Com obtenir dades demogràfiques del
teu municipi per sexe i edat any a any?
1. Primer pas. Cercar les dades
Dins d’aquest punt pots optar per tres opcions per arribar al mateix punt:
● Mitjançant les dades treballades pel Observatori Valencià de la Joventut (OVJ).
● A través de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que és la font que utilitza l’OVJ.
● Directament a partir del padró del teu municipi, que és la font que utilitza l’INE.

1.1. Opció Observatori Valencià de la Joventut
En la web de l’EVJ en l’apartat Observatori apareix un desplegable (imatge 1). Has de
marcar l’opció “documents”.
Imatge 1. Web Observatori Valencià de la Joventut

En aquest punt has de fer click sobre el document “dades demogràfiques 2019” i
descarregaràs automàticament un fitxer amb les dades que necessites.
Dins del fitxer, la pestanya que correspon a les dades per sexe i edat any a any per municipi
s’anomena “3. Població jove per municipis”.3.

1.2. Opció Institut Nacional d’Estadística
L’INE té actualitzades a l’any 2019 les dades dels padrons municipals. Dins d’aquesta base
de dades podeu seleccionar la província i l’indicador 16.6 “Población por sexo, municipios y
edad (año a año)”. Vos apareixerà una finestra com la de la imatge 2 (aquesta és de la
província de Castelló).

Imatge 2. Exemple de consulta de dades demogràfiques municipals Castelló

Trobareu tres quadres sobre els quals seleccionar les dades que vulgau.
●
●
●

En el primer, corresponent a (sexe), aconsellem seleccionar les tres opcions
En el segon, (municipis), el municipi o municipis en qüestió
En el tercer, les edats de 12 a 30 anys.

Finalment, caldrà punxar baix a la dreta en l’opció “consultar selección”.
Una vegada feta la consulta, eixirà una graella amb les dades seleccionades (imatge 3). La
millor manera de treballar-les és descarregar el fitxer, fent click sobre el segon símbol dels
que apareixen a la dreta que conté una fletxa assenyalant cap a baix .
Imatge 3. Descarregar les dades

Quan fas click, apareixen diferents formats de descàrrega. Normalment utilitzarem qualsevol
dels dos primers: “Excel: extensión XLS”, o “Excel: extensión XLSx”. Una vegada tingam
l’arxiu ja podrem començar a treballar amb les dades com en el cas anterior.

2. Segon pas. Treballar les dades
Ja tenim les dades, el següent pas consisteix a treballar-les per a obtindre les xifres tal i
com demana la resolució sobre les subvencions per a programes de joventut (imatge 4).
Imatge 4. Dades demogràfiques demanades per a la subvenció de programes de
joventut

Aleshores, amb les dades que ja hem obtingut, només hem de fer sumatoris segons
necessitem que siga:
● Per sexe. En aquest cas no hem de dividir les dades per franges d’edat, només
sumar per un costat els homes i per l’altre les dones.
● Per edat. Ací no hem d’utilitzar les dades desagregades per sexe, sinó les que
mostren el total i sumar per franges d’edat en tres grups, de 12 a 16, de 17 a 22 i de
23 a 30 anys.

Com obtenir dades demogràfiques
d’estudiants del teu municipi per franja
d’edat?
Si veiem la imatge 4, tenim tres franges d’edat i tres situacions en relació a obtindre les
dades:
● De 12 a 16 anys. Aquesta és la franja amb les dades més accessibles. Les
possibilitats per aconseguir-les són, o bé contactar amb el personal de l’Ajuntament
que es relaciona amb Educació i que potser ja té les dades, o bé contactar
directament amb els diferents instituts perquè et donen les dades.
● De 17 a 22 anys. Aquesta franja és més difícil d’accedir. Per un costat algunes joves
estaran en l’institut, altres en formació professional, altres en educació universitària i

●

altres no estudiaran. Les dades sobre persones que estiguen en l’institut o en
formació professional poden ser més fàcils de trobar. Pel que fa a les que estiguen
en estudis universitaris caldria preguntar a les universitats i esperar que puguen
facilitar les dades.
De 23 a 30 anys. Ací també tindrem joves que estudien formació professional i altres
que fan estudis universitaris, aleshores tenim les mateixes opcions, només que
trobarem xifres menors.

Altres opcions per a obtindre aquestes dades serien:
● Consultar a altres professionals de l’Ajuntament si aquest estudi ja existeix, per
exemple, el podria haver desenvolupat l’agent de desenvolupament local (ADL), o
altre agent vinculat a educació, i ens les puga fer arribar.
● Consultar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i serveis depenents, com
per exemple el "Servei d'Avaluació i Estudis" de GVA. Per a contactar amb la
Conselleria pots fer-ho mitjançant un formulari de consultes disponible a la seua
web.
● Consulta a altres serveis o organismes que pugues contactar.
● Fer un estudi mitjançant enquestes que ens permeta obtindre una xifra percentual
aproximada de joves estudiants per cada franja d’edat.

