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ESTIMACIONS DE LLARS A NIVELL SUBPROVINCIAL 

Notes metodològiques 

 

1. Introducció 

Les estimacions de llars a nivell subprovincial tenen com a objectiu la generació d'informació 

sobre llars per a l'àmbit comarcal. Per a fer-ho es basen en la mostra acumulada de dos anys (t i 

t+1) de l'enquesta contínua de llars (ECL) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), corresponent 

a la Comunitat Valenciana i en la utilització de tècniques estadístiques d'estimació per a àrees 

xicotetes. Les estimacions estan referides a l’1 de gener de l’any t+1. 

L'àmbit subprovincial considerat és el comarcal definit d'acord al Decret 170/1985, del Consell 

de la Generalitat Valenciana, sobre procediment en la creació de demarcacions funcionals amb 

incidència territorial, derivada de les demarcacions territorials homologades de primer grau 

recollides en el llibre Proposta de demarcacions territorials homologades. Generalitat 

Valenciana. Conselleria d'Administració Pública. 1988. Per a més detall, vegeu el punt 7. Mapa 

de la comarcalització utilitzada. 

El procediment utilitzat consisteix, a grans trets, en l'establiment, en una primera fase, d'una 

persona de referència per a cada llar de l'ECL, tenint en compte fonamentalment el tipus de llar 

i la situació en la llar de cada un dels seus membres. Una vegada assignada la persona de 

referència, per mitjà d’un model d'unitat mixt s'estimen unes taxes de persona de referència de 

la llar segons edat i sexe per a l’àmbit comarcal. Aplicant aquestes taxes a la població resident 

en habitatges familiars, deduïda de les estimacions de població, s'obtenen unes estimacions de 

llars segons sexe i edat de la persona de referència i per tant una estimació del nombre total de 

llars per a l'àmbit comarcal. Finalment a partir d'aquesta estimació del nombre total de llars 

s'obté una estimació de les llars segons la grandària. 

També s’han estimat unes taxes de persona de referència de la llar segons edat i sexe de la 

persona de referència i tipus de llar que permeten obtindre unes estimacions de llars segons 

tipus. 

2. Estimació de les taxes de persona de referència de la llar segons edat i sexe 

Siga ��� = 1 si la persona j del domini d és persona de referència en la seua llar. Siga ��� = 0 en 

cas contrari. La taxa de persona de referència de la llar en un domini és la mitjana (proporció) 
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���. Se suposa que els dominis d estan definits per l'encreuament de comarques c amb l'edat 

agregada e i amb el gènere g. 

El model a ajustar és  

	
� ����
������

= ��� + ∅���� , c=1,..., C, e=1,..., E, g Є{1, 6}, j=1,..., η��� 

on les ���� són v.a.i.i.d. N(0,1). La predicció de ���� és 

�̂��� = ��� {"#��$∅%&'��}
�$��� {"#��$∅%&'��}, c=1,..., C, e=1,..., E, g Є{1, 6} 

L'estimador m1 de la taxa de persona de referència de la llar per comarca, edat agregada i sexe 

és 

)*+���,� = �%���
,� = -������� + (1 − -���)�̂��� 

on  -��� = n��� 2���⁄  

 

Aplicant les taxes de persona de referència de la llar a la població resident en habitatges 

familiars s'obtenen les llars segons sexe i edat de la persona de referència per comarques i per 

tant el nombre total de llars per a cada comarca. 

3. Estimació de llars segons la grandària 

Una vegada estimat el nombre total de llars per comarca el següent pas consisteix a repartir 

aquestes llars segons la seua dimensió a partir del mètode proposat per Gisser-Ediev 1 

El mètode Gisser-Ediev es basa a assumir que la grandària mitjana de les llars té informació 

predictiva de la distribució de les llars per grandària. 

Si es considera 

4ℎ6 6$⁄ = 4ℎ6
4ℎ6$

= 4ℎ6
∑ 4ℎ�

�89
�86

 

 
1 Ediev D. M. (2007). On Projecting the Distribution of Private Households by Size. Vienna, Vienna Institute 

of Demography of Austrian Academy of Sciences. Working paper WP 04/2007 
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on 4ℎ6 = :;
:  és la proporció de les llars de grandària k en el total de llars i 4ℎ6$ = :;<

:  

és la proporció de les llars de grandària superior o igual a k. 4ℎ6 6$⁄  són proporcions 

“condicionals” que relacionen el nombre de llars d'una grandària k no amb el total, sinó 

amb la suma de llars a partir de la grandària k 

i es considera 

=6 = >6$ − ? 

on >6$ és la grandària mitjana de les llars que tenen almenys k persones i =6 és la 

grandària mitjana marginal a partir de k. 

Empíricament s'observa que les funcions exponencials poden ser un bon ajust per a les 

proporcions condicionals 4ℎ6 6$⁄  com a funcions de les grandàries mitjans marginals =6  

	
�@4ℎ6 6$⁄ A = �6 . =6 

La constant de l'equació és igual a 0. No és un fet empíric, sinó que es pot deduir 

matemàticament i permet també construir un rang de valors màxims o mínims dins dels quals 

s'han de situar els valors de les proporcions condicionals. 

En aquest cas en concret s'ha considerat un model log-normal amb efectes aleatoris a les 

comarques i a les grandàries de llar. 

	
�@4Cℎ6 6$,�⁄ A = �6 . η'6,� + E� + �6 + F6,�  (1) 

K=1, 2, 3, 4  d= 1, ...., D 

S'utilitza l'estimador m1 de la taxa de persona de referència de la llar 

)*+G,�,H� = )*+G,�,� 

I s'estima el total de llars per comarca 

I%�,H� = J 2G,�G∈L
)*+G,�,� 

on 2G,� és la població en habitatges familiars d'edat x en la comarca d 

Per a k=1, η�,� s'estima mitjançant 
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η'�,�,H� = 2�
I%�,H� − 1 

d= 1, ...., D 

L'estimació del nombre total de llars de grandària k=1 per comarca és 

I%�,� = I%�,H�4Cℎ� �$,�⁄  

on 4Cℎ� �$,�⁄  s'obté de (1),  d= 1, ...., D 

Per a k=2, ηM,� s'estima mitjançant 

η'M,�,H� = 2� − I%�,�
I%�,H� − I%�,�

− 2 

L'estimació del nombre total de llars de grandària k=2 per comarca és 

I%M,� = (I%�,H� − I%�,�)4CℎM M$,�⁄  

on 4CℎM M$,�⁄  s’obté de (1),  d= 1, ...., D 

Per a k=3, ηO,� s'estima mitjançant 

η'O,�,H� = 2� − I%�,� − 2I%M,�
I%�,H� − I%�,� − I%M,�

− 3 

L'estimació del nombre total de llars de grandària k=3 per comarca és 

I%O,� = (I%�,H� − I%�,� − I%M,�)4CℎO O$,�⁄  

on 4CℎO O$,�⁄  s’obté de (1),  d= 1, ...., D 

Per a k=4, ηQ,� s'estima mitjançant 

η'Q,�,H� = 2� − I%�,� − 2I%M,� − 3I%O,�
I%�,H� − I%�,� − I%M,� − I%O,�

− 4 

L'estimació del nombre total de llars de grandària k=4 per comarca és 
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I%Q,� = (I%�,H� − I%�,� − I%M,� − I%O,�)4CℎQ Q$,�⁄  

on 4CℎQ Q$,�⁄  s’obté de (1),  d= 1, ...., D 

L'estimació del nombre total de llars de grandària k=5 o més per comarques és 

I%S$,� = I%�,H� − I%�,� − I%M,� − I%O,� − I%Q,� 

 

4. Estimació de llars segons tipus 

A fi d'estimar les llars segons tipus s'efectua una estimació de taxes de persona de referència de 

la llar segons edat i sexe de la persona de referència i tipus de llar. 

Les estimacions d'aquestes taxes i de les llars respectives s'han obtingut d'una manera semblant 

a allò que s'ha indicat en l'apartat 2 d'estimació de taxes de persona de referència de la llar 

segons edat i sexe. 

Els tipus de llar considerats han sigut: llars unipersonals d'homes de menys de 65 anys, llars 

unipersonals de dones de menys de 65 anys, llars unipersonals d'homes de 65 o més anys, llars 

unipersonals de dones de 65 o més anys, pare sol amb algun fill menor de 25 anys en la llar, 

mare sola amb algun fill menor de 25 anys en la llar, parelles sense fills en la llar, parella amb 

fills en la llar i altres. 

5. Càlcul d'errors 

Com a indicador de l'error es proporciona el coeficient de variació de les estimacions, calculat 

com el quocient, en percentatge,  entre l'error estàndard de l'estimació en la seua variabilitat en 

el mostreig, i l'estimació, per al cas de llars segons grandària, i l’error quadràtic mitjà relatiu per 

a les llars segons tipus. Per al càlcul dels errors s'ha utilitzat el mètode de jackknife, eliminant 

una secció de la mostra en cada iteració i reajustant els models i les estimacions corresponents. 

Les taules d'error de mostreig de les estimacions de les llars segons grandària, es presenten per 

a les grandàries d'1 a 4 persones, ambdues incloses. Les estimacions de les llars de 5 o més 

persones s'inclouen per completesa i s'han obtingut, com s'ha indicat, per mitjà de diferència 

entre el total de llars i la suma de les llars de grandària 1, 2, 3 i 4, per la qual cosa cal tindre 

precaució en la seua interpretació, ja que són susceptibles d'acumular major error. 
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6. Ajust final 

A fi d'assegurar la coherència entre les diferents estimacions de llars en l’àmbit comarcal i que, 

al seu torn, aquestes siguen coherents amb la informació a nivell provincial obtinguda de 

l'explotació estadística de les microdades de l'ECL, les estimacions comarcals obtingudes a partir 

dels models s'han calibrat mitjançant un procés d'ajust proporcional iteratiu. 
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7. Comarcalització utilitzada 

01. Els Ports  
 

 

 
 

02. L'Alt Maestrat  

03. El Baix Maestrat  

04. L'Alcalatén  

05. La Plana Alta  

06. La Plana Baixa  

07. El Alto Palancia  

08. El Alto Mijares  

09. El Rincón de Ademuz  

10. Los Serranos  

11. El Camp de Túria  

12. El Camp de Morvedre  

13. L'Horta Nord  

14. L'Horta Oest  

15. València  

16. L'Horta Sud  

17. La Plana de Utiel-Requena  

18. La Hoya de Buñol  

19. El Valle de Cofrentes-Ayora  

20. La Ribera Alta  

21. La Ribera Baixa  

22. La Canal de Navarrés  

23. La Costera  

24. La Vall d'Albaida  

25. La Safor  

26. El Comtat  

27. L'Alcoià  

28. L'Alt Vinalopó  

29. El Vinalopó Mitjà  

30. La Marina Alta  

31. La Marina Baixa  

32. L'Alacantí  

33. El Baix Vinalopó  

34. El Baix Segura  

 


