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METODOLOGIA DEL CENS DE 2011 
 
1. Introducció 

Segons les Nacions Unides, un cens de població és el conjunt de processos dirigits a reunir, 
resumir, analitzar i publicar les dades demogràfiques, econòmiques i socials de tots els 
habitants d’un país de territori delimitat, corresponents a un moment o període determinat. 
 
Els censos són una operació estadística d’àmbit nacional la competència de la qual correspon a 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquesta vegada, les oficines d’estadística de les 
comunitats autònomes han col·laborat amb l’INE en la fase d’elaboració del projecte, però la 
planificació, la recollida de la informació i el tractament de les dades han estat a càrrec de 
l’INE. Una vegada acabada l’operació censal, incloent-hi el tractament i la validació dels fitxers 
generats amb les dades recollides, l ’INE ha posat les microdades a disposició dels usuaris. L’ 
Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) va rebre el gener del 2014 els fitxers 
corresponents al cens de les illes, cosa que ha permès difondre les dades a la nostra pàgina 
web. 
 
L’operació estadística va incloure l’elaboració de tres tipus de censos simultànies: el Cens de 
població, el Cens d’habitatges i el Cens d’edificis. S’hi ha adoptat un model censal basat a 
aprofitar com a punt de partida la informació de diferents registres administratius que, 
després, es va completar amb la que s’ha recollit per mitjà d’una enquesta per mostreig, en el 
cas de la població i els habitatges, i d’un treball de camp de recorregut específic sobre el 
territori, per al cas del Cens d’edificis. En resum, l’operació censal es va desenvolupar 
mitjançant: 
 

• Un treball de camp sobre el territori, de recorregut relativament “exhaustiu”, amb la 
finalitat de recopilar informació dels edificis, les seves característiques i la seva 
georeferenciació. En el Cens d’edificis, com en la resta de l’operació censal, es va 
aprofitar inicialment la informació de què ja disposava l’Administració i l’operació de 
camp es va centrar a recórrer les zones on s’havien produït canvis. 

• Un fitxer precensal obtingut a partir de l’aprofitament màxim dels registres 
administratius disponibles, amb el padró com a element referent de la seva estructura. 
La font principal d’informació de les variables demogràfiques més bàsiques (sexe, data 
de naixement, edat, lloc de naixement i país de nacionalitat) procedeix d’aquest fitxer. 

• Una enquesta per mostreig, adreçada a la població que resideix en habitatges 
principals i allotjaments, per conèixer altres característiques de les persones i els 
habitatges. 

• Una enquesta, independent de l’anterior, adreçada als establiments col·lectius i a la 
població que hi resideix. 

 
En el pla de difusió de l’ IBESTAT la informació es presenta sota els epígrafs següents: 
 

1. Població 
a. Tota la població (característiques demogràfiques bàsiques) 
b. Població que resideix en habitatges principals 

2. Coneixement de la llengua catalana 
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3. Edificis 
4. Habitatges 
5. Establiments col·lectius 
6. Llars, famílies i nuclis familiars 
 
 

2. Població 

Les taules d’aquest apartat es distribueixen en dos grans blocs: taules que classifiquen tota la 
població que resideix a les Illes Balears per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, i taules 
que classifiquen la població que resideix en habitatges principals (i allotjaments) atenent altres 
característiques, com ara l’estat civil, la fecunditat de les dones, la relació de parentiu, els 
estudis, l’activitat econòmica, la migració i la mobilitat. 
 
Les xifres que es proporcionen per a tota la població provenen del fitxer precensal, del qual 
s’obtenen la xifra global de població i les característiques demogràfiques de tota la població 
que resideix a les Illes Balears. L’objectiu fonamental del fitxer precensal era disposar 
d’informació suficient per efectuar el recompte de la població. Partint del padró i de 
l’encreuament amb la informació d’altres fonts administratives (moviment natural de la 
població, Seguretat Social i Agència Tributària), els registres padronals en diferenciaren segons 
tres criteris:  
 

a) Registres segurs, als quals es va assignar un factor de recompte igual a 1. 
b) Registres rebutjats, que, després de la informació obtinguda de les diferents fonts 

administratives, no es varen comptar (factor de recompte igual a 0). 
c) Registres dubtosos. 

 
En el cas dels registres dubtosos, per als quals no va ser possible establir clarament el factor de 
recompte a partir de la informació disponible, es va utilitzar la informació procedent de 
l’enquesta per mostreig. Els registres dubtosos es van agrupar mitjançant una anàlisi clúster i 
se’ls va assignar un factor de recompte en funció dels resultats que, per a cada un, es varen 
derivar de l’enquesta. El factor de recompte d’aquests registres és inferior o superior a 1 
depenent de si en el fitxer precensal estan sobrerepresentats o subrepresentats respecte de la 
situació de camp. 
 
Les dades incloses en l’apartat “Població que resideix en habitatges principals i allotjaments” 
provenen de l’enquesta per mostreig que va dur a terme l ’INE. En la metodologia que aquest 
organisme ha publicat sobre aquest cens es descriu el disseny mostral que es va aplicar. Entre 
altres aspectes, en aquest document s’afirma que la fracció de la mostra global va ser entorn 
del 12,3 % de la població i de l’11,9 % dels habitatges, encara que en el cas de les Illes Balears 
el resultat final de la mostra és inferior a aquests percentatges. 
 
Totes les xifres de població es refereixen a les persones, de qualsevol nacionalitat, que tenien 
fixada la seva residència habitual a les Illes Balears en la data de referència censal (1 de 
novembre del 2011). Inclouen, a més: 
 

o El personal diplomàtic i altres funcionaris espanyols i els seus familiars, amb 
destinació oficial a l’estranger. 

o El personal espanyol de la marina mercant, dels vaixells de pesca i de  la 
navegació aèria que eren fora del territori espanyol en la data censal. 

o Els espanyols residents que treballen temporalment a l’estranger. 
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o Els estrangers residents, encara que estiguin temporalment a l’estranger. 
 
La informació es tabula per a diferents nivells territorials: per illes, per grandària del municipi, 
per tipus de municipi, per comarca (NUTS 4) o per municipi. No obstant això, les taules que 
s’han calculat a partir de dades recollides mitjançant l’enquesta (“Població que resideix en 
habitatges principals i allotjaments”) estan limitades per la representativitat de la mostra 
obtinguda per a cada una de les variables observades; per sota de les vint observacions les 
dades s’han ocultat per manca de representativitat o error de mostreig. 
 
El recompte dels habitants té com a referència el moment censal, i les seves característiques 
es refereixen a aquest moment o a un període de temps definit per a cadascuna d’aquestes 
característiques: 
 

 La data de referència del cens és dia 1 de novembre de 2011. 

 La setmana de referència de les característiques relatives a l’activitat econòmica és 
la immediatament anterior a la data censal. 

 A més, es tracten altres períodes de referència depenent de la variable analitzada. 
Aquestes referències temporals queden especificades en el títol de la taula 
corresponent (és el cas de les migracions, en les quals es tabula la residència de la 
població l’any 2001, o la residència l’any 2011). 

 
La unitat poblacional és la persona que resideix a la comunitat autònoma. Depenent de la 
classificació que s’observi, s’hi poden incloure o excloure determinats col·lectius: les dades que 
provenen del fitxer precensal es refereixen a tota la població i inclouen les seves 
característiques demogràfiques bàsiques. Les dades que resulten de la informació recollida 
mitjançant l’enquesta es refereixen a la població que resideix en habitatges familiars principals 
i en allotjaments. A més, depenent de la variable tabulada, els col·lectius analitzats poden anar 
variant (població de 16 anys i més, població femenina de 16 a 49 anys, etc.), per la qual cosa 
en els títols d’aquestes taules s’especifica el col·lectiu observat. 
 
Hi ha alguna taula en què la informació és incompleta, atès que no es disposa dels fitxers 
d’altres comunitats autònomes. És el cas de les que es refereixen a la població vinculada a 
cada un dels municipis de les Illes Balears. S’entén per població vinculada a un municipi el 
conjunt de persones que hi tenen algun tipus de relació habitual, perquè hi resideixen, perquè 
hi treballen o estudien encara que no hi resideixen, o perquè, malgrat que no sigui la seva 
residència habitual, hi passen períodes de temps (14 nits o més, consecutives o no) perquè hi 
tenen un habitatge secundari. En les taules publicades sobre aquest aspecte només s’ha pogut 
calcular per a la població que resideix a les Illes Balears, de manera que a la dada publicada 
caldria afegir-hi la població que resideix en una altra comunitat autònoma o a l’estranger que 
està vinculada per feina, estudis, disponibilitat d’habitatge secundari o estada anual de més de 
14 nits a un municipi de les Illes Balears. 
 
En l’apartat de mobilitat s’observa la població resident a les Illes que estudia o treballa en un 
municipi diferent del de residència. Els límits imposats per la mostra impedeixen arribar a una 
desagregació municipal detallada. Quan la qualitat de les dades ho ha permès, s’han elaborat 
taules, per als diferents àmbits de classificació territorial, sobre el mitjà més freqüent de 
desplaçament al lloc de treball o estudis, el temps mitjà de cada desplaçament o el nombre de 
viatges diaris al lloc de treball o estudis. 
 
Arran de la metodologia emprada per calcular les xifres de població censal, els resultats 
inclouen xifres amb decimals que en les taules publicades s’han arrodonit. Per aquest motiu hi 
pot haver lleugeres discrepàncies entre les diferents desagregacions que s’ofereixen (per 
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territori, per edat, etc.) i el total corresponent. També, per efecte de l’arrodoniment, pot 
ocórrer que quan s’apliquen els factors d’elevació una variable que, lògicament hauria de ser 
parell o senar, en el resultat publicat no ho és (per exemple, el nombre de persones que 
conviuen amb parella). 
 
Metodologia més desenvolupada a Proyecto de los Censos Demográficos, elaborat per l’Institut 
Nacional d’Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>. 

 
 

3. Coneixement de la llengua catalana 

 
Les dades procedeixen de l’enquesta per mostreig que es va dur a terme per completar la 
informació del fitxer precensal. Per tant, l’àmbit poblacional són les persones residents en un 
habitatge principal de les Illes Balears, la unitat és la persona i la data de referència és l’1 de 
novembre de 2011. 
 
La pregunta sobre el nivell de coneixement de la llengua catalana es va incloure en el 
qüestionari individual del Cens de població. La formulació de la pregunta va ser aquesta: 
 
Quin és el seu coneixement de la llengua catalana (mallorquí, menorquí, eivissenc, 
formenterenc o valencià)? 

 
Marqui només una opció 

 
No l’entén 
L’entén 
L’entén i la sap llegir 
La sap parlar 
La sap llegir i parlar 
La sap llegir, parlar i escriure 

 
Marqui només una opció 

 
Quina llengua va parlar en primer lloc, a casa, quan era nin/a? 

 
Pot marcar diverses opcions 

 
Català (mallorquí, menorquí, eivissenc, formenterenc o valencià) 
Castellà o espanyol 
Una altra 

 
Totes les taules s’han calculat per a la població de 6 anys i més i alguna altra per a la població 
de 16 anys i més. En aquest Cens es va incloure per primera vegada la pregunta sobre la 
primera llengua parlada en la infància. 
 
La difusió de les dades queda supeditada i limitada, tant pel que fa al detall territorial com a 
l’encreuament de les variables demogràfiques, a la grandària de la mostra. Fins i tot algunes 
dades de les taules difoses queden ocultes per falta de representativitat o perquè poden 
contenir errors elevats de mostreig. 
 
Arran de la metodologia emprada per calcular les xifres de població censal, els resultats 
inclouen xifres amb decimals que en les taules publicades s’han arrodonit. Per aquest motiu hi 
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pot haver lleugeres discrepàncies entre les diferents desagregacions que s’ofereixen (per 
territori, per edat, etc.) i el total corresponent. 
 
Metodologia més desenvolupada a Proyecto de los Censos Demográficos, elaborat per l’Institut 
Nacional d’Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>. 
 
 
4. Edificis 

 
Es defineix com a edifici la construcció permanent, separada i independent, concebuda per ser 
utilitzada com a habitatge o per servir a finalitats agràries o industrials, per prestar-hi serveis o, 
en general, per desenvolupar-hi qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, 
cultural, etc.). La planta indica el nivell d’altura dins l’edifici, que pot ser sota rasant 
(soterranis) o sobre rasant. 
 
Un objectiu fonamental del Cens d’edificis de 2011 és, a més de proporcionar informació 
exhaustiva de tots els edificis i de les seves característiques, georeferenciar-los. En una primera 
etapa es va elaborar un directori creuant les dades del Cens de 2001, del padró i del cadastre, 
fonamentalment. Aquesta fase es va continuar amb un recorregut de camp sobre el territori 
per completar l’encreuament anterior. 
 
L’àmbit poblacional del Cens d’edificis està constituït per tots els edificis del territori balear 
(amb independència de l’ús principal) que, en el moment censal, estaven acabats i contenien 
algun habitatge, amb el nombre d’immobles que hi havia. No es van censar els edificis 
demolits, totalment o en part, que s’estiguessin reconstruint i en els quals en la data censal no 
s’hagués posat la teulada; els edificis que s’estaven demolint i els que estaven en ruïnes i 
deshabitats; les construccions situades en places, voreres o llocs d ’esbarjo destinades a la 
venda de begudes, tabacs, periòdics, etc., i els edificis destinats exclusivament a la producció 
agrària. 
 
S’inclouen algunes taules per tipus d’edifici, però la majoria es refereixen a edificis utilitzats 
principalment com a habitatge familiar. La unitat poblacional és l ’edifici i s’observa l’ús 
principal i el nombre d’habitatges, i, en els casos que tenen un ús principal d’habitatge 
principal, el període de construcció, les plantes (sobre rasant i sota rasant), l’estat i les 
instal·lacions de l’edifici. 
 
Metodologia més desenvolupada a Proyecto de los Censos Demográficos, elaborat per l’Institut 
Nacional d’Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>. 
 
 
5. Habitatges 

 
Un habitatge és un recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què ha 
estat construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones 
o, encara que no sigui així, constitueix la residència habitual d’algú en el moment censal. 
 
No es consideren habitatges els recintes que en la data de referència del cens estaven dedicats 
totalment a altres finalitats (per exemple, els usats exclusivament com a locals), ni tampoc els 
habitatges en construcció deshabitats, els que s’estaven demolint o els buits en estat ruïnós. 
De tota manera, s’hi inclouen els edificis l’acabament dels quals estava pendent d’alguns 
detalls i que ja es podien ocupar, i els allotjaments. 
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Tipus d’habitatges: 
 

1. Habitatges familiars 
a. Habitatges convencionals 

a.1 Habitatges principals 
a.2 Habitatges secundaris 
a.3 Habitatges buits 
a.4 Habitatges d’altres tipus (per exemple, els destinats a lloguers de 
curta durada) 

b. Allotjaments 
2. Habitatges col·lectius 

 
L’habitatge familiar és el destinat a ser habitat per una persona o diverses, no necessàriament 
unides per parentiu i que no constitueixen un col·lectiu. Els habitatges convencionals es 
classifiquen en principals, secundaris i buits. Un habitatge principal és un habitatge familiar 
convencional que és el lloc de residència habitual d’una persona o més. Un habitatge no 
principal és un habitatge familiar convencional que no és la residència habitual de cap grup 
humà i que s’ocupa durant períodes curts de temps o roman buit. Perquè en el moment censal 
l’habitatge es classifiqui com a habitatge familiar convencional s’exigeix que compleixi tots els 
requisits per ser habitat i que no es faci servir totalment per a altres finalitats. 
 
L’allotjament és un habitatge familiar que presenta la particularitat de ser mòbil, 
semipermanent o improvisat, o que originàriament no ha estat concebut amb finalitats 
residencials però, no obstant això, constitueix la residència d ’una persona o diverses en el 
moment del cens. 
 
L’habitatge col·lectiu és el destinat a ser habitat per un grup de persones sotmeses a una 
autoritat o règim comú no basat en llaços familiars ni de convivència. Les dades sobre 
establiments col·lectius i les característiques de les persones que hi resideixen s’inclouen en 
l’apartat 5. De l’enquesta adreçada als habitatges, en queda exclòs el col·lectiu de residents 
empadronats en establiments col·lectius, perquè en el Cens de 2011 se’n va fer una enquesta 
específica. 
 
Les característiques recollides, a més de la localització i la georeferenciació, provenen del 
qüestionari d’habitatges principals inclòs en l’enquesta adreçada a la població. Són preguntes 
relacionades amb la superfície útil (superfície existent en els murs exteriors de l’habitatge, 
sense incloure-hi terrasses obertes ni jardins, ni tampoc soterranis, golfes, trasters, porxos, 
etc., que no siguin habitables), el nombre d’habitacions (espai de l’habitatge igual o superior a 
4 m², envoltat per parets que van des del terra fins al sostre o la teulada de l’habitatge, 
d’almenys 2 m d’alt) i l’equipament de l’habitatge (disponibilitat de calefacció i tipus, sistema 
de subministrament d’aigua, disponibilitat d’aigua corrent, disponibilitat de bany, disponibilitat 
d’Internet). A més, en el qüestionari es preguntava pel règim de tinença de l’habitatge 
principal. 
 
La difusió de les dades queda supeditada i limitada, tant pel que fa al detall territorial com a 
l’encreuament de les variables, a la grandària de la mostra. Fins i tot algunes dades de les 
taules difoses queden ocultes per falta de representativitat o perquè poden contenir errors 
elevats de mostreig. 
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Arran de la metodologia emprada per calcular els habitatges, els resultats inclouen xifres amb 
decimals que en les taules publicades s’han arrodonit. Per aquest motiu hi pot haver lleugeres 
discrepàncies entre les diferents desagregacions que s’ofereixen i el total corresponent. 
 
Metodologia més desenvolupada a Proyecto de los Censos Demográficos, elaborat per l’Institut 
Nacional d’Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>. 
 
 
6. Establiment col·lectius (habitatges col·lectius) 

 
La informació sobre la població que resideix en habitatges col·lectius es va recollir mitjançant 
una operació de camp independent: l’enquesta de col·lectius. Per evitar tant com sigui possible 
comptar dues vegades aquesta població, els establiments col·lectius estan exclosos de la 
recerca corresponent a la mostra d’habitatges familiars que també forma part del conjunt 
d’operacions que constitueixen el Cens de població i el Cens d’habitatges de 2011. 
 
La població objecte d’estudi de l’enquesta és el conjunt d’establiments col·lectius de les Illes 
Balears que tenien almenys un resident en la data de referència censal, l’1 de novembre de 
2011, i també les persones que hi resideixen. L’àmbit geogràfic que cobreix aquesta difusió de 
dades censals és el conjunt dels municipis de les Illes Balears, encara que el nombre de taules 
que es publiquen està limitat por la mostra de la comunitat autònoma. 
 
Es consideren establiments col·lectius tant els habitatges col·lectius pròpiament dits (convents, 
casernes, residències de persones grans, hospitals de llarga estada, presons, etc.) com també 
hotels, pensions i establiments anàlegs, sempre que almenys una persona hi resideixi 
habitualment. Si en la data de referència censal, 1 de novembre de 2011, no hi havia persones 
que hi residissin habitualment no es va considerar establiment col·lectiu sinó local. 
 
Els tipus d’establiments col·lectius inclosos en l’enquesta són hotels o anàlegs, residències de 
treballadors, hospitals psiquiàtrics o de llarga estada, residències de persones grans, 
institucions per a persones amb discapacitat, altres institucions d’assistència social a la infància 
o a la joventut, institucions religioses (monestirs, abadies, etc.), establiments militars 
(casernes...), institucions penitenciàries (presons, reformatoris, etc.) i altres establiments 
col·lectius. En el cas d’hotels i anàlegs, a diferència de la resta, és freqüent que no hi hagi 
persones que hi resideixin habitualment, sinó simplement hi passen temporades; en aquests 
casos, d’acord amb les definicions censals, no es consideren establiments col·lectius sinó 
locals. 
 
A diferència de censos anteriors, en el del 2011 no es cataloguen com a establiments 
col·lectius els hospitals generals i especials de curta estada, ja que les estades són inferiors a 
dotze mesos; els albergs de persones en situació d’exclusió social, perquè es considera que les 
persones que hi ha disposen d’un lloc de residència o són persones sense llar, ni tampoc els 
col·legis majors, les residències d’estudiants, els internats, les acadèmies i les escoles militars o 
els seminaris, ja que en tots aquests casos les persones que hi resideixen s’han de censar en 
l’habitatge familiar. 
 
Respecte als establiments col·lectius, en el qüestionari es demana informació sobre les 
persones que hi resideixen (grandària del col·lectiu) i sobre el tipus d’establiment. Es classifica 
com a resident en un establiment col·lectiu a la persona que hi resideix o que espera residir-hi 
un any, independentment de la situació d’empadronament. De fet, en l’enquesta es demanava 
als entrevistats quina era la seva situació d’empadronament (empadronat o no empadronat en 
l’establiment en el qual residia). 
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Les variables que es recullen relacionades amb les característiques demogràfiques de les 
persones que resideixen en un habitatge col·lectiu són sexe, edat, estat civil legal, situació 
d’empadronament, nivell d’estudis, relació amb l’activitat econòmica, situació professional, 
lloc de naixement (Espanya, un altre país de la UE, fora de la UE o un altre), país de nacionalitat 
(Espanya, un altre país de la UE, fora de la UE o apàtrida), lloc de residència habitual fa un any, 
grandària de la localitat de residència i nombre de fills vius nascuts de dones de 16 anys i més. 
 
La recollida de la informació va ser exhaustiva pel que fa als establiments col·lectius (amb 
l’excepció d’hotels, pensions i altres establiments anàlegs), i per mostreig pel que fa a les 
persones que hi residien. Es va utilitzar com a marc el directori de col·lectius obtingut de 
diferents fonts, aprofitant informació disponible en l ’INE, tant del Cens de 2001 com de 
diverses enquestes (per exemple, l’Enquesta d’allotjaments turístics o l’Enquesta de 
discapacitat, autonomia i situacions de dependència —EDAD 2008) i altres directoris facilitats 
per organismes externs, com ara el Ministeri de Defensa. 
 
La mostra dels residents va dependre del tipus d'habitatge col·lectiu. En establiments 
col·lectius com ara hotels, pensions o anàlegs, es va incloure un mòdul en les enquestes 
d’ocupació hotelera del mes d’octubre de 2011 de l’INE per determinar si hi havia persones 
(empleats o clients) que hi residissin habitualment, de manera que només aquests 
establiments s’investigaren en l’Enquesta de col·lectius. Per a la resta d'habitatges col·lectius 
es va dur a terme un recorregut exhaustiu i es va fixar la mostra aplicable a cadascun d'ells en 
funció de la grandària (nombre de residents) de l'establiment. 
 
En el Cens de 2011 s’introdueix una important novetat a l ’hora de censar la població que 
resideix en establiments col·lectius, que és necessari tenir en compte per comparar amb el 
Cens de 2001 i també per analitzar les xifres de població resident en habitatges familiars. Es 
considera resident en un establiment col·lectiu la persona que hi resideix o espera residir-hi un 
any, independentment de la seva situació d’empadronament, però també es demana a les 
persones per aquesta circumstància. A les Illes Balears es calcula que en el moment censal 
7.035 persones residien en establiments col·lectius, de les quals 3.600 (51 %) estaven 
empadronades en l’establiment col·lectiu; la resta no estaven empadronades en un 
establiment col·lectiu.  
 
La difusió de les dades queda supeditada i limitada, tant pel que fa al detall territorial com a 
l’encreuament de les variables, a la grandària de la mostra. Fins i tot algunes dades de les 
taules difoses queden ocultes per falta de representativitat o perquè poden contenir errors 
elevats de mostreig. 
 
Arran de la metodologia emprada per calcular les xifres de població censal, els resultats 
inclouen xifres amb decimals que en les taules publicades s’han arrodonit. Per aquest motiu hi 
pot haver lleugeres discrepàncies entre les diferents desagregacions que s’ofereixen (per 
territori, per edat, etc.) i el total corresponent. 
 
Metodologia més desenvolupada a Proyecto de los Censos Demográficos, elaborat per l’Institut 
Nacional d’Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>, 
<http://www.ine.es/censos2011/censos2011_meto_pobla_colectivos.pdf>. 
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7. Llars, famílies i nuclis familiars 

 
En aquest apartat s’inclouen diverses unitats de mesura depenent de si es mesuren llars, 
famílies o nuclis familiars. La informació s’obté a partir del qüestionari d’habitatges i de 
població inclòs en l’enquesta per mostreig adreçada a la població. En qualsevol cas, la data de 
referència censal és la mateixa, 1 de novembre del 2011, i es refereix a les persones residents 
a les Illes Balears en el moment censal. 
 
La llar es refereix al grup de persones residents en el mateix habitatge. La família està 
constituïda pel grup de persones (dues o més) que resideixen en el mateix habitatge i estan 
vinculades per llaços de parentiu, de sang o polítics, independentment del grau. 
 
La llar pot ser unipersonal, mentre que la família ha de constar, almenys, de dos membres. Els 
membres d’una llar amb diverses persones no necessàriament han d’estar emparentats, 
mentre que els membres d’una família hi han d’estar. 
 
Un nucli familiar es defineix, a efectes censals i seguint la reglamentació comunitària, com 
dues o més persones que viuen en la mateixa llar i que estan relacionades com a marit i 
muller, com una parella de fet o com a pare o mare i fill o filla. Els nuclis familiars es 
classifiquen en quatre tipus: parella sense fills, parella amb fills, pare amb fills i mare amb fills. 
Així, un nucli familiar pot estar constituït per una parella sense fills, una parella amb un o més 
fills, o una família monoparental amb un o més fills, sempre que els fills no convisquin amb la 
seva parella o amb algun fill seu, perquè en aquest cas no pertanyerien al nucli dels seus pares 
sinó que en formarien un de propi. 
 
La difusió de les dades queda supeditada i limitada, tant pel que fa al detall territorial com a 
l’encreuament de les variables, a la grandària de la mostra. Fins i tot algunes dades de les 
taules difoses queden ocultes per falta de representativitat o perquè poden contenir errors 
elevats de mostreig. 
 
Arran de la metodologia emprada per calcular les xifres de població censal, els resultats 
inclouen xifres amb decimals que en les taules publicades s’han arrodonit. Per aquest motiu hi 
pot haver lleugeres discrepàncies entre les diferents desagregacions que s’ofereixen (per 
territori, per edat, etc.) i el total corresponent. 
 
Metodologia més desenvolupada a Proyecto de los Censos Demográficos, elaborat per l’Institut 
Nacional d’Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>. 
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