte 02: Ponent 

� 14. Sant Agustí 

� 15. Cala Major 

� 16. Portopí 

� 17. La Bonanova 

� 18. Gènova 

� 19. El Terreno 

� 20. Bellver 

� 21. Son Armadans 

� 22. La Teulera 

� 23. Son Espanyolet 

� 24. Son Dureta 

� 25. Santa Catalina 

� 26. El Jonquet 

� 27. Son Peretó 

� 28. Son Flor 

� 29. Son Serra-la Vileta 

� 30. Son Roca 
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� 31. Son Ximelis 

� 32. Son Anglada 

� 33. Son Rapinya 

� 34. Los Almendros-Son Pacs 

� 35. Son Xigala 

� 36. Son Vida 

� 37. Son Cotoner 

� 38. Son Dameto 

� 39. Camp d’en Serralta 

� 40. El Fortí 

 

Districte 03: Nord 

� 41. El Secar de la Real 

� 42. Establiments 

� 43. Son Espanyol 

� 44. Son Sardina 

� 45. Cas Capiscol 

� 46. Camp Redó 

� 47. Bons Aires 

� 48. Plaça de Toros 

� 49. Son Oliva 

� 50. Amanecer 

� 51. L’Olivera 

� 52. La Indioteria (urbà) 

� 53. La Indioteria (rural) 

� 54. Arxiduc 

 

Districte 04: Llevant  

� 55. Marquès de la Fontsanta 

� 56. Son Rutlan 

� 57. Mare de Déu de Lluc 

� 58. Son Cladera 

� 59. El Vivero 

� 60. Rafal Nou 

� 61. Rafal Vell 

� 62. Son Fortesa (nord) 

� 63. Els Hostalets 

� 64. Son Fortesa (sud) 

� 65. Son Gotleu 

� 66. Can Capes 

� 67. Son Canals 

� 68. La Soledat (nord) 
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� 69. Estadi Balear 

� 70. Pere Garau 

� 71. Foners 

� 72. Polígon de Llevant 

� 73 La Soledat (sud) 

� 74. Son Malferit 

� 78. Son Riera 

� 80. Aeroport 

� 83. El Pil·larí 

� 84. Son Ferriol 

� 85. L’Aranjassa 

� 86. Sant Jordi 

� 87. La Casa Blanca 

 

Districte 05: Platja de Palma 

� 75. Can Pere Antoni 

� 76. El Molinar 

� 77. El Coll d’en Rabassa 

� 79. Can Pastilla 

� 81. Les Meravelles 

� 82. L’Arenal 

 

Per obtenir aquesta informació, que no figura en el fitxer enviat per l’INE, l’Ibestat ha codificat els 

domicilis dels residents a Palma creuant aquesta informació amb la que figura en la guia de carrers 

de l’Ajuntament. La col·laboració de l’Ajuntament, que envia anualment aquesta guia actualitzada a 

l’Ibestat, permet dur a terme aquesta tasca. 

 

A partir de les dades de l’any 2012 s’introdueix en les taules publicades per zona estadística la 

combinació de districte i zona estadística amb l’objectiu d’atendre les demandes d’alguns usuaris. 

 

6. Indicadors 

 

Els indicadors es calculen a partir dels resultats definitius i anuals de l’Estadística de matrimonis i de 

les xifres de població —quan són necessàries— proporcionades per l’INE. Fins a l’any 2011 els 

indicadors publicats, quan es necessitaven dades de població, es calculaven amb les estimacions de 

la població actual que publicava l’INE. Aquestes xifres quedaren desfasades quan aquest organisme 

les actualitzà amb les estimacions intercensals corresponents al període 2002-2011. Per aquest motiu 

el 2012 es tornaren a calcular tots els indicadors publicats abans d’aquest període. A partir de l’any 

2012 i fins al 2021 els indicadors es calculen amb les xifres de població que publica l’INE, i tendran 

caràcter provisional fins que es publicaran les intercensals corresponents al període 2012-2021. 
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Per difondre les dades, les taules presenten l’evolució anual dels diferents indicadors i s’han agrupat 

en tres carpetes: taxes, edat mitjana i percentatges. L’àmbit territorial pel qual es calculen els 

diferents índexs és per illes, excepte en aquells índexs dels quals no es disposa d’una estimació de la 

població insular. 

 

Taxa bruta de nupcialitat: total de matrimonis que s’han duit a terme en un any natural els cònjuges 

dels quals han declarat que fixaran la seva residència en un municipi de les Illes Balears, per cada 

1.000 habitants. 

 

TBM = (Mt / Pobt)*1000 

 

Mt = matrimonis amb futur lloc de residència en un municipi de les Illes Balears durant l’any t. 

Pobt = població mitjana resident a les Illes Balears al llarg de l’any t. 

 

La mateixa taxa es calcula per a tots els matrimonis i per als matrimonis de diferent sexe. 

 

Taxes de nupcialitat per grup edat i sexe: total de persones del grup d’edat i sexe que s’han casat 

durant l’any t i que fixaran la seva residència en un municipi de les Illes Balears, per cada 1.000 

residents d’aquest grup d’edat i sexe.  

 

TEMsyt = (Msyt / Pobsyt) *1000 

 

Msyt = matrimonis que residiran a les Illes Balears per sexe S i grup d’edat Y durant l’any t. 

Pobsyt = població mitjana per sexe S i grup d’edat Y resident a les Illes Balears durant l’any t. 

 

La mateixa taxa es calcula per a tots els matrimonis i per als matrimonis de diferent sexe. 

 

Taxes de nupcialitat per edat i sexe: total de persones amb edat complerta X i sexe S que s’han casat 

durant l’any t i que residiran a les Illes Balears, per cada 1.000 residents d’aquesta edat i sexe. L'edat 

14 anys agrega en el numerador els contraents de menys anys mentre que en el denominador es 

considera exclusivament la població de 14 anys. De la mateixa manera es procedeix amb els 

contraents de més de 60 anys que queden agregats a aquesta edat i la taxa es calcula pel que fa a la 

població de 60 anys. 

 

TEEMsxt = (Msxt / Pobsxt) *1000 

 

Msxt = matrimonis que residiran a les Illes Balears per sexe S i edat X durant l’any t. 

Pobsxt = població mitjana per sexe S i edat X resident en les Illes Balears durant l’any t. 

 

La mateixa taxa es calcula per a tots els matrimonis i per als matrimonis de diferent sexe. 
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Indicador conjuntural de nupcialitat: proporciona el nombre mitjà de vegades que una persona 

resident a les Illes Balears es casaria al llarg de la seva vida en cas de mantenir-se la mateixa 

intensitat en la nupcialitat per edat que l’observada l’any t en aquest col·lectiu poblacional. Es calcula 

com la suma de les taxes de fecunditat per edat (de 14 a 60 anys) expressades en tant per un. 

 
                                                        60 

ICMt = ∑ TEEMsxt 
                                                       X = 14 

 

Edat mitjana a la nupcialitat: edat mitjana en la qual una persona resident a les Illes Balears es 

casaria en cas de mantenir la mateixa intensitat de nupcialitat que l’observada l’any t. Es calcula com 

la mitjana de les edats en les quals els residents a les Illes Balears de sexe S contreuen matrimoni (de 

14 a 60 anys) ponderades per les taxes de nupcialitat per edat i sexe, expressades en tant per u. 

 
                     60 

EMt = ∑ TEEMsxt (x + 0,5) / ICMt 

                                        X= 14 

 

Aquest mateix indicador s’ha calculat considerant tots els cònjuges o només aquells el matrimoni 

celebrat dels quals és en primeres núpcies. 

 

Percentatges: s’han calculat diferents percentatges amb l’objectiu de proporcionar informació més 

completa de com es comporta la nupcialitat a les Illes Balears. 

 

— Distribució dels matrimonis per forma de celebració 

— Distribució dels matrimonis per estat civil previ dels contraents 

— Distribució dels matrimonis segons la combinació del lloc de residència anterior dels 

cònjuges 

— Distribució dels matrimonis segons la combinació de la nacionalitat dels cònjuges 
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Annexos: Qüestionaris de l’estadística de Matrimonis 
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Qüestionari de 1975 a 1987 
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Qüestionari de 1988 a 1992 
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Qüestionari de 1993 a 2004 
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Qüestionari de 2005 a 2007 
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Qüestionari des de 2008
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