
 
 
 

METODOLOGIA DEL CENS 2001 
 
 
1. Introducció 

 
Els censos demogràfics 2001 inclouen tres tipus de censos: el Cens de Població, el Cens 
d'Habitatges i el Cens d'Edificis. Aquests censos són especialment rellevants perquè, a més 
de complir amb l'obligació legal que estableix la realització dels censos cada deu anys, 
marquen el final d'un tipus de cens clàssic i l'inici d'una nova etapa en la forma de recollida 
de la informació en la qual s'introdueix l'aprofitament del contingut de registres 
administratius existents i la incorporació de les noves tecnologies en el seu 
desenvolupament. 
 
Tant pel que fa a la població com als edificis s'utilitza, per primera vegada, la informació 
disponible en diferents registres administratius que passen a formar part del procés censal, 
de manera que es redueixen costos i esforços i s'evita preguntar de nou el que ja és conegut 
per l'administració. En concret, durant la planificació del desenvolupament censal l'opció 
que es va considerar més òptima per als Censos del 2001 va ser dur a terme una operació 
basada en un recorregut exhaustiu del territori, fortament recolzat en el Padró continu i en 
la base de dades del Cadastre. 
 
Encara que les oficines d'estadística de les comunitats autònomes, així com altres 
organismes, van col·laborar en la fase de discussió sobre el contingut de les preguntes que 
s'anaven a incloure en els qüestionaris del cens de població, la realització de l'operació, la 
recollida de la informació, l'enregistrament i validació de les dades i la generació dels fitxers 
amb les dades censals van ser competència exclusiva de l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE). Si bé en algunes comunitats autònomes es va signar un conveni de col·laboració en 
alguna de les fases relacionades amb el procés censal. 
 
Una vegada generats els fitxers de cadascun dels censos, prèvia sol·licitud, l'Institut 
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) va obtenir el fitxer corresponent al cens de les illes 
i dels seus respectius municipis a partir del que s'han pogut difondre les dades d'aquesta 
publicació. La presentació dels resultats s'ha organitzat en cinc apartats: 
 

- 1. Població 
- 2. Llars i famílies 
- 3. Edificis 
- 4. Habitatges 
- 5. Locals 

 
Els dos primers contenen els resultats obtinguts dels qüestionaris dissenyats per al Cens de 
Població, els resultats dels apartats 3 i 5 procedeixen del quadern de recorregut utilitzat pels 
agents censals durant l'operació censal i la informació publicada en l'apartat 4, pel que fa al 
nombre total d'habitatges i la seva classificació, procedeix del quadern del recorregut i la 
informació de les característiques dels habitatges principals del Qüestionari d'habitatges. 
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2. Font 

 
La novetat d'aquests censos va ser utilitzar la informació continguda en registres 
administratius, en concret en el Padró municipal d'habitants i en la base de dades del 
Cadastre tant en el Cens de la Població i Habitatges com en el Cens d'Edificis. 
 
La combinació de les dues fonts va permetre efectuar un únic recorregut censal, ja que el 
caràcter preparatori que tradicionalment assumia el recorregut de l'any acabat en 0 (que es 
denominava Censos d'Edificis i Locals) es va substituir per l'encreuament informàtic 
d'ambdues bases de dades. El producte obtingut de l'encreuament informàtic va ser un 
directori territorial que es va a imprimir prèviament en el quadern de recorregut de l'agent 
censal. Al seu torn, les característiques dels edificis i locals que es desitjaven conèixer es van 
incorporar als quaderns de recorregut impresos prèviament de manera que l'agent censal 
simultàniament obtenia la informació d'edificis i locals i distribuïa els qüestionaris que 
constituïen el Cens de Població i Habitatges. 
 
En el Cens de Població i Habitatges també es va aprofitar la informació administrativa 
disponible. Les dades procedents de la inscripció en el padró de cada persona (nom, 
cognoms, document d'identificació de la persona, sexe, data de naixement, província i 
municipi d'empadronament, lloc de naixement, país de nacionalitat i títol escolar o 
acadèmic) es van imprimir en un qüestionari a part (Fulla padronal), de manera que aquestes 
dades es confirmessin o es modifiquessin en el treball de camp si era pertinent. El contingut 
de la Fulla padronal no es va incloure en els qüestionaris pròpiament: les dades preexistents 
bolcades en la Fulla padronal es van associar, mitjançant una identificació biunívoca, a la 
resta d'informació censal de cada persona. Els qüestionaris del Cens de Població i Habitatges 
distribuïts van ser: 
 

- Qüestionari d'habitatge: incloïa preguntes sobre l'habitatge principal en les quals 
tenia la residència habitual una o diverses persones. 

- Fulla padronal: fulla impresa prèviament en el qual figuraven els residents d'aquest 
habitatge segons la informació obtinguda del Padró que s'havia de confirmar o modificar 
segons fos pertinent. 

- Qüestionari de la llar: qüestionari amb preguntes dirigides a cadascuna de les 
persones residents en aquest habitatge. 

- Qüestionari individual: qüestionari individual dirigit a les persones de 16 i més anys 
que en el moment censal estiguessin ocupades o estudiant. 

 
En l'annex es poden consultar els qüestionaris bilingües del Cens de la Població i el quadern 
de recorregut utilitzat en el treball de camp i en el projecte del cens elaborat per l'INE es pot 
trobar una exposició detallada de cadascuna de les preguntes incloses en els censos, sobre el 
seu interès i formulació: 
 
http://www.ine.es/censo2001/infotec.htm 
 
En resum la informació es refereix a: 
 
1. Característiques relatives a les persones: 
 
Les dades de la Fulla padronal  impresa prèviament es van dirigir a tota la població resident a 
les illes, però els qüestionaris estrictament censals (el d'habitatge, el de llar i l'individual) 
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només havien de ser emplenats per les persones residents en un habitatge familiar 
convencional i en els allotjaments quedant exclosos els residents en un habitatge col·lectiu. 
 
A més de les característiques demogràfiques procedents del padró (sexe, data de naixement, 
lloc de naixement i nacionalitat), com a novetat destaca la inclusió en el qüestionari de la llar 
d'una pregunta sobre la Relació de parentiu amb la persona 1 equivalent al que en el Cens de 
1991 es va nomenar persona principal amb la diferència que en el cens 2001 es diu persona 1 a 
la persona enumerada en primer lloc en la Fulla padronal. En el qüestionari de la llar es 
demana també a cadascun dels membres d'aquesta l'estat civil legal que combinat amb la 
relació de parentiu permetrà derivar algunes característiques de les llars. 
 
El qüestionari de la llar també va incloure una sèrie de preguntes orientades a observar el 
comportament de les migracions. Es demana quin era el lloc de residència deu anys enrere, 
quin era el lloc de residència un any enrere, així com el lloc de procedència i l'any d'arribada a 
Espanya, a la comunitat autònoma i al municipi de residència. 
 
En el bloc de preguntes relacionades amb l'educació que habitualment s'inclouen en els 
censos, es pregunta als membres de la llar pel major nivell d'estudis completat i el tipus 
d'estudis realitzats. La novetat, pel que fa al Cens de 1991, és que la pregunta sobre la relació 
amb l'activitat, que en el cens 2001 es modifica, inclou una categoria a partir de la qual es pot 
deduir el grau d'escolarització de la població menor de 16 anys. Pel que fa a la població que en 
el moment censal està cursant estudis, les preguntes només s’adrecen a la població de 16 i 
més anys en el qüestionari individual on se’ls hi demana pel tipus d'ensenyament rebut i altres 
preguntes relacionades amb la mobilitat: lloc d'estudi, viatges al lloc d'estudi, mitjà de 
desplaçament, etc. 
 
El Cens de 1991 va introduir, per primera vegada, preguntes sobre la mobilitat de la població 
que estudia o treballa, en el 2001 es continua observant aquest tipus de desplaçaments 
quotidians. Són preguntes relacionades amb la mobilitat espacial per motiu de treball o estudi 
dirigides a les persones de 16 o més anys (lloc de destinació, viatges diaris, mitjà i temps de 
desplaçament) que estudia o està ocupada i que permeten completar la valoració de la 
població vinculada a cadascun dels municipis. 
 
L'activitat és un altre dels grans blocs que s'aborda en els qüestionaris censals (el de llar i 
l'individual) amb algunes variacions pel que fa a com es va realitzar en 1991 principalment en 
la formulació de la pregunta sobre la relació amb l'activitat. En el 2001 és una pregunta 
precodificada de resposta múltiple en la qual cada membre de la llar pot contestar una o 
diverses opcions. Un resum dels canvis que experimenta aquesta pregunta pel que fa a 1991 
és: 
 

- S'inclou una opció en la qual la persona enquestada ha de contestar si està rebent 
algun tipus d'ensenyament. Aquesta rúbrica és l'única informació que permet detectar 
l'escolarització en els nins de 0 a 15 anys. 

- Es proporciona una major especificació sobre la població pensionista que queda 
desagregada en tres categories: cobrant pensió d'incapacitat permanent o invalidesa, cobrant 
pensió de viduïtat o orfandat i cobrant pensió de jubilació o prejubilació. 

- S'afegeixen dues categories més, una relacionada amb tasques de voluntariat social 
amb l'objecte de poder detectar la població que realitza aquest tipus d'activitat i una altra 
relacionada amb la població dependent que necessita ajuda per a activitats bàsiques. 

- La categoria 'tasques de la llar' es reformula: “Realitzant o compartint les tasques de 
la meva llar”. 
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- L'opció “Una altra situació” inclou els menors sense escolaritzar, rendistes i els que 
estan realitzant el servei militar o civil substitutori. 

 
En el qüestionari individual dirigit a la població de 16 i més anys ocupada o que estudia 

en el moment censal (la setmana anterior a la data censal) se sol·licita més informació com la 
seva mobilitat espacial (lloc del treball, viatges, temps de desplaçament i mitjà de transport), 
ocupació, temps dedicat a treballar setmanalment, situació professional i activitat de 
l'establiment en el qual treballa. 

 
Finalment, les comunitats autònomes bilingües van introduir en el qüestionari de la llar 

una pregunta precodificada sobre el coneixement de la llengua pròpia, és a dir el col·lectiu 
inclòs en aquesta pregunta són els residents en habitatges principals quedant exclosos els 
residents en establiments col·lectius. Cadascun dels membres de la llar havia de quedar 
autoassignat a una de les opcions que plantejava la pregunta. En el cas de les illes la pregunta 
tal com es va presentar en el qüestionari de la llar va ser: 

 
Coneixement de llengua catalana (varietats balears o unes altres) 
No l'entén 
L'entén 
L'entén i la sap llegir 
La sap parlar 
La sap parlar i llegir 
La sap parlar, llegir i escriure 
 

2. Característiques relatives a les llars 
 
A partir de la informació obtinguda en el qüestionari dirigit als membres de la llar s'obté tota la 
informació relacionada amb l'estructura, tipus i grandària de les llars, nuclis familiars i famílies. 

 
3. Característiques relatives als habitatges 
 
En el que es refereix concretament a les característiques dels habitatges familiars, excepte la 
classificació dels habitatges per tipus, totes les altres van referides únicament als habitatges 
familiars principals, és a dir a les quals constitueixen residència habitual d'alguna persona a 
diferència del cens de 1991 que va incloure els habitatges no principals. 

 
A partir de la informació continguda en el quadern de recorregut es poden extreure 
característiques com la distinció entre habitatges familiars, establiments col·lectius, 
allotjaments, local actiu i local inactiu, tipus de local, tipus de col·lectiu i classe d'habitatge. 

 
Aquesta informació es completa amb la qual consta en el qüestionari de l'habitatge dirigit a les 
llars en el qual s'incorporen preguntes sobre el règim de tinença de l'habitatge en la qual es 
resideix i any d'arribada a aquest habitatge, disponibilitat o no de vehicle de transport 
personal, disponibilitat o no de segon habitatge i , si escau el lloc de la segona residència, 
instal·lacions de l'habitatge (refrigeració, calefacció, nombre habitacions – dormitoris i 
habitacions amb més de 4 metres quadrats- a exclusió de banys, vestíbuls, halls i terrasses 
obertes), superfície útil i possibles problemes de l'habitatge o de l'entorn d'aquesta (soroll 
exterior, contaminació, falta de neteja dels carrers, delinqüència, manca de zones verdes, etc.). 

 
4. Característiques relatives als edificis i locals 
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Tret de la distinció entre els edificis destinats a habitatges familiars i els destinats a habitatges 
col·lectius la majoria de les característiques es refereixen als edificis destinats exclusiva o 
principalment a habitatges principals. 

 
La recollida de la informació es va realitzar amb el quadern de recorregut preimprès que es va 
elaborar per abordar el cens d'edificis simultàniament amb el d'habitatges i població. En el 
quadern s'ha d'emplenar informació sobre l'edifici que s’ha de censar: estat (ruïnós, dolent, 
amb alguna deficiència, bé), any de construcció, nombre de plantes, d'habitatges i de locals, 
tipus d'edifici, classe de propietari i instal·lacions i serveis de l'edifici (aigua corrent, evacuació 
d'aigua residuals, gas distribuït per canonades, estesa telefònica, accessibilitat de l'edifici i 
disponibilitat o no d'ascensor, porteria, aigua calenta central, garatge i nombre de places). 

 
Els locals també s'obtenen a partir del quadern de recorregut i es poden classificar per tipus de 
local. No obstant això, en el moment de comptabilitzar aquesta informació i després de 
l'anàlisi subsegüent sobre la seva qualitat va ser necessari atorgar a cadascun dels registres del 
fitxer obtingut un factor de recompte que ponderés la informació. 
 
 
3. Àmbit  poblacional  

 
La unitat censal varia en funció de l'observació que s'estigui efectuant: en la població la unitat 
és la persona, en les llars la llar, en la d'habitatges són els habitatges obtinguts a partir del 
quadern de recorregut i del qüestionari específic d'habitatges principals, en la d'edificis són els 
edificis amb les restriccions que més a baix s'expliquen i en la de locals és el local benvolgut a 
partir de la informació recollida en el quadern de recorregut. 
 
El Cens de Població inclou les persones, de qualsevol nacionalitat, que tenen fixada la seva 
residència habitual al territori nacional, en el nostre cas els que tenen la seva residència 
habitual en les Illes Balears. Es recullen les característiques demogràfiques bàsiques, incloses 
en la Fulla padronal preimpresa, de tota la població resident, la resta de característiques 
només es recullen de la població resident en habitatges familiars principals i en allotjaments. 
 
En la comptabilització de la població s'inclou a més dels residents habituals: 
 
−El personal diplomàtic i altres funcionaris espanyols i els seus familiars, amb destinació oficial 
a l'estranger i residència en  les Illes Balears. 
−El personal espanyol de la marina mercant, dels vaixells de pesca i de la navegació aèria que 
es trobin fos del territori espanyol en la data censal i són residents de les Illes. 
−Els espanyols residents en les Illes Balears que estiguin treballant temporalment a l'estranger. 
−Els estrangers residents en les Illes Balears, encara que estiguin temporalment a l'estranger. 
 
L'àmbit poblacional del Cens d'Habitatges són els habitatges, incloent els establiments 
col·lectius. Es consideren habitatges tots els recintes destinats a habitació humana (habitatges 
familiars) i aquells altres que sense tenir aquesta finalitat estan efectivament habitats en la 
data de referència del cens (allotjaments). No s'inclouen els habitatges en construcció, excepte 
les habitades en el moment censal o bé que la seva terminació estigui pendent de lleugers 
detalls pel que podrien ja ocupar-se. Tampoc s'inclouen aquells habitatges que s'estiguin 
demolint o estiguin buides per haver estat declarades en estat ruïnós. 
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Pel que fa als edificis se censen els acabats destinats a habitatge, tant els familiars com els 
col·lectius, així com els edificis acabats i els destinats a finalitats diferents al d'habitatge amb 
l'excepció dels destinats exclusivament a la producció agrària (agrícola o ramadera). No se 
censen: 
 
-  Els edificis demolits totalment o en part que s'estiguin reconstruint i en la data censal hagin 

cobert aigües. 
 
-  Els edificis que s'estiguin demolint, ni els que es trobin en estat ruïnós, deshabitats. 
 
-  Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de 

begudes, tabacs, periòdics, etc. 
 
-  Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al 

mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiva o per a altres activitats diferents de la 
producció agrària. No obstant això, sí s'inclouen els edificis destinats a la prestació de 
serveis agraris, així com els dedicats al dipòsit i emmagatzematge de productes 
agropecuaris, quan tal emmagatzematge s'ofereix com un servei independent de la 
producció agrària. 

 
Respecte als locals, es van identificar únicament els situats en edificis censables, és a dir, els 
destinats a qualsevol activitat econòmica excepte l'agrària. El concepte d'activitat econòmica 
en aquest cas es pren en el seu sentit més ampli, doncs comprèn totes les que no siguin 
pròpies de la llar, es realitzin o no amb finalitats de lucre i encara que no tinguin un caràcter 
realment econòmic (casernes, esglésies, club social d'ancians, etc.). 

 
 

4. Àmbit temporal 

 
Els recomptes de les diferents unitats censals es refereixen a l'1 de novembre de 2001. Tal com 
es va dissenyar l'operació censal el Cens d'edificis que tradicionalment antecedia al Cens de 
població mitjançant un recorregut exhaustiu sobre el territori, se substitueix per un treball 
intern de l'INE, consistent en l'encreuament de registres administratius (Padró i Cadastre) per a 
la formació dels directoris del recorregut censal de novembre de 2001. 
 
De manera que l'operació censal referida als edificis-locals va ser simultània a la recollida de la 
informació relacionada amb la població i no un any abans. L'operació clàssica s'hagués 
materialitzat amb dos recorreguts exhaustius del territori: el primer, que s'hagués realitzat en 
la primavera de l'any 2000 i que serviria de base per al recorregut del Cens de població del 
2001. Amb l'encreuament dels registres administratius procedents del Padró i del Cadastre i 
una vegada normalitzats, depurats i confrontats els registres padronals i cadastrals es va 
imprimir prèviament el quadern de recorregut en el qual s'integra la informació sobre els 
edificis que es desitja obtenir. En conseqüència, no només se suprimeix el primer recorregut, 
sinó la confecció d'un qüestionari específic per a edificis i locals, s'estableix la recollida 
simultània de les dades de població, habitatges i edificis i s'unifica la data de referència de tots 
els censos a 1 de novembre 2001. 
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5. Àmbit territorial 

 
El cens és una operació estadística de competència nacional per tant el seu àmbit territorial és 
tot el territori espanyol. La publicació que presenta l’IBESTAT procedeix dels fitxers generats 
per a les Illes Balears i es refereix a les dades censals de la població resident en la comunitat 
balear, així com dels edificis (i locals) i habitatges localitzats al seu territori. 
 
Es proporcionen dades per illes, per municipi i per entitat singular de població. El fitxer permet 
altres desagregacions territorials que l’IBESTAT pot elaborar prèvia sol·licitud de l'usuari 
interessat, per exemple districte i secció. 
 
 
6. Definicions  

 
A continuació, es detallen les definicions censals més bàsiques elaborades per l'INE en la 
metodologia corresponent a aquests censos: 

 
(http://www.ine.es/censo2001/infotec.htm). 
 

Pel que fa al cens de 1991 es destaquen tres canvis importants: 
 

-  L'eliminació del concepte de transeünt i, consegüentment, de la població de fet. 
 
-  La creació d'un concepte nou: la població vinculada per estimar la càrrega real de població 

que suporta cada municipi. 
 
-  La modificació de la definició de llar en la qual es deixa d'exigir el requisit de compartir 

algunes despeses comunes i s'identifica amb les persones que resideixen en el mateix 
habitatge. 

 
Cens de Població: conjunt d'operacions que consisteixen a recopilar, resumir, valorar, analitzar 
i publicar les dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social de tots els habitants del 
país i de les seves divisions políticoadministratives, referides a un moment o període donat. 
Aquesta operació va dirigida a totes les persones que resideixen en habitatges, ja siguin 
familiars o col·lectives encara que parteix de la informació obtinguda en aquest cens només es 
realitza per al col·lectiu de residents en habitatges familiars principals. 

 
La unitat bàsica del Cens de Població és la persona resident, però la seva identificació no es fa 
individualment, sinó que cal considerar les seves relacions de convivència, per la qual cosa la 
família, la llar i el nucli familiar apareixen també com a unitats bàsiques addicionals. 

 
Cens d'Habitatges: conjunt d'operacions tendents a recopilar, resumir, valorar, analitzar i 
publicar les dades relatives a tots els llocs destinats a habitació humana que han estat 
concebuts com a tals, i a enumerar aquells que no havent estat concebuts per a aquesta 
finalitat tenen, no obstant això, aquest ús. 

 
Resident: persona física que en el moment censal té la seva residència habitual a Espanya. En 
la present publicació les dades es refereixen als residents a les Illes. El concepte de residència 
habitual és el regulat en la Llei de Bases de Règim Local de 1985 reformada en 1996. 
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El concepte de població resident és equivalent al que en anteriors censos es denominava 
“població de dret”. Es deixa d'investigar a les persones que es trobaven en el moment censal 
en territori balear sense residir en ell (els classificats com a transeünts en censos anteriors) i 
desapareix el concepte de població de fet. 
 
Població vinculada: per aconseguir una millor estimació de la càrrega real de població que ha 
de suportar, per exemple, cada municipi, en aquest cens es crea un nou concepte -població 
vinculada-, que substitueix al de població de fet. La població vinculada es defineix com el 
conjunt de persones censables (és a dir, amb residència habitual a Espanya) que tenen algun 
tipus de vinculació amb el municipi observat, ja sigui perquè hi resideixen, perquè hi treballen 
o hi estudien, o perquè, no essent-hi la seva residència habitual, solen passar-hi períodes de 
temps (estiuejos, ponts, caps de setmana, etc.). 
 
Habitatge : recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser 
construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, 
encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. No es 
consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació 
humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que 
estiguin essent usats exclusivament com a locals). 
 
Un recinte es considera separat si està envoltat per parets, murs, tàpies, tanques, etc., es troba 
cobert per un sostre i permet que una persona, o un grup de persones, s'hi aïlli unes d’altres, 
amb la finalitat de preparar-hi i consumir-hi els seus aliments, dormir-hi i protegir-s’hi contra 
les inclemències del temps i del medi ambient. 
 
Es considera independent si té accés directe des del carrer o terreny públic o privat, comú o 
particular, o bé des de qualsevol escala, passadís, corredor, etc., és a dir, sempre que els 
ocupants de l'habitatge puguin entrar-hi o sortir-ne sense passar per cap recinte ocupat per 
altres persones. 
 
En funció del tipus de residents, es poden diferenciar dues classes d'habitatges: 
 
-  Habitatges col·lectius (també coneguts com a establiments col·lectius) que són els destinats 

a ser habitats per un grup de persones sotmeses a una autoritat o règim comú no basats en 
llaços familiars ni de convivència. L'habitatge col·lectiu pot ocupar només parcialment un 
edifici o la totalitat d’aquest. A efectes censals, s'inclouen tant els habitatges col·lectius 
pròpiament dits (convents, casernes, asils, residències d'estudiants o de treballadors, 
hospitals, presons, etc.), com els hotels, pensions i establiments anàlegs. Quan dins de 
l'establiment col·lectiu existeixin habitatges de caràcter familiar normalment destinats al 
personal directiu, administratiu o de servei, aquests seran censats apart com a habitatges 
familiars. 

 
-  Habitatges familiars són els destinats a ser habitats per una o diverses persones, no 

necessàriament unides per parentiu i que no constitueixen un col·lectiu. No s'inclouen en el 
cens els recintes construïts inicialment per a habitatges que en la data censal s'utilitzen 
exclusivament per a altres finalitats (habitatges transformats totalment en oficines, tallers, 
magatzems, etc. que són censades com a locals). Els habitatges familiars es classifiquen en 
principals o convencionals, secundaris, desocupats i uns altres. 

 

• Habitatge principal: és la residència habitual d'almenys una persona. 
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• Habitatge no principal: no és la residència habitual de cap persona i segons el seu ús 
pot classificar-se en: 
 
a)  Habitatge secundari: usada només en vacances, caps de setmana, treballs 

temporals, etc. 
b)  Habitatge desocupat: habitatge disponible per a venda o lloguer o, 

simplement, abandonat. 
c)  Un altre tipus: els destinats a lloguers successius o de curta durada. 

 
Allotjaments: són habitatges familiars que presenten la particularitat de ser mòbils, 
semipermanents o improvisats, o bé que no ha estat concebuts al principi amb finalitats 
residencials però, no obstant això, constitueixen la residència d'una o diverses persones en el 
moment del cens (els allotjaments buits no se censen). 
 
Els allotjaments poden ser: 

1. Fixos: habitatges semipermanents (utilitzats com a habitatges durant un temps limitat, 
normalment menys de 10 anys), barraques, etc. o altres recintes, la destinació dels 
quals és diferent del d'habitatge i són utilitzats amb finalitats residencials (quadres, 
pallers, molins, garatges, magatzems, locals, coves, refugis naturals, etc.). 

2. Mòbils: per exemple, tendes de campanya, vaixells, iots, remolcs, etc. No es consideren 
allotjaments mòbils els departaments reservats a viatgers en mitjans de transport 
col·lectiu (vaixells, ferrocarrils, etc.). 

 
Llar: grup de persones residents en el mateix habitatge familiar. Pel que fa a 1991, s'elimina la 
condició que comparteixin algunes despeses comunes. 
 
Família: grup de persones que, residint en el mateix habitatge familiar (per tant formant part 
d'una llar), estan vinculades per llaços de parentiu, ja siguin de sang o polítics, i 
independentment del seu grau. 
 
Les diferències entre llar i família són: 
 

a) La llar pot ser unipersonal, mentre que la família ha de constar, almenys, de dos 
membres. 

b) Els membres d'una llar multipersonal no tenen necessàriament que estar 
emparentats, mentre que els membres d'una família, sí. 

 
Nucli familiar: unitat jeràrquica intermèdia entre el resident i la família. La idea de nucli 
familiar correspon a una concepció restringida de la família, limitada als vincles de parentiu 
més estrets. Existeixen quatre tipus de nucli familiar: 
 

a) Matrimoni o parella sense fills. 
b) Matrimoni o parella amb un o més fills. 
c) Pare amb un o més fills. 
d) Mare amb un o més fills. 

 
Local: recinte estructuralment separat i independent (en el mateix sentit que en la definició 
d'habitatge) que no està exclusivament dedicat a habitatge familiar i en el qual es duen o es 
poden dur a terme activitats econòmiques dependents d'una empresa o institució. El recinte 
ha d'estar situat en un edifici, ocupant-ho total o parcialment. 
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S'entén per activitat econòmica tota acció productora resultant d'una concurrència de mitjans 
(equip, mà d'obra, procediment de fabricació, productes), que porten a la creació de béns o la 
prestació de serveis. Les activitats poden realitzar-se amb o sense finalitats de lucre. 
 
Es considera empresa tota organització definida jurídicament, amb comptabilitat independent, 
sotmesa a una activitat rectora que pot ser una persona jurídica o una persona física, i 
constituïda amb la intenció d'exercir en un o diversos llocs una o diverses activitats de 
producció de béns o prestació de serveis. 
 
Recintes amb activitat econòmica que no es consideren locals: 

− Les unitats mòbils o sense instal·lació permanent (venedors ambulants, parades de 
fira, etc.) i els situats en llocs que no poden considerar-se com a edificis (activitats a 
l'aire lliure, en instal·lacions provisionals, etc.). 

− Els situats en els passatges soterrats (estacions de metro, passos per creuar-les grans 
artèries de les ciutats, altres locals baix sòl públic no situats en edificis, etc.), així com 
els situats en places, voreres o llocs exteriors d'esbarjo o qualsevol altre lloc no inclòs 
en la definició d'edifici (quiosc o llocs destinats a la venda de begudes, periòdics, etc.). 
No obstant això, sí s'inclouran els locals existents en els passos interiors dels edificis. 

− Els que estan habilitats per a serveis exclusius d'un edifici o complex d'edificis, com els 
destinats a albergar les calderes per a la calefacció, maquinària per a aire condicionat, 
ascensors i anàlegs. Els garatges destinats a aparcaments particulars, que no formin 
part de l'activitat econòmica d'una empresa. En canvi sí s'inclouran els garatges 
explotats econòmicament per una empresa, així com els aparcaments públics que es 
trobin situats en edificis. 

− Els petits recintes utilitzats pels seus propietaris com a dipòsit d'estris o aparcament 
propi, sense explotació econòmica, encara que estiguin situats en edificis diferents al 
de l'habitatge del seu propietari. 

− Les activitats econòmiques que es realitzen a l'interior dels habitatges familiars sense 
possibilitat d'identificació des de l'exterior i sense accés lliure del públic, així com quan 
no hi ha una o diverses peces de l'habitatge destinades exclusivament a l'activitat 
econòmica en qüestió. 

Un complex de locals és un conjunt de locals del mateix tipus, situats al mateix edifici, i que 
comparteixen almenys un accés comú des del carrer. L'exemple més característic són els 
centres comercials, el conjunt d'oficines d'un edifici destinat a aquesta finalitat, o les galeries 
comercials situades en els baixos d'alguns edificis. No és un complex de locals, en canvi, sinó 
un local: un gran magatzem, un hipermercat, un supermercat, etc., ja que en aquest cas no hi 
ha separació física entre els diferents llocs de venda de l'establiment. Cada complex de locals 
se censa com una sola unitat censal, encara que sense perdre el detall del nombre de locals 
que conté. 
 
Edifici : construcció permanent, separada i independent, concebuda per ser utilitzada com a 
habitatge o per servir a finalitats agràries, industrials, per a la prestació de serveis o, en 
general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural, 
etc.). 
 
Una construcció és permanent si ha estat concebuda i construïda per atendre necessitats de 
durada indefinida i que, per tant, durarà normalment en el mateix lloc més de deu anys. És 
separada si està limitada per façanes o parets mitgeres i coberta per sostre i és independent si 
té accés directe des del carrer o des de terreny públic o privat. 
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En el cas de construccions que són conjunts de blocs o edificis adossats, o tancats per un 
tancament comú, s'ha de considerar que existeixen tants edificis com a entrades o portals 
principals i independents posseeixin. Es tracta de portals o entrades principals i independents, 
la qual cosa no exclou que, per a un mateix edifici, hi hagi altres entrades secundàries o 
accessòries. No es consideren edificis les construccions situades en places, passatges 
subterranis, voreres o llocs d'esbarjo, dedicades a la venda de begudes, tabacs, periòdics, etc., 
tals com a guinguetes i quioscos. 
 
Un complex d'edificis és un conjunt d'edificis situats en un àrea limitada (tancada o no) i que 
s'utilitzen, exclusiva o principalment, bé per a la realització de les diferents fases, operacions o 
necessitats de l'activitat econòmica d'un únic organisme, entitat o empresa, o bé per a 
habitatge col·lectiu. No es considera complex d'edificis a un conjunt d'aquests destinats 
exclusiva o principalment a habitatge familiar. A efectes censals, cada complex d'edificis es 
comptabilitzarà com una unitat. 
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Annexos: Qüestionaris del cens 
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