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1. APARTATS PREVIS 

1.1. Resum 

Els indicadors purament econòmics van quedar obsolets per mesurar el benestar 
humà fa aproximadament 60 anys (representats principalment pel Producte 
Interior Brut o PIB), sorgint com a resposta el que es coneix com índexs 
compostos socials, expressions que resumeixen en una xifra l’acompliment d’un 
país o regió en dimensions beneficioses relacionades amb el vertader progrés 
humanitari. 

Inicialment s’exposa una crítica al PIB junt amb les alternatives proposades 
actualment per reemplaçar-lo. A continuació es fa un anàlisi general dels 
indicadors respecte de la seva naturalesa (definició), tipologia 
(simples/compostos), avantatges/inconvenients i metodologia de construcció. Es 
vol mostrar tota la complexitat del fenomen a fi d’exhibir les dificultats que 
comporta tant a nivell de dades necessàries com de consens en relació a 
l’adequació del procés de creació. 

Posteriorment s’expliquen les particularitats dels índexs compostos socials, 
representats a través de l’IDH i les seves variants, manifestant les crítiques 
rebudes pel mateix que es poden extrapolar a altres iniciatives. Finalment es duu 
a terme una aplicació pràctica de l’IDH durant els anys 2009-2019 per a totes les 
Comunitats Autònomes d’Espanya, fent una sèrie de comentaris respecte dels 
resultats obtinguts per remarcar les diferències existents entre les regions del 
país i les limitacions informatives. 

 

1.2. Introducció 

El PIB va ser presentat per primera vegada en el 1934, enmig d’una situació de 
crisis econòmica i posterior guerra mundial. Produït per Simon Kuznets, el seu 
objectiu inicial era mesurar la creació de riquesa de l’economia d’Estats Units en 
el transcurs de la Gran Depressió (1929), però sorprenentment va convertir-se 
en la mesura més acceptada a nivell mundial per explicar la prosperitat d’un país 
o regió, sent la seva variant el PIB per càpita l’índex de referència actual dins 
molts d’estudis econòmics. Malgrat tot, Simon Kuznets va advertir que la seva 
creació no equivalia al benestar, simplement indicava el creixement econòmic 
d’una nació (Costanza et al., 2014).  

El PIB és una macromagnitud, és a dir, un indicador que resumeix l’estat global 
d’una economia com un conjunt. La seva definició seria el valor de la corrent de 
béns i serveis finals produïts a l’interior d’un país durant un període de temps 
determinat (principalment transaccions de mercat). El seu objectiu principal és 
sintetitzar quantitativament l’activitat econòmica d’un país, podent fer 
comparacions tant de naturalesa temporal com espacial. Les tres vies de càlcul 
del PIB són les següents (Lepenies, 2016): 
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• Producció u oferta (a preus bàsics): equival al valor de la producció 
final abans de la inclusió dels impostos nets (sense subvencions) sobre el 
producte. En unes altres paraules, és el valor afegit total (VA) de l’activitat 
econòmica d’un país (o la diferència entre el valor de l’output i els inputs 
intermedis). 

• Ingressos o rendes (a preu de cost de factors): és la suma de totes les 
rendes salarials i l’excedent brut d’explotació o EBE, és a dir, tot el que no 
retribueix al factor treball com ara lloguers o dividends. 

• Demanda o despesa (a preu d’adquisició): significa el consum final del 
mercat. Està format pel consum privat/públic o interior final, la formació 
bruta de capital o FBK (valor dels béns adquirits que no són esgotats en 
el mateix període) i la diferència exportacions-importacions. És la que 
presenta una major dificultat a l’hora d’obtenir les dades, donades les 
limitacions existents per mesurar la FBK i el sector exterior. Tant l’oferta 
com les rendes són més fàcils d’obtenir, sent plasmades a nivell regional. 

Existeixen altres variants com ara el Producte Nacional Brut (PNB) també 
conegut com la Renda Nacional Bruta (RNB) que suma al PIB les rendes 
obtingudes pels residents fora del territori econòmic i resta aquelles generades 
pels no residents a l’interior. De la mateixa manera, si afegim i restem les 
transferències amb la resta del món podem calcular la Renda Nacional Bruta 
Disponible (RNBD).  

No obstant això, ignora els costos socials com malalties o accidents ocupacionals 
que fan pujar les despeses en sanitat, els pagaments de les assegurances o la 
disminució de la producció total (jubilació anticipada o donar-se de baixa del 
treball); la desigualtat de renda amb els conflictes socials i la conseqüent baixada 
del benestar (criminalitat, menor seguretat); l’impacte medi ambiental en el sentit 
de reparar el mal causat a la naturalesa prèviament, sobre tot si són recursos no 
renovables (Leipert, 1994). Si el país fos una empresa guiada per la maximització 
del PIB, només augmentaria els seus ingressos bruts a costa d’una pèrdua 
d’eficiència, sostenibilitat, rendibilitat i flexibilitat. La conseqüència ha estat que 
si bé anteriorment tenia sentit utilitzar una mesura purament econòmica com 
base mundial degut a la seva capacitat de prevenir conflictes (necessitats 
humanes cobertes), actualment ha suposat l’aparició de problemes socials degut 
a la concentració excessiva de la riquesa i la sobreexplotació dels recursos 
naturals (Costanza et al., 2014). Un cas clar del seu fracàs són alguns països 
àrabs que sent fins a cert punt econòmicament pròspers, no han pal·liat el 
conflicte social existent, derivant  d’aquest fet que la felicitat/satisfacció no 
depenen exclusivament d’un creixement econòmic sostingut. A més, si bé hi ha 
una correlació positiva entre el PIB-progrés social aquesta no és lineal o 
constant, és a dir, per a nivells baixos l’impacte és molt significatiu però a mesura 
que augmenta el desenvolupament econòmic disminueix progressivament el 
creixement de l’avanç de la societat fins a estancar-se en certes ocasions (Porter 
et al., 2014). 

Els indicadors compostos socials han sorgit com a contrapartida del clàssic PIB. 
El mateix Robert F. Kennedy va concloure que aquest darrer “ho mesurava tot 
excepte el que feia que la vida valgués la pena”. L’objectiu d’aquests darrers 
anys per part de certs sectors  d’economistes ha estat acabar amb l’hegemonia 
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del PIB, ja que com John Stuart Mill va dir fa més de dos-cents anys: una vegada 
s’assegura un nivell de vida digne, els esforços haurien de centrar-se tant en el 
progrés social com moral i en l’augment de l’oci, no en la riquesa material. S’han 
establert tres grups de mesures alternatives del benestar social (Costanza et al., 
2014): 

• Ajustament de mesures econòmiques: exposats en unitats monetàries 
per poder comparar-los al PIB, consideren variables com l’ingrés anual 
(també la seva distribució), els estalvis, els costos medi ambientals, el 
voluntariat, el crim o els costos de divorciar-se. El millor representant 
d’aquest grup és l’Índex de Progrés Real (IPR) aplicat des del 1950, el 
qual fa ajusts com incloure el treball domèstic no remunerat a l’alça o la 
pèrdua de recursos naturals a la baixa.  

• Mesures subjectives de benestar: s’utilitzen enquestes molt elaborades 
per intentar que siguin les mateixes persones les que indiquin com de 
satisfetes estan respecte dels diferents aspectes de la seva vida. No és 
recomanable degut a que els propis éssers humans no saben a vegades 
el que els hi aporta benestar.  

• Mesures compostes ponderades de varis indicadors: són el centre 
d’aquest treball, combinacions d’índexs de caire tant subjectiu com 
objectiu mitjançant un conjunt de tècniques i procediments determinats. 

El principal motiu per la falta d’un successor del PIB és la inexistència d’un 
consens internacional respecte de quin indicador és el més vàlid. Els governs, 
acadèmics i altres grups treballen preferentment aïlladament (malgrat l’esforç 
d’integració de les institucions internacionals), sent doncs necessari un 
compromís mundial per crear una vertadera guia per assolir els reptes socials 
futurs. L’interès dels índexs socials radica precisament en la capacitat que tenen 
d’evitar que les accions tant d’empreses com de governants mundials es 
focalitzin en objectius miops, els quals es basin únicament en un creixement 
purament econòmic o dels beneficis, aconseguint que es progressi dins d’aquells 
camps que realment desenvolupen el benestar de la humanitat.  

 

1.3. Objecte del treball 

-Fer un anàlisi dels indicadors en general i dels compostos en particular. Es vol 
mostrar tota la problemàtica que poden suposar com a expressions de la realitat: 
els diferents tipus existents juntament amb les seves tècniques de càlcul que 
deriven en resultat heterogenis (subjectius). Així mateix es vol posar l’accent en 
les múltiples alternatives en el procés de construcció d’un compost. 

-Introduir els indicadors compostos socials i exemplificar-los mitjançant l’Índex 
de Desenvolupament Humà (IDH) en totes les seves vessants. L’objectiu és 
exposar el conflicte a escala internacional per trobar un índex únic acceptat per 
la majoria dels països del món que pugui substituir al PIB, mitjançant les crítiques 
i solucions dirigides a l’IDH.  

-Dur a terme una aplicació de l’IDH durant els darrers anys per a les Comunitats 
Autònomes d’Espanya, ja que no està calculat en una gran part de les mateixes. 
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Treure una sèrie de conclusions respecte del nivell de desenvolupament del país 
junt amb les desigualtats que puguin existir entre les diferents regions, a més de 
l’evolució que han tingut recentment per separat. Destacar les limitacions 
informatives que dificulten l’obtenció de cada una de les variants. 

 

1.4. Estructura del treball 

L’estudi està construït de tal manera que es passi d’un punt general que són tots 
els indicadors (centrant-se posteriorment en els compostos) fins arribar a les 
particularitats dels socials, per després focalitzar-se en l’IDH que és un dels més 
coneguts. Una vegada explicades les seves característiques i vessants a nivell 
global es passa a l’objectiu final que és fer una aplicació pràctica de l’IDH dins 
de tot el territori nacional espanyol, exposant la falta de dades existents 
actualment per aconseguir una vertadera visió holística del benestar social.  

L’objectiu d’aquesta configuració és precisament contextualitzar cada punt del 
fenomen a analitzar per presentar les peculiaritats a cada nivell de classificació: 
l’IDH és un indicador-compost-complet-social-estàndard (es poden introduir 
elements negatius que l’ajusten) que es pot calcular per a diferents masses 
territorials, fent comparacions vàlides sempre que s’hagi usat la mateixa 
metodologia per tots els elements. Com a integrant de tots aquests grups, 
assumeix tots el conflictes/dificultats que es deriven de cada un d’ells. 

 

2. INDICADORS COMPOSTOS 

2.1. Definició 

Els indicadors són descrits per Cifuentes (2004) com un mètode per explicar la 
transformació al llarg del temps i/o l’espai d’un fenomen complex mitjançant un 
número. Igualment menciona l’avantatge que suposa el fet de no dependre 
sempre d’unitats de mesura, ja que això permet precisament fer comparacions 
més fàcilment: per exemple, entre les puntuacions de dos països diferents o del 
mateix en anys distints. Segons l’opinió de Bericat i Jiménez-Rodrigo (2019) són 
registres empírics de la realitat, els quals transcendeixen la naturalesa de la 
materialitat del fenomen en concret, per exemple, el sobrepès podria ser una 
conseqüència de l’ansietat. A més, els índexs es diferencien dels símbols i icones 
perquè existeix una connexió física entre l’indicador i la realitat a representar. 
Aquests dos darrers aspectes són essencials per poder captar la manifestació 
en un potencial índex.  

Per la part de l’OECD (2008) els indicadors són mesures quantitatives o 
qualitatives provinents d’una sèrie de factors que indiquen una posició relativa 
en una dimensió de la realitat (comparacions espacials entre distints subjectes o 
temporals del mateix objecte d’estudi). Igualment, dins del grup anterior els 
indicadors compostos són una eina molt útil per fer comparacions entre països 
tant per analitzar resultats com per comunicar-los d’una forma senzilla. Poden 
expressar conceptes complexos de naturalesa multidimensional amb facilitat 
(una xifra en lloc de molts d’índexs dispersos), fet que ha motivat el seu enorme 
creixement durant els darrers anys per tots els camps del coneixement arribant 
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a crear-se’n centenars. No obstant això, el seu principal objectiu hauria de ser 
iniciar debats sobre les necessitats de canvi i estimular l’opinió pública. 

Addicionalment, s’han presentat debats respecte de la necessitat o no d’incloure 
indicadors compostos dins de l’anàlisi dels diferents dominis de la realitat. Com 
a argument a favor s’expressa que faciliten l’obtenció de conclusions per part de 
tots independentment del seu nivell cultural, el qual atreu l’atenció dels medis de 
comunicació i dels polítics del món. Malgrat això, els seus detractors consideren 
que simplement hi hauria que crear un grup d’indicadors individuals sense 
unificar-los amb posterioritat (desaprofitament d’informació bàsica al presentar 
un únic número), doncs consideren que la subjectivitat del procés és massa 
marcada sobretot en el moment de fer la ponderació de cadascun d’ells (sense 
desmerèixer la imputació, normalització o agregació). El problema és que un petit 
canvi en el marc teòric, informació empírica o metodologia pot modificar 
considerablement les puntuacions dels països. Existeix igualment una tercera 
posició (Bericat i Jiménez-Rodrigo, 2019) que els veu viables quan estudien una 
sola dimensió de la realitat, però no si són del tipus multidimensional, sent el 
procediment més adequat ajuntar-los en un marc comú que persegueixi mostrar 
la situació o l’evolució d’un assumpte d’interès actual. 

Per finalitzar, l’origen dels pròpiament econòmics data de finals de la dècada dels 
anys 30/principis dels 40, moment en el que la National Bureau of Economic 
Research (NBER) dels Estats Units va publicar una llista d’indicadors referents 
al cicle econòmic del país. Actualment, entre els més utilitzats figuren el Producte 
Interior Brut (PIB), l’Índex de Preus al Consum (IPC) o les primes de risc. Això 
no significa que no hi hagin més ciències que facin ús dels indicadors, de fet, són 
referenciats en camps del coneixement tan diversos com la tecnologia (inversió 
en I+D), la medicina (incidència d’una malaltia) o la psicologia (benestar 
subjectiu). 

 

2.2. Tipus d’indicadors 

-Una primera visió més simplificada seria la de l’OECD (2008) que presenta els 
indicadors en dos grups bàsics: 

• Individuals: són els que avaluen l’evolució d’un país respecte d’un 

objectiu establert, com per exemple reduir la contaminació. Es tracta d’una 

funció que dona lloc a un valor d’una variable associat amb cada element 

d’estudi. La taxa d’estalvi o el PIB es poden considerar dins d’aquesta 

classificació. 

• Compostos o sintètics: conjunt d’objectius, indicadors individuals, 

variables i dimensions associats a partir d’una sèrie de propietats que els 

proveeixen de cohesió. Per exemplificar aquest tipus hi ha l’Índex de 

Ciutadania Activa (Bericat i Jiménez-Rodrigo, 2019) que mesura la 

participació de la població dins de la vida política/societat i es divideix en 

quatre apartats (protesta/canvi social, vida comunitària, valors 

democràtics, democràcia representativa), formats cadascun d’ells per una 

sèrie d’indicadors individuals representats mitjançant variables. 



 9 

-Per la part de Bericat i Jiménez-Rodrigo (2019) es proposa una agrupació 
d’indicadors més desglossada basada en els camps de la realitat que volen 
estudiar: 

• Simples univariants: tots aquells relacionats amb els càlculs d’una sola 
variable com el nivell mitjà d’educació de la població, el seu pes o el 
nombre de morts en accidents laborals. 

• Simples de vàries variables: dins d’aquest grup es troben els que 
donen un resultat mitjançant una funció matemàtica simple que combina 
les distintes variables a considerar. Com exemples hi ha la densitat de 
població (nombre d’habitants/àrea a la que resideixen) o l’índex de 
massa corporal (gènere/edat/altura/pes). 

• Sintètics: són semblants als anteriors, sent la informació agregada tant 
de la mateixa naturalesa (variable única) com en una unitat de mesura 
homogènia. La principal particularitat és la gran quantitat d’informació 
que hi ha dins dels mateixos com seria el cas del PIB, l’esperança de 
vida o els índexs borsaris. Un altre aspecte característic és la ponderació 
i l’estratificació de les que fa ús en ocasions com amb els productes de 
consum que són molt variats (IPC). 

• Compostos: es defineix com combinacions d’una sèrie d’indicadors 
simples i/o sintètics. Això comporta dos punts positius que són per una 
part la possibilitat d’estudiar fenòmens de naturalesa multidimensional, 
per un altra reforçar la validesa dels resultats obtinguts amb un del tipus 
simple. Entre les realitats que poden mesurar hi ha el progrés social o la 
qualitat de vida. 
-Complets: l’agregació consisteix en ajuntar en una sola xifra una certa 
quantitat variada de camps de la naturalesa (parcel·les de la realitat no 
coincidents) que conjuntament expliquen una existència més amplia. 
Això presenta una gama de dificultats com construir un marc teòric 
coherent que exposi les relacions entre els dominis o agregar en una 
única unitat de mesura comú aspectes molt distints de la realitat 
(ponderacions massa subjectives), que inclús a vegades són 
incommensurables degut a la seva pròpia naturalesa. Un exemple seria 
l’Índex de Millor Vida que considera dominis tan variats com el treball, la 
satisfacció vital o el medi ambient amb l’objectiu de calcular neutralment 
el benestar d’una regió. 
-Concentrats: són models més simples que els anteriors, ja que els 
camps o característiques de la realitat que es volen mesurar estan molt 
més limitats/definits, el qual facilita tant el marc conceptual de l’indicador 
com la seva posterior agregació. A més, pot evitar interpretacions 
errònies o esbiaixades que duguin a la mala aplicació de polítiques 
massa simples basades en resultats del tipus complet. Un exemple seria 
aquell que pretén capturar els aspectes de la realitat que expliquen el 
grau d’innovació d’una societat com l’Índex d’Èxit Tecnològic 
(dimensions com capital humà, difusió de novetats i creació).  
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2.3. Avantatges i inconvenients 

Conforme a l’OECD (2008) els indicadors compostos tenen una sèrie de punts a 
favor i en contra als quals s’ha de prestar especial atenció per no caure en errors 
evitables o no fer ús d’alguna de les seves virtuts: 

• Avantatges: 
-Resumeixen realitats complexes del tipus multidimensional, facilitant la 
presa de decisions dels responsables. Això es degut a que la unificació 
simplifica la seva interpretabilitat en comparació a una sèrie d’indicadors 
separats, introduint les mateixes dades en un espai més petit sense 
perdre qualitat informativa. 
-Faciliten l’avaluació de països al llarg del temps. A més, indiquen 
l’acompliment o progrés dels mateixos respecte de certs objectius 
establerts o no, és a dir, les polítiques es guien segons els resultat 
obtinguts. 
-Simplifiquen la comunicació a tots els nivells culturals poblacionals, 
podent argumentar i exigir responsabilitats més còmodament. Així mateix 
també redueixen molt la dificultat dels usuaris per fer comparacions 
dimensionals complexes.  
 

• Inconvenients: 
-Poden ser fàcilment mal interpretats o simplement extreure conclusions 
sense cap tipus de fonament. La principal conseqüència seria aprofitar 
els resultats de l’indicador per justificar alguna política estatal. 
-Els índexs seleccionats per treure les conclusions o els pesos a donar-li 
a cada un d’ells dins del total poden ser inacceptablement subjectius si 
no s’han construït d’acord a un procediment adequat. 
-Existeix la possibilitat que s’ignori una dimensió considerada essencial 
per la seva dificultat de mesura o que inclús s’amaguin errors importants 
en certs camps per la seva falta de transparència. 

El que determinarà si un indicador compost és correcte o no serà la robustesa 
del seu procés de construcció i la transparència que presenti. No hi ha un manual 
d’instruccions universal per fer-ho, sinó unes pautes que haurien de guiar 
l’actuació del constructor.  

 

2.4. Passos per a la construcció d’un indicador compost 

Aquest apartat mostra com es fa un procediment de creació estàndard amb 
vàries alternatives que poden donar resultats diferents. En primer lloc s’explica 
detalladament el fenomen a mesurar, dividint-ho en vàries subdimensions 
separades que han de tenir algun tipus de relació conjunta respecte de la realitat 
estudiada. Es construeix un marc general que a part de donar una visió 
estructural global, també defineix certs criteris com els que s’utilitzen per triar els 
indicadors adherits a cada subdimensió, els pesos assignats a cadascuna d’elles 
o la metodologia d’agregació. Posteriorment s’ha de prendre la decisió de quines 
variables seran part de cada subdivisió prèviament establerta, derivant igualment 
en l’elecció dels indicadors corresponents que les representen. Això darrer pot 
causar conflictes, ja que les dades es troben habitualment incompletes, influint 
en les variables o indicadors inclosos. Per evitar que la informació disponible 
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determini els components del marc general, s’apliquen una sèrie de tècniques 
d’imputació per emplenar els valors en blanc. Abans de començar a ajuntar les 
dades, s’han de comprovar les interrelacions entre els indicadors de cada grup 
mitjançant l’anàlisi multivariant, a fi que hi hagi coherència entre els resultats i el 
que es vol mesurar amb el marc general. 

El següent pas és estandarditzar les dades o ordenar-les, perquè normalment 
estan expressades en unitats de mesura diferents donada la naturalesa 
multidimensional del fenomen. Després s’assigna un pes a cada subdivisió i als 
indicadors que la formen (indicant la importància de cadascuna dins del total), de 
tal manera que a través d’un mètode d’agregació s’aconsegueix integrar-los en 
una sola xifra, la qual representa l’acompliment de l’element d’estudi dins del 
camp multidimensional. Finalment s’ha de fer un anàlisi d’incertesa/sensibilitat 
que consisteix en fer modificacions damunt tot el procés de construcció (incloent 
variables/indicadors) per comprovar els canvis que es produeixen respecte als 
resultats dels elements d’estudi, tant a nivell global com individual. És 
recomanable fer comparacions amb altres índexs compostos que volen explicar 
la mateixa dimensió i exposar les conclusions en un format simplificat o visual 
(gràfics/taules) (OECD, 2008). 

 

2.4.1. Marc teòric i selecció de dades 

-És el punt de partida per a la creació d’un indicador compost. El primer pas és 
definir el concepte que es vol mesurar de forma clara, de tal manera que connecti 
el marc general amb cadascun dels subgrups en que es fracciona.  

Després s’ha de concretar tots els grups subjacents, explicant la seva 
interdependència estadística amb tant de detall com sigui possible i exposant 
quins estan associats a cada subdimensió de la realitat complexa a estudiar. La 
idea és facilitar la comprensió per part del lector de les bases sobre les que es 
fonamenta l’índex compost. Una forma de guanyar neutralitat és reunir-se amb 
experts i grups d’interès perquè aportin distints punts de vista que enriqueixin la 
robustesa del marc teòric. 

Finalment és recomanable exposar la metodologia de selecció dels indicadors 
de cada subgrup, de tal manera que es pugui justificar adequadament la seva 
inclusió dins del marc teòric. També és necessari donar certs detalls respecte de 
la naturalesa dels mateixos tant en el sentit de si són de la classe inputs 
(inversió), outputs (resultat) o de procés com si la seva estructura és quantitativa 
o qualitativa. 

Un exemple seria l’Índex de les Condicions de Vida Individuals creat en el 2001 
per Heinz Herbert Noll (Bericat i Jiménez-Rodrigo, 2019) amb la finalitat de 
mesurar únicament la situació social dels països de la European Union (EU), 
indicant que el seu objectiu és donar una visió resumida de la qualitat de vida en 
una única xifra, mencionant la multidimensionalitat per justificar la seva 
concepció com indicador compost (condensa/simplifica una sèrie d’individuals 
del Sistema Europeu d’Indicadors Socials). De fet, l’obtenció de dades a nivell 
de llars permet dividir-ho més allà de simplement en subgrups d’índexs, arribant 
a classificacions segons les característiques de la població (nivell educatiu o 
gènere). 
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En aquest mateix índex es consideren set components que a la vegada estan 
formats per altres indicadors: ingressos/nivell de vida (3), llar (2), àrea en la que 
s’habita (3), educació (1), sanitat (2), relacions socials (3) i treball (1). Les seves 
puntuacions varien del número 1 (pitjor) al 5 (millor), agregant-se tots els 
components a través d’una mitjana aritmètica no ponderada tant a nivell de 
subgrup com absolut. 

-A l’hora de construir un indicador compost també s’ha de tenir en compte la 
selecció de les dades, que podrien influenciar fortament el resultat final. Amb 
l’objectiu d’obtenir informació de qualitat, existeixen una sèrie de requisits: 

• Rellevància: fins a quin punt es cobreixen les necessitats dels usuaris 

interessats. Ha d’estar relacionat amb el propòsit general de l’indicador 

compost, donant la mateixa importància als seus dominis individualment.  

• Precisió: proximitat entre els valors exposats i reals. En el cas d’estudi, 

la credibilitat de la font és essencial per convèncer als usuaris de la seva 

veracitat. Les claus per acomplir aquest aspecte és seguir una 

metodologia d’acord als estàndards estadístics internacionals, 

proporcionant tant transparència com objectivitat al procés de 

construcció.  

• Temporalitat: la diferència de temps entre la disponibilitat de les dades i 

el fenomen descrit. Això entra en conflicte directe amb la precisió, doncs 

a menor distància de temps més estimacions seran inevitables. 

• Accessibilitat: com de fàcil és d’obtenir les dades a utilitzar per l’estudi, 

considerant la forma de presentació, els mitjans de publicació o els 

serveis de suport. En el cas dels indicadors compostos poden augmentar 

els costos de càlcul durant els següents anys tant pel creador com per 

terceres persones. 

• Interpretabilitat: facilitat amb la que els usuaris poden utilitzar/analitzar 

les dades (definició clara de conceptes, variables, població...). És 

essencial senyalar tots els detalls possibles respecte de la comparabilitat 

de les dades al llarg del temps o entre països, ja que podria canviar els 

resultats derivats de l’indicador compost. 

• Coherència: la lògica consistent entre les diferents informacions 

expressades, és a dir, que no hi hagi contradiccions entre dues sèries 

dins d’un mateix estudi. Bàsicament no hi poden haver contrarietats 

respecte de la metodologia, classificacions o definicions al llarg del temps 

o entre els objectes d’estudi. 

 
2.4.2. Selecció de variables 
 
La selecció dels indicadors que formen les dimensions ha de fer-se conforme a 
les seves fortaleses/debilitats, la seva disponibilitat i la qualitat de la seva 
estructuració. Altres aspectes a considerar són la necessitat d’escalar les 
variables en relació a la grandària de cada país (densitat de població) o 
l’adequació dels subjacents al compost; per exemple l’Índex d’Èxit Tecnològic 
hauria d’estar composat per outputs ja que es basa principalment en els resultats. 
Tot això deriva en que una millora en la recopilació de la informació o el 
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desenvolupament dels indicadors individuals hauria de repercutir damunt la 
precisió dels compostos. 

Donada la dificultat d’aconseguir informació de naturalesa quantitativa 
comparable a nivell mundial, a vegades es recorre al conegut com variables 
proxy. D’acord amb Frost (1979) aquestes són les que presenten un alt grau de 
correlació amb la que s’està realment cercant; alguns exemples serien l’ús de la 
qualificació creditícia com a substituta del cost de capital o una ponderació de 
les darreres taxes d’inflació per estimar la seva evolució futura. Es recomana 
sempre fer comprovacions de correlació i de sensibilitat per confirmar l’encert de 
l’elecció. 

 

2.4.3. Imputació de valors inexistents 

Les dades en blanc són una dificultat constant en el procés de construcció. 
D’acord amb la naturalesa del conflicte, es poden catalogar en: 

• Totalment aleatoris (MCAR – Missing completely at random): no hi ha 

una dependència cap a la variable d’interès o qualsevol altra observada 

per part del valors inexistents. Un cas seria quan les persones que no 

reporten el seu nivell d’estudis tenen de mitjana el mateix nivell formatiu 

que els que sí ho fan, sent el cas igual per altres variables considerades 

a l’estudi com el nivell d’ingressos. 

• Aleatoris (MAR – Missing at random): independència cap a la variable 

d’interès però condicionalitat amb les altres. Com a exemple podria passar 

que la voluntat d’indicar el nivell d’estudis depengués del nivell d’ingressos 

de la persona, encara que dins de cada categoria individual del poder 

adquisitiu la probabilitat de que faltés el nivell formatiu no estigués 

relacionat amb el valor d’aquest darrer. 

• No aleatoris (NMAR – Not missing at random): dependència cap a la 

variable d’interès. Seguint el model anterior seria quan contestar la 

pregunta dels estudis està subjecte al nivell formatiu de l’enquestat. 

Els dos primers grups suposen la majoria de mètodes d’imputació de valors, 
mentre que el tercer requereix d’una modelització explícita que mostri el patró de 
correlació existent. El principal inconvenient radica en la falta d’arguments per 
classificar cada conflicte en un dels grups. Per evitar un excessiu optimisme 
respecte del resultat, és bona idea introduir una mesura de confiança en relació 
a cada valor imputat. A continuació es mostren els mètodes més habituals per 
emplenar els espais en blanc (Olinsky et al., 2003): 

• Eliminació per llistes (Listwise deleiton): consisteix en la simple 

eliminació d’un cas complet (un enquestat) quan falta una variable. Si es 

vol evitar la supressió, una alternativa és substituir l’element per un 

prèviament no seleccionat.  

• Eliminació per parelles (Pairwise deleiton): una variant seria que si una 

sèrie de variables seleccionades estan completes no s’elimina de la 

mostra, l’altra que no es tindrà en compte el cas en concret pels càlculs 

relacionats amb la variable que falta. 
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• Substitució per la mitjana (Mean substitution): els valors inexistents 

són reemplaçats per la mitjana dels altres, suposant una simplificació de 

la variància que afecta al resultat. Un mètode més ajustat és el que es fa 

per grups homogenis respecte del seu comportament amb la variable en 

conflicte, és a dir, casos que comparteixen característiques amb l’element 

de la mostra. Es pot dur a terme el mateix procés amb la moda/mediana. 

• Regressió (Imputation by regression): es realitza una regressió múltiple 

de totes les altres variables (independents) en relació a la que falta 

(dependent). Usant aquest mètode la variància no s’infravalora tant com 

a l’anterior. 

• Equacions estructurals (Structural equation modeling): inicialment es 

divideix una mostra gran en una quantitat determinada del que es 

denomina patrons. Per exemple, un d’ells té tots els valors complets, a 

dos li falten certs números dels ingressos o del nivell educatiu 

respectivament i el darrer no té cap de les dues variables completes. Per 

fer les imputacions es fixa que el coeficient d’ingressos/estudis de les 

submostres (patrons) completes ha de ser la referència per completar 

aquelles inacabades. 

• Imputació de coberta immediata (Hot deck imputation): s’introdueix el 

mateix valor d’un altre element de l’estudi en qüestió amb característiques 

molt similars. A vegades s’agafen varis semblants, elegint-se un de forma 

aleatòria. Una variant és la coberta freda (cold deck imputation) que va 

a cercar la informació a una font externa de similar naturalesa. 

• Altres mètodes com l’Esperança-maximització (Expected 

maximisation imputation) o la Imputació mitjançant Tècniques 

Bayesianes (Markov Chain Monte Carlo).  

 
2.4.4. Anàlisi Multivariant 

La necessitat d’aquest pas es fonamenta en les possibles interrelacions 
estadístiques existents entre la varietat d’indicadors individuals triats que poden 
provocar una confusió quan són elegits arbitràriament i posteriorment aplicats a 
la presa de decisions. La idea és ajuntar la informació de les dades per després 
analitzar-la tant a nivell d’índexs individuals (anàlisi de components principals, 
anàlisi factorial o coeficient alfa de Cronbach) com de països (anàlisi Cluster). 
Les tècniques estadístiques que es poden utilitzar per realitzar aquesta tasca són 
(Rencher, 2003):  

• Anàlisi de components principals/anàlisi factorial (Principal 

components analysis/Factor analysis): es redueixen les dimensions de 

les dades trobant grups o factors homogenis de variables mitjançant un 

gran conjunt de les mateixes. S’intenta que la correlació dins de cada un 

d’ells sigui alta, mentre que els diferents grups estiguin incorrelacionats, 

de tal manera que la mínima quantitat possible de factors pugui donar la 

màxima informació. El que es coneix com a factors són simplement 

combinacions lineals de les variables originals, sent ordenats d’acord amb 

quina fracció de la variabilitat de les dades expliquen (s’establirà un límit 
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a partir del qual serà massa baixa, no incloent-se més dimensions). Es pot 

enfocar de dues formes, la primera vol descobrir grups que expliquin 

successivament la major part de la variància total (PCA), la segona es 

centra en sectors que expliquin la variància comú (FA) o la part de la 

variació de la variable que és compartida amb altres. El principal 

avantatge que presenta aquest mètode és la possibilitat de donar un major 

pes a tots aquells indicadors individuals que presenten una major 

variabilitat entre els països (els que principalment exposen els motius de 

les diferències en l’acompliment) i la simplificació de l’estudi. F són els 

factors, Q el nombre total de variables, a els pesos associats a cada 

relació lineal. 

 

F1 = a11x1 + a12x2 + ... + a1QxQ 

F2 = a21x1 + a22x2 + ... + a2QxQ 

... 

FQ = aQ1x1 + aQ2x2 + ... + aQQxQ 

 

• Anàlisi de clúster o de conglomerats (Cluster analysis): el seu 

principal objectiu és ajuntar casos segons la seva similitud estadística tant 

per ordre jeràrquic com arbitràriament. Addicionalment indica durant el 

procés la quantitat de grups que existeixen dins d’una sèrie de països, les 

seves característiques i quines variables determinen la classificació. La 

seva major virtut és que dona informació respecte de l’estructura del 

conjunt de dades. 

• Anàlisi discriminant múltiple (Discriminant Function Analysis): es 

desitja descobrir les característiques que permeten distingir dos o més 

elements, proporcionant una manera de classificar futurs casos en 

qualsevol d’aquests nous grups mitjançant una funció. És necessari 

conèixer tant individus que pertanyin a cada grup com els seus trets per 

poder iniciar el procés de combinació lineal de variables independents. 

• Coeficient Alfa de Cronbach (Cronbach Coefficient Alpha): la seva 

finalitat és avaluar com d’adequadament un conjunt d’indicadors 

individuals mesura una dimensió en concret. Bàsicament es calcula la 

proporció de variància total explicada per la correlació dels índexs 

individuals (si fossin totalment independents el resultat seria zero, si són 

perfectament dependents un), sent el desitjable un elevat número per 

confirmar que els elements mesuren correctament el fenomen. Xt fa 

referència a la suma de tots els indicadors individuals, Q és el nombre 

disponible dels mateixos. 

 

𝜶𝒄 = (
𝑸

𝑸 − 𝟏
) ∙  

∑ 𝒄𝒐𝒗 (𝒙𝒊, 𝒙𝒋)𝒊≠𝒋

𝒗𝒂𝒓 (𝒙𝒕)
 

 

• Coeficient de correlació de Pearson (Pearson’s correlation 

coefficient): indica la relació lineal de tipus estadístic existent entre dues 

variables, prenent valors de -1 (negativa) a 1 (positiva) o 0 si no hi ha cap 
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correlació. El coeficient de determinació (R2) exposa el tant per cent que 

representa la variància explicada per la regressió o VE en relació a la total 

(fins a quin punt una variable determina els moviments de l’altra). El seu 

valor és el quadrat del de Pearson si es tracta d’un model de regressió 

lineal simple (una única explicativa), si és del tipus múltiple s’ha d’aplicar 

directament la relació VE/VT.  �̅�/�̅� són les mitjanes corresponents de 

cada variable, n és el nombre total de casos comuns i 𝑺𝒙/𝑺𝒚 són les 

desviacions típiques. 

 

𝒓𝒙𝒚 =
∑ (𝒙𝒊 −  �̅�𝒏

𝒊=𝟏 )  ∙ (𝒚𝒊 −  �̅�)

(𝒏 − 𝟏) ∙  𝒔𝒙  ∙  𝒔𝒚
 

 

• Altres mètodes com l’Anàlisi de correspondència (Correspondence 

analysis), l’Anàlisi de correspondència canònica (Canonical 

correspondence analysis), el Coeficient de correlació de Spearman 

(Spearman’s rank correlation coefficient) o el Coeficient de 

correlació de Kendall (Kendall rank correlation coefficient). 

 

2.4.5. Normalització 

Prèviament a l’agregació de les dades, és necessari passar a una unitat comú 
totes aquelles xifres expressades en termes distints. Hi ha una sèrie 
d’alternatives més o menys adaptades d’acord amb les seves propietats respecte 
de les unitats de mesura i la robustesa davant valors extrems. A més, fa falta 
tenir en compte que l’aplicació d’algunes tècniques per a diferents escales 
internacionals com lliures/kilograms o centímetres/iardes podria donar lloc a 
resultats variats si la transformació funcional d’una a l’altra fos del tipus interval 
com y = ax + b, no així amb les ratio y = ax (OECD, 2008): 

 

• Rànquing (Rankings): mètode molt senzill en el que es classifica de 

major (1) a menor tots els elements de l’estudi segons els valor 

aconseguits, sent el seu principal problema la gran pèrdua d’informació 

en el procés. 

• Balanç d’opinions (Balance of opinions): es pregunta a una sèrie 

d’experts perquè donin el seu punt de vista respecte de l’evolució de la 

variable en qüestió, ponderant les seves aportacions amb el mateix grau 

d’importància. NE és el nombre de persones participants, sgn és opinió 

favorable (1) o desfavorable (-1). 

 

𝑰𝑵 =
𝟏𝟎𝟎

𝑵𝑬
 ∑ 𝒔𝒈𝒏 (𝑿𝒊𝟏 −  𝑿𝒊𝟎)

𝑵𝑬

𝒊=𝟏

 

  

• Estandardització (Z-scores): es considera el valor X d’un país per a cada 

indicador individual, la mitjana de tots els elements en relació a la variable 
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XM i la seva desviació típica σM. Si el que es desitja és fer comparacions 

temporals, simplement s’agafa com a referència tant la mitjana com la 

desviació típica d’un any base en concret. 

 

𝑰𝑵 =
(𝑿 −  𝑿𝑴)

𝛔𝑴
 

 

• Mínim-màxim (Min-Max): s’estableixen uns valors màxims/mínims per a 

cada variable, de tal manera que aplicant la següent fórmula 

s’estandarditzen les puntuacions de cada element de la mostra. El valor 

més retardat que podria prendre un país seria 0, sent 1 el més avançat 

dins de la categoria. En cas de l’aparició de nova informació és obligatori 

recalcular els valors dels períodes anteriors per poder fer comparacions. 

 

𝑰𝑵 =
(𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒆𝒕 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎í𝒏𝒊𝒎)

(𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎à𝒙𝒊𝒎 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎í𝒏𝒊𝒎)
 

  

• Distància d’una referència (Distance to a reference country): 

simplement és el valor de la variable X d’un element de la mostra en un 

moment del temps determinat dividit entre un altre de referència XR, ja 

sigui el país amb la xifra més alta, una referència externa, la mitjana o 

inclús una puntuació obtinguda pel mateix element amb anterioritat. Pot 

estar centrat tant al voltant d’un com de zero. 

 

𝑰𝑵 =
𝑿

𝑿𝑹
 

 

𝑰𝑵 =
(𝑿 − 𝑿𝑹) 

𝑿𝑹
 

  

• Per damunt o davall de la mitjana (Indicators above or below the 

mean): es decideix un límit p respecte de W (normalment igual a 1), a 

partir del qual es classifiquen els valors de cada element de la mostra en 

diferents grups índex generalment enumerats en ordre 1/2/3 si són 

superiors o -1/-2/-3 si són inferiors (sempre a preferència del creador de 

l’indicador compost). Si es volen fer comparacions temporals s’agafa un 

XM d’un any base. 
 

𝑾 =
𝑿

𝑿𝑴
 

 

• Indicadors cíclics (Cyclical indicators): si són índexs en forma de sèrie 

temporal es pot fer la relació de la diferència entre la puntuació obtinguda 

en un moment determinat X amb la mitjana al llarg del temps del mateix 

element EM i la mitjana dels valors absoluts del numerador per a cada cas 

de la mostra en un moment determinat, multiplicant a continuació per cent, 

és a dir: 
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𝑰𝑵 =
(𝑿 − 𝑬𝑴)

𝑬𝑴(|𝑿 − 𝑬𝑴|)
∙ 𝟏𝟎𝟎 

 

• Percentatge de diferències anuals (Percentage of anual differences): 

el que es té en compte per taxar l’indicador és l’evolució del valor de la 

variable en un període de temps determinat que sol ser d’un any: 

 

𝑰𝑵 =
(𝑿𝟏 − 𝑿𝟎) 

𝑿𝟎
 ∙ 𝟏𝟎𝟎 

 
 
2.4.6. Ponderació i agregació 

La ponderació és assignar un pes (o grau d’importància dins l’índex compost en 
tant per cent) a cada subdivisió/indicador, el qual representa el valor donat en 
relació a les altres subdimensions del fenomen general. Sol ser el factor que 
major impacte té damunt la puntuació total i les marques de cada país, per tant 
genera més polèmica al ser també parcial (la transparència és essencial en el 
procés). Principalment hi ha dos enfocaments per trobar els pesos ideals, el 
primer és de caire més objectiu a través de tècniques estadístiques, el segon es 
basa en opinions subjectives influenciades a vegades pels objectius que es 
persegueixen acomplir. No obstant això, una gran part dels índexs decideixen 
donar una ponderació equivalent a cada dimensió per evitar conflictes, encara 
que pugui significar de la mateixa manera un cert grau de desigualtat si cada 
camp estan representats per un nombre diferent d’indicadors (un té quatre, l’altre 
només dos). 
 
El procés està carregat de dificultats, per exemple, pot donar-se el cas que dos 
indicadors de suposadament diferents dimensions correlacionin molt i en 
conseqüència els seus pesos inicialment separats s’ajuntin, creant una 
representació massa alta d’un dels camps. Una altra situació a evitar seria 
adjudicar una major importància a aquelles dades més completes o fàcils 
d’obtenir, deixant de costat altres dimensions més problemàtiques. Dins dels 
mètodes de ponderació es poden usar (Gan et al., 2017): 
 

• Anàlisi de components principals/factorial: una vegada calculats cada 

un dels factors, aquests estan expressats de forma lineal mitjançant 

l’assignació d’una sèrie de pesos a cada variable que els conformen. 

S’elegeixen únicament aquelles que representen una major ponderació 

per a cada factor (idealment no s’ha de repetir cap variable a dos d’ells), 

amb l’objectiu de donar el pes final en relació a la proporció de la variància 

total que suposa cada un dels mateixos. 

• Benefici del dubte (Benefit of the doubt o BOD): basat en una frontera 

d’eficiència o una línia de rendiment màxim multidimensional (fixada per 

experts o per una referència interna/externa) dins d’un eix de coordenades 

expressada en diferents pesos possibles d’un cert nombre de variables 

(Data envelopment analysis o DEA). Es calcula a través d’una fórmula 
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quina és la ponderació que més aproxima cada cas a aquesta frontera 

desitjada. La conseqüència és que cada país maximitza la seva puntuació 

amb una assignació òptima de pesos que el deixen en el punt més proper 

possible de la línia objectiu. Iic és l’índex estandarditzat de l’element, wic 

és la ponderació donada i els símbols en el denominador són el valor del 

punt de la frontera d’eficiència menys allunyat. 

 

𝑰𝑪 =
∑ 𝑰𝒊𝒄  ∙  𝒘𝒊𝒄

𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝑰′𝒊𝒕  ∙  𝒘𝒊𝒕
𝒏
𝒊=𝟏

 

 
 

• Procés d’assignació del pressupost (Budget Allocation Process o 

BAP): es demana a un grup de professionals de distintes matèries o d’una 

sola que reparteixin cent punts entre els indicadors/dimensions en 

qüestió, després es fa la mitjana aritmètica de tots els resultats. És 

opcional repetir el procés varies vegades fins que s’arribi a una 

convergència acceptable, indicant a cada expert per separat les opinions 

dels altres amb posterioritat al primer intent. 

• Opinió pública (Public opinion): es tracta d’una variant de l’anterior, a 

aquest cas es demana a les persones en general que indiquin el seu grau 

de preocupació en relació a una selecció de temes, posteriorment 

extrapolats als índexs individuals. 

• Altres mètodes com el Procés Analític Jeràrquic (Analytic hierarchy 

process), l’Anàlisi conjunt (Conjoint analysis), Anàlisi de Regressió 

(Regression analysis) o el Model de components no observats 

(Unobserved components model). 

 
L’agregació és el procés utilitzat per ajuntar tots els indicadors/subdivisions en 
una sola xifra (considerant els pesos assignats de la ponderació), sent el resultat 
final de l’indicador compost. També existeix un conflicte continu en relació amb 
quina metodologia és la més encertada. El primer grup de tècniques son 
conegudes com a compensatòries, ja que un valor més alt a una dimensió pot 
substituir en part un acompliment deficient a una altra (Gan et al., 2017): 
 

• Mètodes additius (Linear aggregations): la classificació es realitzarà 

segons la suma de les posicions dels casos dins cada rànquing de cada 

indicador individual. Una variant seria ordenar-los d’acord amb si estan 

per damunt o per davall d’un punt mitjà establert sense fer cap distinció 

més, sent la suma total de cada resultat per índex individual el que 

determina la posició final. La pèrdua considerable d’informació és el 

principal problema d’aquest enfocament de lògica ordinal.  

-Regla de Borda (Borda’s scoring rule): té en compte la posició dels 

països en el rànquing de cada indicador individual per separat, és a dir, si 

són els primers en esperança de vida obtenen tres punts, els segons 

aconsegueixen dos, els tercers només un i els quarts zero (pot ser 

modulat de qualsevol forma com es desitgi). Això es realitza per a cada 
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índex dins del compost, resultant en una puntuació final que determina el 

seu acompliment en comparació a la resta.  

• Mitjana aritmètica ponderada (Arithmetic mean): la compensació és 

constant, el qual beneficia tant a aquells països que tenen puntuacions 

baixes a alguna de les dimensions com els que estan més equilibrats. Per 

a un cas amb 5/5/5 i un altre amb 9/3/3 el resultat serà 5, és a dir, el 

mateix. Els pesos assignats estan representats per a. 

 

MA = a1x1 + a2x2 + ... + akxk 
 

• Mitjana geomètrica ponderada (Geometric mean): la relació 

d’intercanvi no és constant, afavorint a aquells països que tenen una 

situació més equilibrada o valor més alts, ja que si un d’ells només disposa 

d’un valor molt alt a una dimensió i els altres són bastant baixos, estarà a 

una posició inferior dins de la classificació. Un avantatge d’aquest mètode 

és que la utilitat marginal d’augmentar un camp deficient és major que fer-

ho per un alt, incentivant als països a millorar aquestes dimensions. 

Seguint amb l’exemple de l’apartat anterior, el 5/5/5 donarà un resultat de 

5, mentre que el 9/3/3 és 4’33. Un augment de 5/7/5 en el primer implica 

un total de 5’59, un increment de 9/5/3 en el segon puja fins a 5’13.  

√𝐱𝟏
𝐚𝟏 ∙ 𝐱𝟐

𝐚𝟐 ∙ … ∙ 𝐱𝐤
𝐚𝐤

𝟏/𝐤

 

 
Si es considera que totes les dimensions són bastant heterogènies i essencials, 
es pot recórrer a un enfocament no compensatori, expressant els pesos com a 
coeficients d’importància més que trade-offs. Un exemple típic seria que no es 
poden intercanviar valors alts en rendiment econòmic per males actuacions dins 
del camp mediambiental. El principal representant d’aquesta tècnica és 
l’Aproximació de Condorcet (Condorcet’s approach), la qual fa comparacions 
per separat entre cada parella possible de casos (per exemple, Itàlia/Grècia – 
Grècia/Itàlia), creant una matriu que indica per a cada encreuament a quants 
indicadors individuals un país és superior a l’altre. D’acord amb els resultats es 
pot veure quin és superior en termes comparatius un per un a la resta. Una 
manera més refinada és el que es coneix com a C-K-Y-L (Condorcet-Kemeny-
Young-Levenglick), el qual soluciona un problema recurrent com el fet de que 
‘A’ sigui millor que ‘B’, ‘B’ superior que ‘C’, però il·lògicament ‘C’ presenti un 
domini sobre ‘A’  (empitjora com a més elements hi ha a l’estudi). 

 

2.4.7. Anàlisi d’incertesa i sensibilitat 

La finalitat de la darrera etapa és mesurar la robustesa de l’indicador compost 
creat, és a dir, fer canvis en el procés de construcció dins de cada fase per 
comprovar com varien els resultats. D’aquesta manera, s’aconsegueix una major 
transparència i es mostra quins elements són més perjudicats per a cada 
transformació metodològica, incitant a un debat continu per trobar un consens. A 
part, pot donar una visió retrospectiva al creador respecte de si tant el marc teòric 
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escollit com les assumpcions realitzades a l’inici són realment adequats per xifrar 
el fenomen de la realitat que es vol explicar.  

El principal procediment aplicat és el d’incertesa, que es basa en calcular com 
afecten en termes globals a les conclusions de l’índex compost estàndard 
modificar els criteris d’elecció a cada una de les decisions que s’han hagut d’anar 
prenent: mètodes alternatius d’imputació de valors inexistents, normalització, 
ponderació, agregació, variació dels indicadors individuals seleccionats, fonts 
d’informació diferents... L’objectiu és presentar un rang de possibles posicions 
de cada país segons la tècnica utilitzada, desitjant en part reduir les 
contradiccions que puguin sorgir.  

Pel que fa a la sensibilitat es tracta d’un anàlisi més específic, ja que es vol 
calcular de forma quantitativa/qualitativa quina part del canvi en el resultat pot 
ser adjudicada a cada modificació individual durant les etapes de construcció. 
Les conclusions solen presentar-se dins d’un eix de coordenades amb els valors 
de l’índex compost en vertical i les diferents fonts d’incertesa en horitzontal. 

Com a norma general es creen variables aleatòries amb unes probabilitats 
associades, sent cada una d’elles un node de les decisions de cada fase (com 
agregació), per a posteriorment fer càlculs a l’atzar amb tots els models de 
combinacions plausibles. La fórmula estàndard que normalment s’usa amb 
l’objectiu de mesurar el canvi de posicions mitjà dels casos és la següent. N 
representa el nombre total de països: 

 

𝑹 =
𝟏

𝑵
 ∑ 𝑹𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓è𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑰𝑪𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

− 𝑹𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒐𝒖 𝑰𝑪𝒊 

 

3. ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ 

L’objectiu d’aquest apartat és contextualitzar un tipus particular d’indicadors 
compostos coneguts com socials. Una vegada exposats el seu origen i principis, 
es vol introduir l’IDH en referència tant al seu naixement com a les bases damunt 
les quals es fonamenta. A continuació es pot trobar la metodologia de càlcul i 
d’ordenació aplicada a l’IDH estàndard, junt amb algunes de les crítiques que ha 
rebut per part de diferents sectors. Posteriorment s’expliquen cadascuna de les 
variants de l’indicador ja mencionat, sorgides com a reacció als moviments 
detractors de l’estàndard. Finalment es fa una aplicació pràctica de l’IDH per a 
totes les Comunitats Autònomes d’Espanya del 2009 al 2019, traient una sèrie 
de conclusions respecte dels resultats obtinguts, comentant el procediment de 
càlcul seguit i fent un anàlisi de la dispersió de les dades. 

3.1. Indicadors compostos socials 

Bericat i Jiménez-Rodrigo (2019) consideren essencial la necessitat d’avaluar el 
model social actual, dins d’un món que està immiscit en un procés de canvi degut 
a la digitalització i la globalització. La idea és conèixer si la societat està 
gradualment millorant o al contrari, hi ha un deteriorament de la qualitat de vida. 
Amb la finalitat d’aconseguir tal repte s’han anat creant el que es coneix com 
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indicadors compostos socials, els quals van dirigits a mesurar els aspectes que 
determinen el benestar d’una regió com l’estat d’ànim subjectiu (Índex de 
Benestar Social-Emocional), el consum (Índex d’Apoderament del Consumidor), 
la criminalitat (Índex de Vulnerabilitat a l’Esclavitud), la paritat de gènere (Índex 
d’Institucions Socials) o la salut (Índex de Seguretat Global de Subministrament 
d’Aliments). Cada camp a tenir en compte evoluciona a un ritme diferent, 
justificant la introducció d’índexs separats que fan un seguiment individualitzat 
de cada àmbit de la realitat social. Per aquests dos autors, tots preseleccionats i 
ordenats correctament suposarien una compilació definitiva que podria xifrar el 
benestar dels ciutadans dins de qualsevol part del planeta. Per la part de 
Atkinson et al. (2002), els indicadors socials són una eina imprescindible per 
avaluar tant el desenvolupament social com l’impacte de les distintes polítiques 
aplicades. Han tingut una importància destacable en la promoció de la dimensió 
social europea i una repercussió similar a escala mundial.  

Els seus orígens es remunten als anys seixanta amb el Moviment dels Indicadors 
Socials als Estats Units. Raymond Bauer junt amb els seus companys va publicar 
Social Indicators (1966), el primer llibre relacionat amb una investigació 
d’aquesta naturalesa, seguit a Europa per Delors (1971). La seva expansió va 
ser ràpida degut al moviment paral·lel que havia sorgit, el qual qüestionava el 
càlcul del progrés social com purament material o econòmic (crítica principal al 
PIB). Després d’un temps, es va començar a realitzar una sèrie de compilacions 
per part d’organitzacions de caire mundial com l’OECD (Christian, 1974), les 
quals volien donar un sentit únic a tot el que s’havia creat de forma tan dispersa. 
Tal va ser l’ambició del projecte que es va intentar estandarditzar un sistema de 
comptes socials que cobrissin un ampli marge de camps socials.  No obstant 
això, no va ser fins a inicis del segle XXI que es van estructurar sistemes 
d’indicadors socials amb marcs teòrics vertaderament consistents. Així mateix, 
recentment s’ha decidit iniciar l’estudi del benestar social en dues vessants: 
primerament des del punt de vista de la qualitat de vida individual, però també 
com una societat en conjunt. 

Tal ha estat l’èxit d’aquesta iniciativa durant els darrers anys que en el 2008 els 
indicadors socials eren uns 178, passant en el 2011 a ser al voltant de 290. Cada 
any tant centres acadèmics com institucions nacionals/internacionals proposen 
nous indicadors compostos socials que han de ser valorats pels altres 
investigadors, ja que gran part del seu prestigi depèn de l’acceptació de la 
comunitat internacional. A més, es presten a les comparacions fetes pels medis 
de comunicació, suscitant debats a la vida política i aconseguint que les seves 
puntuacions estiguin en el centre de les decisions dels dirigents nacionals. 

 

3.2. Introducció a l’IDH 

D’acord amb ul Haq (1995) és un indicador compost creat amb la finalitat de 
mesurar el nivell de desenvolupament de les distintes regions de la Terra, 
mostrant en el transcurs del treball les seves possibilitats de creixement 
econòmic dins d’un entorn creat pels estats corresponents més o menys apropiat 
per assolir tal repte, considerant principalment les condicions vitals de les 
persones. El seu fi a curt termini és establir futurs programes d’ajuda 
internacional enfocats en carències institucionals, educatives o infraestructurals. 
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L’objectiu final seria arribar a un creixement sostenible i equitatiu a nivell de 
continents o països. Per part de l’UNDP (2020), convida a la reflexió sobre com 
països amb la mateixa RNBpc (Renda Nacional Bruta per càpita) donen resultats 
tan desiguals, fent una crítica a les accions dutes a terme per certs governs. 
També s’indica que és una simplificació del que realment implica el concepte de 
desenvolupament, doncs no reflexa fets rellevants com la disparitat de la 
distribució, pobresa, seguretat o apoderament de la societat. 

Segons el testimoni de ul Haq (1995) es va basar en el pensament de Amartya 
Sen (nascut en el 1933 -> Premi del Banc de Suècia de Ciències Econòmiques 
-Nobel- l’any 1998), un economista d’origen indi qui ha dedicat part de la seva 
vida a reflexionar sobre l’economia del desenvolupament i el benestar. El seu 
treball més destacat va ser el que relacionava el progrés de la societat amb la 
llibertat, la qual era el medi i a la vegada el fi per aconseguir un creixement 
econòmic sostenible, no una conseqüència de l’augment d’ingressos, el qual 
permetia a una societat prendre-se’n el luxe de ser lliure. Això estava fonamentat 
en cinc camps interconnectats mitjançant una correlació positiva que produeix 
una expansió cohesionada: 

• Llibertat política: capacitat del poble per poder expressar-se dins del 
govern i vigilar la seva activitat. 

• Serveis econòmics: engloba tant els ingressos/la riquesa com els 
recursos/mecanismes del mercat. 

• Oportunitats socials: institucions que faciliten la vida de la població en 
diferents termes com l’educació o la sanitat. 

• Transparència: atorga la possibilitat d’actuar amb un cert marge de 
confiança i coneixement en les interaccions personals. 

• Seguretat protectora: totes aquelles organitzacions que eviten que un 
cert col·lectiu en situació de pobresa estigui destinat a la misèria. 

Un altre aspecte que considerava essencial per mesurar correctament el 
benestar social era la justícia com un concepte relacionat amb l’acció o canvi 
continu, no amb les institucions i processos ja preestablerts que si bé eren 
necessaris, no havien d’impedir la discussió pública com a mètode d’avaluació 
de la situació jurídica actual. La igualtat dins de les societats va tenir també una 
forta influència en les seves reflexions, fet que ha acabat repercutint en el càlcul 
de les variants de l’IDH. Tot això va inspirar tant les polítiques econòmiques 
d’alguns països com de la mateixa UNO (United Nations Organization), que van 
començar a ser orientades segons els resultats que donaven damunt del 
benestar social. 

Considerant aquest darrer antecedent, l’IDH va sorgir finalment com una idea de 
l’economista Mahbub ul Haq d’origen pakistanès en el 1990, mateix any en el 
que va començar a ser calculat anualment fins al dia d’avui. Es volia oferir una 
alternativa a les variables que s’havien estat emprant originalment per dividir 
països en l’àmbit econòmic (PIB/taxa de desocupació), educació 
(alfabetització/nombre de matriculats per curs) i salut (taxa de natalitat).  

Mahbub ul Haq considera dins de la seva obra ‘Reflections on human 
development’ a partir del primer càlcul mundial de l’IDH junt amb l’emissió de 
l’informe de desenvolupament humà del mateix any (1990) que la pregunta ja no 
és la quantitat que un país és capaç de produir, sinó quines són les opcions de 
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les persones dins del mateix en matèria de salut, llibertat, ambient físic, educació 
o ingrés. No hi ha una relació tan directa com es pensava entre creixement 
econòmic i desenvolupament humà, tot i encara que el primer és imprescindible 
per a la consecució del segon. Posa com exemple que l’alfabetització a Aràbia 
Saudita és menor que Sri Lanka encara tenint un PIB per càpita setze vegades 
major. Això és una clara referència a la desigualtat en la distribució de la riquesa 
creada. La seva proposta és una distribució més equitativa dels béns produïts i 
les oportunitats econòmiques, la pobresa es soluciona a llarg termini únicament 
si hi ha una forta inversió en la gent amb menys recursos principalment en 
educació, a fi de conduir-los a una participació activa dins del propi 
desenvolupament principal, relacionat amb un major benestar humà. 

Una altra preocupació de l’economista són els països del tercer món, els quals 
destinen una part molt alta del seu pressupost a l’exèrcit, despeses per crear 
organitzacions afins al règim, manteniment dels sectors més rics i en general 
objectius distints als exposats amb anterioritat. Des del seu punt de vista, hi ha 
un enorme potencial de creixement si tots els esforços es focalitzen en la inversió 
humana. També fa menció als països en desenvolupament, els quals estan 
massa centrats en intervenir ineficaçment dins de l’evolució del mercat, però pas 
en la solidaritat social, perjudicant la creació d’oportunitats de progrés per a la 
població que beneficiarien realment a l’economia i a tots els habitants en conjunt. 

Finalment fa una reflexió sobre l’impacte de l’informe del desenvolupament humà 
a l’àmbit internacional. Divideix el seu èxit a nivell mundial en quatre punts clau: 

• El creixement econòmic no suposa una millor qualitat de vida, la seva 
distribució també importa des del punt de vista del desenvolupament de 
les persones així com de la creació d’oportunitats per les generacions 
futures. Hi ha hagut un assoliment internacional d’aquesta idea mitjançant 
la lectura de l’informe a tots els racons del món, trobant-se ja a principis 
dels anys 90 en 13 idiomes diferents. 

• Sorgiment de noves iniciatives polítiques que lluiten contra la corrupció i 
l’excessiva despesa pública en béns que no contribueixen a un veritable 
progrés social dels països pobres (armament o de luxe). 

• Una presa de consciència des dels països en desenvolupament del seu 
creixement inadequat, introduint per compte propi baix el beneplàcit de la 
UNO una sèrie de mesures per aconseguir que tota la població se’n 
beneficiï del benestar adquirit. 

• La classificació del països segons l’IDH en la seva forma més 
desglossada, el qual permet trobar tots aquells aspectes urgents a 
afrontar a través d’una comparació internacional de nivell local a 
continental. 

 

3.3. IDH estàndard 

3.3.1. Metodologia 

L’explicació del procés de càlcul es basarà en l’informe publicat anualment per 
l’organisme de la UNO respecte de l’evolució futura mundial prevista en general 
(relacionada amb la situació actual) i del grau de progrés de les diferents 
societats dins del món en particular, així com en les notes tècniques que el 
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complementen (UNDP, 2020). El darrer informe de l’UNDP (United Nations 
Development Programme, 2020) explica el procediment d’obtenció de l’IDH 
original que ha estat utilitzat com a principal font per conèixer la situació real de 
benestar dins de cada país/regió del planeta. Es consideren tres dimensions 
(estant l’educació separada en dues parts) a l’hora de construir l’indicador 
compost: 

• Esperança de vida: nombre d’anys que un recentment nat pot esperar 
viure si els patrons de mortalitat es mantenen estables durant tota la seva 
vida. La principal font de dades és l’UNDESA (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs). 

• Anys esperats d’escolarització: nombre d’anys d’educació que un nin 
en edat d’entrar a escola per primera vegada pot esperar rebre si aquest 
seguís ordenadament els cursos tal com estan dissenyats dins del 
sistema de formació actual (sense repetir anys escolars). Com a font de 
dades hi ha la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) Institute for Statistics, UNICEF (United Nations 
Children’s Fund) Multiple Indicator Cluster Surveys, OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development) i ICF Macro Demographic 
and Health Surveys. 

• Anys mitjans d’educació: nombre d’anys d’educació que ha rebut una 
persona de 25 o més anys de mitjana, tenint en compte la duració oficial 
per a cada escala de la formació (quatre anys per una carrera 
universitària estàndard). Les fonts de dades són l’OECD, UNICEF 
Multiple Indicator Cluster Surveys, ICF Macro Demographic and Health 
Surveys, UNESCO Institute for Statistics i Barro and Lee. 

• Renda Nacional Bruta per càpita (RNBpc)/Producte Nacional Brut 
per càpita (PNBpc): els ingressos agregats d’una economia generats 
tant per la seva producció com per la propietat de factors de producció 
dels residents, restant els pagaments als factors que pertanyen a la resta 
del món, convertits al dòlar internacional a través de la paritat de poder 
adquisitiu constant de 2017 (PPP) amb l’objectiu d’eliminar les 
diferències de preus nacionals, tot dividit per la població a mitjan any. Les 
principals fonts d’informació són el World Bank, IMF (International 
Monetary Fund) i United Nations Statistics Division. Principalment s’ha 
fet ús del ICP (International Comparison Programme), una iniciativa 
coordinada pel World Bank que ha creat índexs per comparar nivells de 
preus en l’àmbit internacional, podent estimar el PIB a paritat de poder 
adquisitiu tant en termes generals/per càpita com per components més 
destacables del mateix per a un total de 176 països.  
 
En el cas de que no hi hagin dades a nivell internacional s’agafa el PNB 
per càpita corrent en moneda local per transformar-ho a PPP del 2017 
en termes constants. Posteriorment s’apliquen les taxes de creixement 
real de cada any (relació del creixement nominal en moneda local del 
PNB per càpita i el deflactor del PIB)  per construir una sèrie temporal 
fins l’any que es consideri necessari. Altres vegades si a la base de dades 
del World Bank i de l’IMF hi ha ja calculada una taxa de creixement real, 
simplement es pren com a referència fent ús del valor més recent del 
PNB en PPP constant base 2017. 
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-Una vegada reunides totes les dades, es procedeix a homogeneïtzar les xifres, 
és a dir, a convertir les dimensions expressades en diferents unitats de mesura 
en índexs agregables que van des del zero fins a l’un. El 0 representa el valor 
mínim que pot prendre una variable/dimensió segons la informació disponible en 
un moment donat (o el que normalment s’acosta a la pitjor dada de tota la sèrie) 
i el número 1 el màxim al qual s’aspira (o el valor màxim que es pot aconseguir). 
Extrapolat a l’IDH s’han pres les següents decisions: 

• L’esperança de vida mínima ha estat establerta als 20 anys, ja que al 
llarg del segle XX no hi ha hagut cap país del món que hagi presentat una 
xifra menor. El màxim es fixa als 85 anys, un objectiu realista considerant 
l’evolució dels darrers 30 anys en la medicina i les condicions de vida que 
han fet que alguns països s’acostin a aquest número (Japó amb 84’6).  

• En relació a l’educació es pot pensar que un territori és capaç de 
sobreviure sense cap necessitat d’escolarització obligatòria, motiu pel 
qual el mínim està establert com a 0 anys. El màxim seria de 18 anys pels 
esperats d’escolarització que suposa l’obtenció d’un màster a la majoria 
de països i de 15 anys pels anys mitjans d’educació basats en les 
previsions realitzades pel 2025 en termes de creixement.  

• En quant a la renda nacional bruta per càpita es considera 100$ anuals 
com el mínim, principalment perquè les regions amb menors marques no 
tenen registrades ni activitats econòmiques de subsistència ni aquelles 
que no es basen en el mercat. El màxim són 75.000$ anuals, fonamentats 
en estudis (Kahneman, Deaton) que asseguren que a partir d’aquesta 
quantitat no hi ha cap tipus de guany tant a nivell de benestar com de 
desenvolupament humà. A data del 2020 només Liechtenstein, Qatar i 
Singapur estaven per damunt.  

A continuació s’aplica una fórmula a cada un dels valors resultants dels països. 
En el cas dels dos sub-indicadors de l’educació s’ha d’usar l’expressió a cada un 
d’ells per separat, fent posteriorment la mitjana aritmètica dels resultats 
(substitució perfecte). Això darrer es veu com adequat donat el fet de que vàries 
regions tenen un baix nivell educatiu entre els adults però volen aconseguir amb 
molt d’interès l’escolarització universal a nivell de primària i secundària. Un altre 
aspecte a tenir en compte és la funció de transformació entre l’ingrés i les 
capacitats adquirides (la primera com a proxy de la segona) que en opinió del 
creador és còncava, és a dir, una unitat de dòlar addicional té cada vegada un 
menor impacte en l’expansió de les capacitats humanes. La traducció dins de la 
fórmula és utilitzar el logaritme neperià de les quantitats monetàries extretes dels 
estudis: 

 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊ó =
(𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒆𝒕 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎í𝒏𝒊𝒎)

(𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎à𝒙𝒊𝒎 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎í𝒏𝒊𝒎)
 

 

Com exemple d’aquest primer càlcul es prendran les dades del 2019 de Mongòlia 
que amb una esperança de vida de 69’9, 14’2 anys esperats d’escolarització, 
10’3 anys mitjans d’educació i 10.839 euros de RNBpc, té una puntuació dels 
respectius índexs parcials de: 
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Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒕 =
(𝟔𝟗′𝟗 − 𝟐𝟎)

(𝟖𝟓 − 𝟐𝟎)
= 𝟎′𝟕𝟔𝟖 

  

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅′𝒂𝒏𝒚𝒔 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒔 𝒅′𝒆𝒔𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒕𝒛𝒂𝒄𝒊ó =
(𝟏𝟒′𝟐 − 𝟎)

(𝟏𝟖 − 𝟎)
= 𝟎′𝟕𝟖𝟗 

 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅′𝒂𝒏𝒚𝒔 𝒎𝒊𝒕𝒋𝒂𝒏𝒔 𝒅′𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊ó =
(𝟏𝟎′𝟑 − 𝟎)

(𝟏𝟓 − 𝟎)
= 𝟎′𝟔𝟖𝟔 

 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅′𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊ó =
(𝟎′𝟕𝟖𝟗 + 𝟎′𝟔𝟖𝟔)

𝟐
= 𝟎′𝟕𝟑𝟕 

 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅′𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐𝒔 =
[𝐥𝐧(𝟏𝟎. 𝟖𝟑𝟗) − 𝐥𝐧(𝟏𝟎𝟎)]

[𝐥𝐧(𝟕𝟓. 𝟎𝟎𝟎) − 𝐥𝐧(𝟏𝟎𝟎)]
=  𝟎′𝟕𝟎𝟖 

 

-L’IDH s’obté a través de la mitjana geomètrica de les tres dimensions calculades 
amb anterioritat. El motiu per això és evitar que països amb actuacions molts 
pobres a algun dels tres indicadors es vegin beneficiats pel que es coneix com a 
substitució perfecte de la mitjana aritmètica si són el suficientment competents 
en els altres camps. Si per exemple es trobés un cas amb 0’2/0’9/0’1 i un altre 
amb 0’4/0’4/0’4 el resultat amb la mitjana aritmètica seria el mateix, encara que 
sigui evident que estan a situacions molt distintes. En canvi, si apliquéssim la 
geomètrica el primer seria 0’262 mentre que el segon seria 0’4 (poc sensible a 
valors extrems). De fet, un augment de 0’1 en la tercera dimensió tindria un major 
impacte sobre la primera sèrie (0’33) que sobre la segona (0’43). Per tant, s’està 
intentant recompensar l’esforç en millorar aquelles dimensions més baixes. 
D’aquesta manera l’IDH es calcula com: 

 

IDH = (IS ∙ IE ∙ II)1/3 

 

En el cas de Mongòlia (2019): 

 

IDH = (0’768 ∙ 0’737 ∙ 0’708)1/3 = 0’737  
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3.3.2. Categories 

A partir de les puntuacions de l’IDH obtingudes per cada país, l’informe del 
desenvolupament humà classifica i agrupa els resultats obtinguts per a un total 
de 189 països d’acord a una sèrie de criteris que s’exposaran a continuació 
(UNDP, 2020): 

-El de classificació ve donat pels quartils extrets (punts de separació) de la 
distribució dels valors mitjans dels indicadors que composen l’IDH de 2004 a 
2013, sistema introduït en el 2014. A la vegada, es fa una comparació entre el 
resultat donat per l’IDH i el PNB amb l’objectiu de demostrar com d’insuficient és 
el darrer per representar el benestar social.   

 

Taula 1 

Criteri principal de classificació dels resultats de l’IDH 

Categoria Puntuació Exemples (nº total) 

Desenvolupament humà molt alt 0’8 o superior Suècia, Austràlia, 
Dinamarca (66)  

Desenvolupament humà alt 0’700-0’799 Cuba, Brasil, Xina 
(53) 

Desenvolupament humà mitjà 0’550-0’699 Marroc, Índia, 
Kenya (37) 

Desenvolupament humà baix Menor de 0’550 Nigèria, 
Madagascar,  Iemen 
(33) 

Nota: Elaboració pròpia a partir de l’informe del desenvolupament humà (2020) 

 

-Pel que fa a la agregació, en primer lloc es considera la mitjana de les quatre 
categories del punt anterior, repartint-se la ponderació dels països en cada una 
de la següent manera: per l’esperança de vida/RNB per càpita el que compta és 
la població total de cada territori, pels esperats d’escolarització només el nombre 
d’habitants de 5 a 24 anys i pels mitjans d’educació les persones de 25 o més 
majors. Després es fa una diferenciació entre països en vies de 
desenvolupament, els més atraçats, els de l’OECD, el món com un total i estats 
que ocupen petites illes. Finalment hi ha un desglossament per regions que són 
els Estats Àrabs, l’Est d’Àsia més l’Oceà Pacífic, Europa més el Centre d’Àsia, 
Amèrica Llatina més el Carib, el Sud d’Àsia i Àfrica Subsahariana. Per poder fer 
càlculs d’un grup s’han de complir dos requisits, tant que hi hagin dades 
disponibles per la meitat o més països com que la seva població representi dues 
terceres parts del total. 
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3.3.3. Estimació de valors en blanc, desajust nacional/internacional i 
comparativa temporal 

Com a tots els estudis d’aquestes característiques sempre es troben valors de 
certs elements que no han pogut ser obtinguts (UNDP, 2020). Si es dona el cas 
s’utilitzen models de regressió basats en la relació entre els tres indicadors 
complets (variables explicatives) i aquell que es desconeix (variable dependent). 
És a dir, si hi ha molts de països amb els quatre índexs complets es pot cercar 
una connexió estadística entre ells per després estimar l’indicador faltant 
simplement sabent els altres tres valors, ja que s’aplica la predicció de la 
regressió. Els anys esperats d’escolarització o mitjans d’educació són els dos 
que més problemes suposen alhora de fer la recollida de dades (en el 2020 no 
hi havia registres per certs països, entre els quals es troben el Congo, Guinea 
Equatorial, Líbia, Madagascar...): 

 

XE1 = β0 + β1 ∙ XE2 + β2 ∙ XEV + β3 ∙ XRNB 

 

Per una altra part, les dades de períodes anteriors van millorant a causa del canvi 
continu de les xifres de les sèries com un total, sent la conseqüència una 
actualització cada any dels anteriors IDH segons les modificacions dels registres, 
el que vol dir que els resultats del 2020 només seran comparables amb els nous 
números calculats pels anys anteriors (els informes passats són inadequats, per 
exemple, el de 2019 no té més validesa). 

En darrer lloc existeix la possibilitat què les xifres a nivell nacional/internacional 
no coincideixin donat el procés d’harmonització, que implica entre d’altres, 
l’estimació de dades en blanc per poder fer comparacions entre països o 
investigacions més recents a l’àmbit nacional. 

 

3.3.4. Crítiques a l’IDH 

Des de la creació de l’IDH han aparegut detractors, els quals han criticat certs 
aspectes de l’indicador com el fet que només considera una quantitat escassa 
de variables que no mostren el vertader repte social actual tant pels països 
desenvolupats com per la resta del món, la falta de representació del medi 
ambient/sostenibilitat o que es basi en part en el Producte Nacional Brut per 
càpita. Un altre conflicte és la mescla de l’economia (causa) amb l’evolució social 
(conseqüència), dificultant l’obtenció de conclusions (Costanza et al., 2014). 
També hi ha hagut reclamacions en qüestions del tipus estructural, pal·liades 
parcialment per la seva modificació de l’any 2010 (Herrero et al., 2012): 

• Elecció de les variables de les dimensions: l’esperança de vida és 

superior dins d’aquells països amb una demografia més rígida, ja que no 

depèn de l’estructura de la població (per exemple, degut a la caiguda de 

la fertilitat hi ha menys població jove). Per una altra part, el benestar 

material no té en compte les infraestructures tant públiques com privades 

existents en el país (capital físic). L’educació donava massa pes a 
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l’alfabetització, element que es va canviar per les dues variables ja 

mencionades amb anterioritat. 

• Addició de l’índex: l’ús de la mitjana aritmètica provocava una perfecta 

substitució entre les tres dimensions, sent a la vegada els resultats de 

l’indicador dependents del procés de normalització. Això va solucionar-

se a partir de la mitjana geomètrica. 

• No considera la distribució del benestar: es va decidir crear una 

variant que considerés la desigualtat com a mètode corrector de l’IDH 

original. 

• Impossibilitat de fer comparacions temporals: la solució va ser tornar 

a calcular tota la sèrie des del principi cada any, incloent per iniciativa 

pròpia comparacions temporals. 

• Normalització: els resultats dels països són dependents dels valors 

mínims assignats. També succeeix que restar una quantitat fixa a valors 

més baixos té un impacte més gran en termes negatius que fer-ho per a 

xifres més altes (majors relacions marginals de substitució). 

• Educació: no es considera correcte donar el mateix pes a l’escolarització 

dels adults i dels nins, donant prioritat a la d’aquests darrers fins al punt 

de proposar eliminar la primera variable. 

• Renda: la funció logarítmica és inadequada degut a que les relacions 

marginals de substitució per rendes altes són massa baixes. Es proposa 

fer un ajustament segons la distribució de la riquesa. 

-L’alternativa per molts crítics és clara, l’IPR hauria de ser l’indicador hegemònic. 
El mateix inclou tres dimensions que reflecteixen adequadament el progrés 
social sense introduir cap tipus d’indicador econòmic: satisfacció de necessitats 
essencials de la població (nutrició/assistència mèdica, aigua/higiene, llars, 
seguretat), existència d’institucions/instruments per millorar la vida dels 
ciutadans (coneixement, accés a la informació, salut/benestar, sostenibilitat)  i 
capacitat que tenen les persones per desenvolupar tot el seu potencial (drets 
personals, llibertats, tolerància, educació superior). A més, els nombrosos índexs 
que formen part d’aquestes dimensions com la llibertat d’escollir un estil de vida 
o l’escolaritat estan basats en els resultats (outputs) i no en la inversió realitzada 
pel país (inputs), facilitant la possibilitat de detectar quins aspectes han de ser 
millorats (Porter et al., 2014). 

-La UNO va decidir afrontar aquestes crítiques mitjançant un extens informe 
anual i una sèrie d’indicadors que conjuntament mesuren els aspectes de la 
realitat relacionats amb el desenvolupament humà. Per una part ha creat variants 
de l’IDH amb la finalitat de que representin per separat l’evolució d’alguns reptes 
socials actuals, per una altra ha introduït nous índexs entre els quals figuren 
(UNDP, 2020): 

• Disparitat de Gènere: les dimensions són salut reproductiva, 

apoderament social i mercat laboral. 

• Multidimensional de Pobresa: es mesura com a mancança de salut, 

educació i estàndards vitals. 

• Tendències poblacionals: fertilitat, edat mitjana de la població total i grau 

de dependència. 



 31 

• Resultats de salut: esperança de vida, percentatge del PIB invertit en 

sanitat i salut dels infants/adults. 

• Percepció del benestar: es pregunta als individus la seva opinió 

subjectiva respecte d’aspectes com la llibertat, la seguretat o l’educació. 

• Qualitat del desenvolupament humà: salut (nombre de metges, llits als 

hospitals), educació (nombre d’alumnes per professor, puntuacions a 

l’informe PISA), estàndards de vida (treballs precaris, aigua potable, 

electricitat). 

• Sostenibilitat medi ambiental: es divideix en dues dimensions, una de 

sostenibilitat amb aspectes com àrees forestals o consum material 

domèstic i una d’amenaces com percentatge de terreny deteriorat per 

l’activitat humana o contaminació de l’aire.  

• Sostenibilitat socioeconòmica: en el camp econòmic es consideren 

vessants com el nivell d’endeutament o el capital humà i en el social la 

relació entre la despesa en educació/sanitat respecte de la militar. 

 

3.4. IDH Ajustat a la Desigualtat 

D’acord a les notes tècniques de l’UNDP (2020), una de les variants de l’IDH 
consisteix en adaptar cada un dels valors de les tres dimensions de l’indicador 
compost segons com estigui distribuïda la variable dins de la població del territori 
al que fa referència. A més desigualtat, menor serà el valor de la variant respecte 
de l’IDH original, sent igual en el cas de que la distribució sigui totalment 
equilibrada. Les bases de dades són necessàriament més amplies, ja que s’ha 
de conèixer fins a cert grau la naturalesa de la distribució en qüestió: 

• Esperança de vida: es fa ús d’una taula creada per UNDESA, la qual 
introdueix els resultats en forma d’intervals de 5 anys (0-1, 20-25), 
especificant per cada un d’ells la taxa de mortalitat i l’edat mitjana de 
decés. 

• Anys mitjans d’educació: dades harmonitzades a nivell internacional 
d’enquestes a llars provinents d’organismes com l’ICF Macro’s 
Demographic and Health Surveys o la United Nations Educational, 
Scientifid and Cultural Organization. 

• Ingrés disponible familiar o consum per càpita: el mateix que l’anterior 
amb institucions com el Luxembourg Income Study, la World Bank’s 
International Income Distribution Database o la Eurostat’s European 
Union Survey of Income and Living Conditions. Es divideix la distribució 
en intervals que representen diferents grups de la població amb les 
mateixes dades que a l’indicador original. 

-Inicialment s’aplica una mesura de desigualtat de la família Atkinson (Kovacevic, 
2010) que necessita la distribució de cada una de les tres dimensions 
mencionades amb anterioritat (acompanyat tant del coeficient de Gini, que fa de 
suport, com de la renda en percentatge dins del total del 40% més pobre i del 
10%/1% més ric). La idea és calcular les diferències en la distribució de la renda 
entre els subgrups que formen una societat, podent distingir-los i analitzar-los 
separadament. L’avantatge és que una millora en un únic grup de la societat 
suposa un progrés en la distribució de tota la població en conjunt.  
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El paràmetre d’aversió ‘ε’ equival a 1, el que significa que l’índex reacciona més 
davant canvis a la part inferior de la distribució (la superior si és 0). També s’ha 
de recordar que els anys esperats d’escolarització no s’inclouen dins dels ajusts 
que s’explicaran seguidament. La fórmula usada inclou la relació entre la mitjana 
geomètrica i aritmètica de cada distribució per separat de les dimensions: 

𝑨𝑿 = 𝟏 −
√𝑿𝟏 … 𝑿𝒏
𝒏

�̅�
 

 

S’ha de tenir en compte que la part superior de la fracció no inclou cap 0, per tant 
sempre s’afegirà un any a totes les observacions correctes dels anys mitjans 
d’educació. En quant als ingressos, tots els valors negatius, iguals a 0 o situats 
per davall del 5% inferior són canviats per la xifra més baixa dels següents 5 
punts percentils. Així mateix també s’elimina el 5% superior perquè no desviï els 
resultats finals. 

-El següent pas és ajustar cada un dels índexs de l’IDH estàndard amb el 
paràmetre Ax calculat prèviament: 

I*x = (1 – Ax) ∙ Ix 

 

Seguint l’exemple de Mongòlia (2019): 

As = 1 – 0’869 = 0’131 

AE = 1 – 0’881 = 0’119 

AI = 1 – 0’831 = 0’169 

I*s = (1 – 0’131) ∙ 𝟎′𝟕𝟔𝟖 = 0’667 

I*E = (1 – 0’119) ∙ 𝟎′𝟕𝟑𝟕 = 0’649 

I*I = (1 – 0’169) ∙ 𝟎′𝟕𝟎𝟖 = 0’588 

 

-Finalment es realitza la mateixa operació de l’IDH original per trobar la xifra 
ajustada. Es pot observar la pèrdua de puntuació a mesura que van apareixent 
més desigualtats: 

IDHA = (I*S ∙ I*E ∙ I*I)1/3 

IDHA = [(1 – AS) ∙ (1 – AE) ∙ (1 – AI)]1/3 ∙ IDH  

 

Si es vol donar en un número la pèrdua respecte de l’IDH normal es pot 
expressar d’aquesta manera: 

Pèrdua = 1 – [(1 – AS) ∙ (1 – AE) ∙ (1 – AI)]1/3 

Per obtenir el que es coneix com a coeficient de desigualtat humana es fa la 
mitjana aritmètica dels tres valors Ax: 
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𝑪𝑫𝑯 =
(𝑨𝑺 + 𝑨𝑬 +  𝑨𝑰)

𝟑
 

Per a Mongòlia (2019): 

IDHA = (0’667 ∙ 0’649 ∙ 0’588)1/3 = 0’634 

IDHA = [(1 - 0’131) ∙ (1 - 0’119) ∙ (1 - 0’169)]1/3 ∙ 0’828 = 0’634 

Pèrdua = 1 - [(1 - 0’131) ∙ (1 - 0’119) ∙ (1 - 0’169)]1/3 = 0’140 

𝑪𝑫𝑯 =
(𝟎′𝟏𝟑𝟏 + 𝟎′𝟏𝟏𝟗 + 𝟎, 𝟏𝟔𝟗)

𝟑
= 𝟎′𝟏𝟒𝟎 

 

Les diferències entre un i l’altre és que la pèrdua de valor de l’IDH tendeix a ser 
més alta que el coeficient com major distància hi hagi entre els valors Ax que 
representen la desigualtat de cada una de les tres dimensions. Al contrari, com 
més similars siguin menor serà la disparitat.  

 

3.5. Índex de Desenvolupament de Gènere 

L’objectiu d’aquesta variant és detectar disparitats entre sexes en cada una de 
les dimensions de l’IDH (UNDP, 2020). Bàsicament es pretén calcular una xifra 
basada en els principis de l’original per cada un dels gèneres separadament amb 
l’objectiu de fer una ràtio que mostri en termes percentuals com de divergents 
són les situacions. Les fonts de dades són: 

• Esperança de vida: UNDESA. 

• Anys esperats d’escolarització: UNESCO Institute for Statistics, ICF 
Macro Demographic and Health Surveys, UNICEF’s Multiple Indicator 
Cluster Surveys, OECD. 

• Anys mitjans d’educació: UNESCO Institute for Statistics, Barro and 
Lee, ICF Macro Demographic and Health Surveys, UNICEF’s Multiple 
Indicator Cluster Surveys, OECD. 

• Ingressos estimats: UNDESA, World Bank, United Nations Statistics 
Division, IMF, ILO (International Labour Organization). 

-En primer lloc es fa una estimació dels guanys masculins/femenins fonamentats 
en la seva participació dins de la població activa, el seu pes dins dels habitants 
totals, la ràtio salarial entre ambdós gèneres a cada sector i la RNB a PPP de 
2017. La idea és aconseguir el percentatge de participació de les dones a la 
massa salarial total, per posteriorment deduir la dels homes:  

𝑺𝑫 =  
𝑾𝑫 𝑾𝑯⁄  ∙  𝑷𝑨𝑫

(𝑾𝑫 𝑾𝑯⁄  ∙   𝑷𝑨𝑫 +  𝑷𝑨𝑯)
 

SH = 1 – SD 

𝑹𝑵𝑩𝒑𝒄𝑫 =  𝑹𝑵𝑩𝒑𝒄 ∙ 𝑺𝑫 𝑷𝑫⁄  -> 𝑷𝑫 = 𝑵𝑫 𝑵⁄  

𝑹𝑵𝑩𝒑𝒄𝑯 =  𝑹𝑵𝑩𝒑𝒄 ∙ 𝑺𝑯 𝑷𝑯⁄  -> 𝑷𝑯 = 𝟏 −  𝑷𝑫 
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WD/WH representa el sou mitjà del gènere femení/masculí respectivament; 
PAD/PAH reflexa la participació del sexe femení/masculí dins de la població 
activa; SD/SH és el percentatge de la renda salarial total que reben les 
dones/homes; PD inclou la població femenina dins del total en xifra percentual 
(sent ND l’expressió numèrica completa i N la població total), PH és l’equivalent 
pels homes i 𝑹𝑵𝑩𝒑𝒄𝑫/𝑹𝑵𝑩𝒑𝒄𝑯 seria el valor final ajustat del PNBpc per a cada 
gènere. Posant com exemple Mongòlia (2019):  

𝑺𝑫 =  
𝟎′𝟖𝟐𝟏 ∙  𝟎′𝟒𝟓𝟖

(𝟎′𝟖𝟐𝟏 ∙   𝟎′𝟒𝟓𝟖 +  𝟎′𝟓𝟒𝟐)
= 𝟎′𝟒𝟎𝟗𝟔 

SH = 1 – 0’4096 = 0’5904 

𝑹𝑵𝑩𝒑𝒄𝑫 =  𝟏𝟎. 𝟖𝟑𝟖′𝟔𝟕𝟒𝟑 ∙ 𝟎′𝟒𝟎𝟗𝟔 𝟎′𝟓𝟎𝟕 = 𝟖. 𝟕𝟓𝟔′𝟏𝟎𝟔⁄  

𝑹𝑵𝑩𝒑𝒄𝑯 =  𝟏𝟎. 𝟖𝟑𝟖′𝟔𝟕𝟒𝟑 ∙ 𝟎′𝟓𝟗𝟎𝟒 𝟎′𝟒𝟗𝟑 = 𝟏𝟐. 𝟗𝟖𝟎′𝟓𝟓⁄  

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒕 𝒅𝒐𝒏𝒆𝒔 =
(𝟕𝟒′𝟏 − 𝟐𝟐′𝟓)

(𝟖𝟕′𝟓 − 𝟐𝟐′𝟓)
= 𝟎′𝟕𝟗𝟑𝟖 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒕 𝒉𝒐𝒎𝒆𝒔 =
(𝟔𝟓′𝟖 − 𝟏𝟕′𝟓)

(𝟖𝟐′𝟓 − 𝟏𝟕′𝟓)
= 𝟎′𝟕𝟒𝟑𝟏 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅′𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊ó 𝒅𝒐𝒏𝒆𝒔 =
(
𝟏𝟒′𝟖
𝟏𝟖 +

𝟏𝟎′𝟕
𝟏𝟓

)

𝟐
= 𝟎′𝟕𝟔𝟕𝟖 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅′𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊ó 𝒉𝒐𝒎𝒆𝒔 =
(
𝟏𝟑′𝟕
𝟏𝟖 +

𝟗′𝟕
𝟏𝟓

)

𝟐
= 𝟎′𝟕𝟎𝟑𝟗 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅′𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒐𝒏𝒆𝒔 =
[𝐥𝐧(𝟖. 𝟕𝟓𝟔′𝟏𝟎𝟔) − 𝐥𝐧(𝟏𝟎𝟎)]

[𝐥𝐧(𝟕𝟓. 𝟎𝟎𝟎) − 𝐥𝐧(𝟏𝟎𝟎)]
=  𝟎′𝟔𝟕𝟓𝟔 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅′𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒆𝒔 =
[𝐥𝐧(𝟏𝟐. 𝟗𝟖𝟎′𝟓𝟓) − 𝐥𝐧(𝟏𝟎𝟎)]

[𝐥𝐧(𝟕𝟓. 𝟎𝟎𝟎) − 𝐥𝐧(𝟏𝟎𝟎)]
=  𝟎′𝟕𝟑𝟓𝟎 

 

-Més tard es normalitzen els valor obtinguts dins d’una escala 0-1 com la de l’IDH 
estàndard amb una diferència per l’esperança de vida, ajustada pels 5 anys de 
mitjana extra que viuen les dones per damunt dels homes. Això es tradueix en 
un interval de 22’5-87’5 pel gènere femení i de 17’5-82’5 pel masculí. Una vegada 
tot estandarditzat, simplement es calcula un IDH per cada un segons els 
indicadors que hagin sortit amb anterioritat per cada grup: 

IDHD = (ISd ∙ IEd ∙ IId)1/3 

IDHH = (ISh ∙ IEh ∙ IIh)1/3 

 

-En darrer lloc, per poder veure més clarament la possible desigualtat existent 
en la distribució del benestar s’aplica la següent relació: 

𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒕𝒂𝒕 =
𝑰𝑫𝑯𝑫

𝑰𝑫𝑯𝑯
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Seguint l’exemple anterior: 

IDHD = (0’7938 ∙ 0’7678 ∙ 0’6756)1/3 = 0’744 

IDHH = (0’7431 ∙ 0’7039 ∙ 0’7350)1/3 = 0’727 

𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒕𝒂𝒕 =
𝟎′𝟕𝟒𝟒

𝟎′𝟕𝟐𝟕
= 𝟏′𝟎𝟐𝟑 

 

3.6. IDH Ajustat a Pressions Planetàries 

És un nou índex experimental exposat per primera vegada en el 2020 i explicat 
per l’UNDP (2020) a les seves notes tècniques que consisteix en ajustar l’IDH 
respecte de la pressió humana que han realitzat les persones sobre el planeta 
en relació amb l’ecosistema. Es considera per molts de científics extraoficialment 
que l’ésser humà es troba a l’Antropocè, el qual d’acord amb Crutzen (2006) és 
una unitat geològica de temps que inclou l’època actual, considerant-se el seu 
inici el període a partir del qual les persones van començar a exercir un impacte 
important damunt del medi ambient i clima de la Terra (creació de la màquina de 
vapor en el 1784). Encara que oficialment el temps actual és l’Holocè, s’està 
debatent si realment totes les accions de l’ésser humà han tingut alguna 
conseqüència a la capa rocosa del món. Una altra discussió seria determinar 
l’inici real, per alguns a la Revolució Industrial, per altres la primera bomba 
atòmica a Hiroshima/Nagasaki i per cert sector inclús des del Neolític. Basant-se 
en tot això s’ha creat un nou indicador per respondre a tots el canvis que han 
anat sorgint durant l’Antropocè.  

L’Índex de Desenvolupament Humà Ajustat a Pressions Planetàries vol motivar 
el canvi medi ambiental de la societat. Per tant, a major pressió exercida damunt 
el planeta, menor és l’indicador en comparació a l’IDH original. Respecte a les 
dimensions utilitzades: 

• Emissions de CO2 per càpita: totes aquelles ocasionades per l’activitat 
humana com l’ús de petroli, gas o processos industrials (basades en la 
producció) dividides per la població a mitat d’any. L’assignació de la 
contaminació es fa segons el territori en el que es du a terme l’acció 
perjudicial. La font principal és el Global Carbon Project (2020). 

• Petjada material per càpita: és tota la matèria prima extreta globalment 
per fer front al consum domèstic final d’una economia. Bàsicament 
s’estimen les matèries primes equivalents a les importacions més les 
obtingudes interiorment menys les que corresponen a les exportacions. 
La informació prové de l’United Nations Environment Programme (UNEP). 

-Per començar es realitza la normalització dels dos components a escala 0-1. El 
mínim està determinat per zero i el màxim és la xifra més gran observada per 
qualsevol país del món des del 1990. Per una part hi ha 69’85 tones de CO2 a 
Qatar (1997), per una altra 152’58 de petjada material a Guyana (2000): 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊ó =
(𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎à𝒙𝒊𝒎 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒆𝒕)

(𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎à𝒙𝒊𝒎 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎í𝒏𝒊𝒎)
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-El segon pas és simplement fer la mitjana aritmètica dels dos indicadors, fet que 
determina que hi ha substitució perfecte. El valor ‘A’ resultant representa una 
menor pressió planetària a mesura que s’acosta al número 1 (0 seria el pitjor 
escenari). A més, també es pot calcular l’Índex de pressió planetària ‘P’ com a 
complement (més clar, doncs com major és pitjor situació hi ha a la regió):  

𝑨 =
(𝑰𝑪𝑶𝟐 + 𝑰𝑷𝑴)

𝟐
 

P = 1 – A 

 

-Finalment s’ajusta l’IDH normal mitjançant el valor ‘A’: 

IDHAPP = IDH ∙ A 

 

A continuació es presenta un exemple basat en la situació de Mongòlia (2019): 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝑪𝑶𝟐 =
(𝟔𝟗′𝟖𝟓 − 𝟖′𝟗)

𝟔𝟗′𝟖𝟓
= 𝟎′𝟖𝟕𝟑 

Í𝒏𝒅𝒆𝒙 𝑷𝑴 =
(𝟏𝟓𝟐′𝟓𝟖 − 𝟏𝟑′𝟗)

𝟏𝟓𝟐′𝟓𝟖
= 𝟎′𝟗𝟎𝟗 

𝑨 =
(𝟎′𝟖𝟕𝟑 + 𝟎′𝟗𝟎𝟗)

𝟐
= 𝟎′𝟖𝟗𝟏 

P = 1 – 0’891 = 0’109 

IDHAPP = 0’737 ∙ 0’891 = 0’657 

 

3.7. IDH a Espanya 

En aquest apartat es fa una aplicació empírica de l’IDH per a les distintes regions 
d’Espanya entre els anys de la crisis financera i la del Covid-19. S’ha calculat 
únicament l’IDH estàndard de les Comunitats Autònomes perquè no hi ha dades 
suficients a nivell regional per poder obtenir correctament les variants. A la taula 
2 es pot observar la posició que ocupava cadascuna a l’inici (2009) i al final del 
període (2019) respectivament, mostrant l’evolució dins de les dues darreres 
columnes (tant en rànquing com en termes absoluts). La diferència entre els 
valors oficials per a Espanya de la UNO (informe del 2020) i els presentats a 
continuació (un màxim de 0’1 de distància en el 2010) es deuen a l’ús de fonts 
de dades nacionals pels càlculs en lloc d’internacionals: un canvi a destacar és 
la PPP en dòlars que no coincideix amb la RNBpc en euros segons l’INE, degut 
a les distintes metodologies aplicades per part de cada organisme estadístic. 
Igualment els anys mitjans d’escolarització dels majors de 25 és superior a les 
dades de la UNO a causa dels ajustaments realitzats. 

 

 



 37 

Taula 2 

IDH de cada Comunitat Autònoma d’Espanya i total 

 ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RANQ ABSOL 

Andalusia (15)/(14) 0,834 0,841 0,854 0,864 0,865 0,865 0,867 0,874 0,873 0,878 0,880 +1 0,046 

Aragó (6)/(6) 0,862 0,865 0,878 0,887 0,894 0,897 0,900 0,904 0,904 0,907 0,911 0 0,049 

Astúries (8)/(8) 0,859 0,859 0,873 0,885 0,887 0,890 0,894 0,899 0,901 0,907 0,908 0 0,049 

Cantàbria (7)/(5) 0,860 0,860 0,873 0,884 0,886 0,887 0,891 0,899 0,903 0,907 0,913 +2 0,053 

Castella-la Manxa (14)/(17) 0,835 0,840 0,852 0,862 0,863 0,866 0,865 0,869 0,870 0,877 0,876 -3 0,041 

Castella i Lleó (4)/(9) 0,868 0,873 0,883 0,893 0,894 0,894 0,897 0,899 0,901 0,903 0,907 -5 0,039 

Catalunya (5)/(4) 0,865 0,869 0,882 0,894 0,895 0,899 0,903 0,908 0,909 0,914 0,916 +1 0,051 

Extremadura (19)/(19) 0,828 0,828 0,843 0,857 0,859 0,859 0,863 0,863 0,867 0,871 0,874 0 0,046 

Galícia (10)/(10) 0,855 0,860 0,871 0,881 0,885 0,891 0,892 0,895 0,898 0,900 0,901 0 0,046 

Illes Balears (17)/(16) 0,831 0,837 0,852 0,866 0,863 0,863 0,866 0,871 0,870 0,874 0,878 +1 0,047 

Illes Canàries (16)/(15) 0,832 0,834 0,849 0,865 0,866 0,867 0,870 0,873 0,873 0,877 0,880 +1 0,048 

La Rioja (9)/(7) 0,858 0,860 0,880 0,897 0,899 0,902 0,900 0,902 0,900 0,903 0,908 +2 0,050 

Madrid (2)/(1) 0,887 0,890 0,904 0,915 0,919 0,921 0,921 0,925 0,927 0,930 0,934 +1 0,047 

Múrcia (13)/(12) 0,837 0,845 0,856 0,866 0,869 0,870 0,875 0,881 0,883 0,888 0,890 +1 0,053 

Navarra (3)/(3) 0,881 0,886 0,894 0,902 0,904 0,906 0,911 0,919 0,921 0,922 0,925 0 0,044 

País Basc (1)/(2) 0,889 0,892 0,902 0,915 0,916 0,918 0,918 0,919 0,922 0,925 0,930 -1 0,041 

València (12)/(11) 0,845 0,847 0,862 0,873 0,877 0,882 0,885 0,890 0,891 0,896 0,898 +1 0,053 

Ceuta (18)/(18) 0,829 0,831 0,846 0,865 0,861 0,871 0,876 0,879 0,881 0,879 0,876 0 0,047 

Melilla (11)/(13) 0,850 0,859 0,861 0,875 0,868 0,880 0,876 0,888 0,885 0,888 0,883 -2 0,033 

ESPANYA 0,858 0,861 0,874 0,886 0,889 0,892 0,894 0,899 0,900 0,904 0,905 - 0,047 

Nota: Elaboració pròpia mitjançant dades de l’INE, MEFP i EUROSTAT 

-Per a l’esperança de vida s’han utilitzat dades provinents de l’INE (taula A.1), 
posteriorment estandarditzades segons el mètode del valor mínim 20-màxim 85 
(taula A.2) d’acord amb la metodologia actual de l’IDH. 

-La RNBpc també ha estat obtinguda mitjançant l’INE dins de la categoria de 
renda per llar (no per persona), la mateixa usada per la UNO (taula B.1). No 
obstant això s’han ajustat els valor de 100$ i 75.000$ a euros per a la 
normalització, donat que no hi ha dades expressades en termes de paritat de 
poder adquisitiu internacional a nivell autonòmic, sent a més l’objectiu una 
comparació interna nacional. Els tipus de canvi anuals del 2009-2019 han estat 
obtinguts a l’EUROSTAT, però no han estat aplicats per a cada any 
individualment degut a la important distorsió que es produeix en el resultat per 
les fluctuacions del mercat de divises, independents del nivell de 
desenvolupament humà existent. En lloc d’això, s’ha optat per calcular la mitjana 
aritmètica dels tipus de canvi de cada període (taula B.3) amb un resultat de 
80’04€ mínim i 60.028’05€ màxim. D’aquesta manera es pot apreciar l’evolució 
durant els anys en el camp econòmic de l’índex compost en qüestió (taula B.2). 

-Pel que fa als anys esperats d’escolarització s’ha fet ús de l’informe del Ministeri 
d’Educació i Formació Professional (MEFP, 2021) anomenat Sistema estatal 
d’indicadors de l’educació, on s’especifiquen les estadístiques des dels cinc (a 
partir del 2012) o sis (2010 o abans) anys d’edat. Hi ha una diferència 
aproximada cada any de 0’8 entre el que diu l’IDH de la UNO i el que expressa 
el MEFP (per exemple Espanya apareix com 17’9 en el 2016 per al primer, sent 
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18’7 en el segon). Això és causa de l’ajustament realitzat internacionalment, 
doncs no tots els països comencen l’etapa educativa a la mateixa edat. Per a 
solucionar-ho s’han canviat tots els valor segons els criteris de la UNO 
(aproximadament 5 anys més 9’6 mesos com a punt inicial), restant 0’8 als 
números des del 2012 i sumant 0’2 durant els anys 2009/2010. Com que no hi 
havia dades pel 2011 s’ha fet la mitjana aritmètica del 2010-2012 per fer una 
estimació (taula C.1). El resultat ha estat normalitzat amb un mínim 0-màxim 18 
(taula C.2). 

-Els anys mitjans d’escolarització de majors de 25 estan a l’INE separats entre 
25-64 i 65 o més, indicats en nivells de formació del 0 al 8: 

• 0-2: preescolar, primària completa, primera part secundària. Un total de 8 

anys si no es considera el preescolar.  

• 3-4: segona part secundària, posterior no superior. Suposa 4 anys si es té 

en compte el batxillerat o FP mitjà. 

• 5-8: primer/segon cicle d’educació superior, doctorat. S’inclouen un total 

de 8 anys (carrera, màster, doctorat). 

Com es pot observar no és possible extreure directament un nombre d’anys 
concret, així que s’han fet una sèrie d’ajustos que s’exposen a continuació: 
 

• El primer supòsit simplificador és que a cada franja d’edat hi ha la mateixa 

població, per tant els estudis d’una persona de 30 tenen tant de pes com 

els d’una de 70. Dels 25 als 64 hi ha 39 anys (o grups), en canvi, a partir 

dels 65 depèn de l’esperança de vida de cada regió. Per exemple si l’edat 

mitjana de defunció és 81’18, s’ha de restar 65 per obtenir 16’18 grups. 

Aquesta dada va canviant amb cada Comunitat Autònoma i a mesura que 

passen els anys. 

• Posteriorment s’ha trobat el percentatge que representen els de 25-64 i 

més de 65 dins del total poblacional (sense incloure als menor de 25), 

d’acord amb les dades obtingudes al punt anterior. El cas exposat 

anteriorment 16’18/(39+16’18) dona lloc a un 29’32% de representació per 

als majors de 65 anys. 

• Després s’ha calculat per separat els anys mitjans d’educació de cada un 

dels dos grups grans ponderats pel percentatge que representa cada 

nivell formatiu. És a dir, si un 48’4% són nivell 0-2 (8 anys perquè tots 

arriben a aquest nivell mínim exigit), un 21’6% són 3-4 (11 anys, no tots 

acaben un FP mitjà o batxillerat) i un 30% arriben a 5-8 (15 anys, seguint 

el criteri més afí a l’informe de la UNO per tal de reduir les diferències - 

correspon a una primera etapa universitària o FP superior) dins del 25-64, 

s’ha estudiat 10’7 anys de mitjana. 

• Finalment, el pas final és la ponderació dels resultats obtinguts en el tercer 

punt mitjançant els pesos del segon (taula C.3). Seguidament es 

normalitza amb un mínim 0-màxim 15 (taula C.4), trobant l’índex 

d’educació com ja s’ha exposat al punt de l’IDH estàndard (taula C.5). La 

mitjana geomètrica amb pesos iguals dels tres indicadors és el darrer 

càlcul. 
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Gràfic 1 
IDH de cada Comunitat Autònoma d’Espanya i total 

 
Nota: Elaboració pròpia mitjançant dades de l’INE, MEFP i EUROSTAT 

 

-Madrid (0’934), País Basc (0’930) i Navarra (0’925) es mantenen com les 
regions amb més IDH a Espanya, col·locant-se la capital en el punt més alt en el 
2019 per damunt dels bascos. Les que presenten una pitjor marca en el 2009 
són Extremadura (0’828), Ceuta (0’829), les Illes Balears (0’831) i les Illes 
Canàries (0’832); en el 2019 es troben Extremadura (0’874), Ceuta (0’876), 
Castella-la Manxa (0’876) i les Illes Balears (0’878). Des de l’inici totes les 
Comunitats Autònomes són considerades de desenvolupament humà molt alt 
(major a 0’800), la millor categoria dins de l’IDH. 
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-Les Comunitats Autònomes que han pujat més posicions han estat Cantàbria 
(2) i La Rioja (2); mentre que les pitjors són Castella i Lleó (-5), Castella-la Manxa 
(-3) i Melilla (-2). En termes absoluts les millors han estat València (0’053), Múrcia 
(0’053), i Cantàbria (0’053); les que han crescut menys són Melilla (0’033), 
Castella i Lleó (0’039), País Basc (0’041) i Castella-la Manxa (0’041). En el cas 
d’Espanya l’IDH ha augmentat un 0’047, sent la pujada més forta durant els 
primers anys, estabilitzant-se en el 2013. El motiu del creixement és una 
esperança de vida superior, un menor fracàs escolar i un major nivell educatiu 
pels majors de 25.  

 
Taula 3 
Comunitats Autònomes classificades segons quartils de l’IDH a Espanya 
 

 GRUPS 

 2009 2019 

PRIMER  
(Polònia, 
Andorra) 

Andalusia, Castella-la Manxa, 
Extremadura, Illes Balears, Illes 
Canàries, Ceuta (0’828-0’835) 

Andalusia, Castella-la Manxa, 
Extremadura, Illes Balears, Illes Canàries, 

Ceuta (0’874-0’880) 

SEGON 
(Lituània, 

Grècia, Itàlia) 
Galícia, Múrcia, València, 

Melilla (0’836-0’855) 
Galícia, Múrcia, València, Melilla (0’881-

0’901) 

TERCER 
(França, 

Espanya)  
Aragó, Astúries, Cantàbria, La 

Rioja (0’856-0’863) 
Aragó, Astúries, Castella i Lleó, La Rioja 

(0’902-0’912) 

QUART (Regne 
Unit, Canadà, 

Àustria, 
Luxemburg) 

Castella i Lleó, Catalunya, 
Madrid, Navarra, País Basc 

(>0’863) 
Cantàbria, Catalunya, Madrid, Navarra, 

País Basc (>0’912) 

Nota: Elaboració pròpia 

 

Taula 4 

Evolució de la desviació típica de l’IDH a Espanya 

DESVIACIÓ TÍPICA DE L’ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0,0191 0,0190 0,0181 0,0173 0,0184 0,0183 0,0180 0,0179 0,0182 0,0179 0,0189 

Nota: Elaboració pròpia 

 

-Es pot destacar com Castella i Lleó ha passat al tercer quartil, mentre que 
Cantàbria ha pujat al grup de puntuació més alta. No obstant això, no hi ha hagut 
cap canvi més dins l’agrupació per quartils de les Comunitats Autònomes. El 
significat d’aquest fet és que les tendències de desenvolupament es mantenen 
per a tota Espanya al llarg del temps, però havent-hi sempre un segment de 
regions més pròsperes (Catalunya, Madrid, Navarra, País Basc) i un altre 
d’endarrerides (Andalusia, Castella-la Manxa, Extremadura, Illes Balears-
Canàries, Ceuta). El rang interquartílic en el 2009 és 0’028, en el 2019 
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augmenta fins 0’032, un creixement no destacable pel que fa a la dispersió dels 
valors de l’indicador.  

-El recorregut de les dades en el 2009 és 0’889 (País Basc) – 0’828 
(Extremadura) = 0’061, en el 2019 és 0’934 (Madrid) – 0’874 (Extremadura) = 
0’060, fet que confirma el ja mencionat prèviament. La desviació típica mostra 
de nou la gran estabilitat de l’indicador al país, la variació ha estat mínima. 

 

4. CONCLUSIONS 

-Si bé la informació publicada nacionalment no està preparada per poder calcular 
directament l’IDH estàndard, és possible fer una bona aproximació dels valors 
autonòmics mitjançant una sèrie d’ajustos que fan compatibles les estadístiques 
nacionals amb l’informe de la UNO. Això vol dir que es pot quantificar sense cap 
dificultat l’IDH durant tots els anys per a cada Comunitat Autònoma com s’ha 
realitzat dins d’aquest estudi. Les principals diferències a resoldre són el PNBpc 
a PPP i els anys mitjans d’educació dels majors de 25. Es pot concloure que hi 
ha hagut un creixement sostingut per a totes les regions d’Espanya de forma 
desigual (s’ha superat la frontera de 0’900), una clara estabilitat pel que fa a la 
dispersió dels resultats i una continuïtat respecte de les diferències entre els 
grups de Comunitats Autònomes més desenvolupades (Madrid/Navarra/País 
Basc) i aquelles endarrerides (Ceuta/Castella-la Manxa/Illes Balears). 

-No hi ha suficients dades a nivell autonòmic per calcular les vessants de l’IDH. 
És necessari un major esforç de captació estadística regional per poder 
aprofundir més en el desenvolupament humà: 

• Índex de Desenvolupament de Gènere: està disponible el salari mitjà 

anual, la taxa d’activitat, la població total i l’esperança de vida per ambdós 

gèneres (INE). El principal impediment per la seva obtenció és la part 

educativa, ja que ni és possible aconseguir informació del nivell formatiu 

de les persones majors de 25 anys per Comunitat Autònoma-sexe (es 

troba únicament en conjunt) ni hi ha un desglossament per gènere a l’hora 

de presentar els anys esperats d’escolarització per un nin que acaba 

d’iniciar la seva vida acadèmica. 

• IDH Ajustat a la Desigualtat: es pot extreure la distribució de l’esperança 

de vida mitjançant les taules de mortalitat (INE). Si bé és cert que les 

dades existeixen, no es pot trobar l’ingrés disponible familiar d’una 

quantitat suficientment elevada d’elements de la població de forma 

pública. A més, els anys mitjans d’educació estan limitats a dos grups   

globals (25-64 anys i 65 o més) que representen nivells educatius massa 

genèrics expressats en termes percentuals, no com distribucions de casos 

individuals. 

• IDH Ajustat a Pressions Planetàries: la variable del CO2 per càpita es 

pot consultar a la pàgina web del Ministeri de Transició Ecològica (2021), 

desagregada per Comunitats Autònomes. El principal problema deriva de 

l’estimació de les matèries primes que corresponen a les importacions 

menys aquelles de les exportacions, informació essencial per calcular la 

petjada material per càpita. 
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-L’IDH és un índex compost insuficient per captar tota la complexitat del benestar 
social. Depèn en gran part del PIB (també correlacionat amb les altres dues 
dimensions), no té en compte les condicions de vida dins l’apartat de l’esperança 
de vida i considera que estudiar més anys és un bon indicador educatiu sense 
examinar la qualitat de l’aprenentatge o l’eficiència del sistema. Malgrat l’esforç 
dels ajustos realitzats, no té en compte aspectes tan rellevants com la salut 
mental, la seguretat, la capacitat per desenvolupar un projecte de vida o la 
llibertat. La proposta de Bericat i Jiménez-Rodrigo (2019) és la més encertada, 
donada la naturalesa multidimensional del desenvolupament (amb un menor 
nombre d’indicadors que presenti dades manejables): un sistema que ajusti 
mesures econòmiques, calculi altres subjectives del benestar i faci ús dels índexs 
compostos/individuals que es considerin més adequats. 
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6. ANNEX 

Taula A.1 Esperança de vida a les Comunitats Autònomes 

 ESPERANÇA DE VIDA 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Andalusia 80,30 80,76 80,88 80,91 81,49 81,72 81,37 81,85 81,83 81,76 82,22 

Aragó 81,96 82,18 82,33 82,66 83,08 82,86 82,75 83,35 83,23 83,45 83,90 

Astúries 81,09 81,18 81,30 81,52 82,19 82,11 82,20 82,37 82,58 82,63 82,83 

Cantàbria 81,96 82,06 82,42 82,54 82,97 82,79 82,71 83,16 83,33 83,35 83,60 

Castella-la Manxa 82,29 82,71 82,77 82,69 83,09 83,28 82,84 83,25 83,01 83,42 83,57 

Castella i Lleó 82,67 82,90 83,17 83,16 83,48 83,61 83,58 83,82 83,82 83,92 84,20 

Catalunya 81,89 82,26 82,57 82,49 82,97 83,17 83,09 83,43 83,33 83,41 83,83 

Extremadura 81,05 81,21 81,74 81,43 81,85 82,34 82,02 82,29 82,24 82,50 82,79 

Galícia 81,46 81,93 82,11 82,24 82,60 82,92 82,62 82,65 83,07 83,09 83,51 

Illes Balears 81,15 81,56 81,93 81,87 82,62 82,70 82,42 83,03 82,90 83,23 83,71 

Illes Canàries 80,91 81,39 81,29 81,44 82,05 81,98 81,86 82,19 82,39 82,10 82,79 

La Rioja 82,52 82,95 82,85 82,66 83,61 83,78 83,36 83,79 83,60 83,61 83,81 

Madrid 82,93 83,39 83,63 83,64 84,14 84,22 84,00 84,54 84,53 84,78 84,99 

Múrcia 80,90 81,62 81,71 81,72 82,28 82,47 82,22 82,52 82,41 82,65 82,63 

Navarra 82,90 83,68 83,47 83,42 83,50 83,46 83,76 83,83 83,82 84,16 84,57 

País Basc 81,98 82,42 82,46 82,75 83,13 83,35 83,09 83,43 83,54 83,65 83,97 

València 81,27 81,55 81,76 81,86 82,37 82,41 82,23 82,59 82,50 82,58 83,00 

Ceuta 78,09 78,52 79,43 80,18 79,38 79,88 80,27 80,73 79,31 80,51 80,55 

Melilla 80,56 81,13 79,93 80,30 80,36 80,06 79,93 80,49 80,28 80,22 80,71 

ESPANYA 81,66 82,07 82,25 82,27 82,78 82,92 82,70 83,11 83,09 83,19 83,58 

Nota: Elaboració pròpia a través de l’Institut Nacional d’Estadística 

 

Taula A.2 Estandardització de l’esperança de vida a les Comunitats 
Autònomes 

 ESPERANÇA DE VIDA (ESTANDARDITZACIÓ) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Andalusia 0,928 0,935 0,937 0,937 0,946 0,949 0,944 0,952 0,951 0,950 0,957 

Aragó 0,953 0,957 0,959 0,964 0,970 0,967 0,965 0,975 0,973 0,976 0,983 

Astúries 0,940 0,941 0,943 0,946 0,957 0,955 0,957 0,960 0,963 0,964 0,967 

Cantàbria 0,953 0,955 0,960 0,962 0,969 0,966 0,965 0,972 0,974 0,975 0,978 

Castella-la Manxa 0,958 0,965 0,966 0,965 0,971 0,974 0,967 0,973 0,969 0,976 0,978 

Castella i Lleó 0,964 0,968 0,972 0,972 0,977 0,979 0,978 0,982 0,982 0,983 0,988 

Catalunya 0,952 0,958 0,963 0,961 0,969 0,972 0,971 0,976 0,974 0,975 0,982 

Extremadura 0,939 0,942 0,950 0,945 0,952 0,959 0,954 0,958 0,957 0,961 0,966 

Galícia 0,946 0,953 0,955 0,957 0,963 0,968 0,963 0,964 0,970 0,971 0,977 

Illes Balears 0,941 0,947 0,953 0,952 0,963 0,965 0,960 0,970 0,968 0,973 0,980 

Illes Canàries 0,937 0,944 0,943 0,945 0,955 0,954 0,952 0,957 0,960 0,955 0,966 

La Rioja 0,962 0,968 0,967 0,964 0,979 0,981 0,975 0,981 0,978 0,979 0,982 

Madrid 0,968 0,975 0,979 0,979 0,987 0,988 0,985 0,993 0,993 0,997 1,000 

Múrcia 0,937 0,948 0,949 0,950 0,958 0,961 0,957 0,962 0,960 0,964 0,964 
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Navarra 0,968 0,980 0,976 0,976 0,977 0,976 0,981 0,982 0,982 0,987 0,993 

País Basc 0,954 0,960 0,961 0,965 0,971 0,975 0,971 0,976 0,978 0,979 0,984 

València 0,943 0,947 0,950 0,952 0,959 0,960 0,957 0,963 0,962 0,963 0,969 

Ceuta 0,894 0,900 0,914 0,926 0,914 0,921 0,927 0,934 0,912 0,931 0,932 

Melilla 0,932 0,940 0,922 0,928 0,929 0,924 0,922 0,931 0,927 0,926 0,934 

ESPANYA 0,949 0,955 0,958 0,958 0,966 0,968 0,965 0,971 0,971 0,972 0,978 

Nota: Elaboració pròpia 

 

Taula B.1 RNBpc a les Comunitats Autònomes 

 RNBpc (euros) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Andalusia 23.826 24.091 23.699 21.966 20.851 21.332 22.450 23.852 23.854 25.543 26.125 

Aragó 29.672 28.886 29.098 28.019 30.058 29.120 29.311 29.339 29.066 30.166 31.598 

Astúries 27.897 27.069 27.454 27.020 25.909 25.623 25.704 27.364 27.817 30.226 30.881 

Cantàbria 29.144 26.888 27.024 25.787 25.282 23.905 24.188 25.764 26.431 28.237 31.234 

Castella-la Manxa 24.853 24.401 23.159 22.473 21.939 22.271 22.256 23.515 24.318 26.717 26.388 

Castella i Lleó 27.679 27.665 26.113 25.255 24.838 24.587 25.717 26.377 26.509 27.248 27.980 

Catalunya 33.321 32.763 31.411 31.339 30.655 30.407 30.423 30.885 31.201 33.297 33.064 

Extremadura 21.611 21.006 20.395 21.671 21.092 19.364 21.078 20.895 22.487 23.349 24.054 

Galícia 27.541 27.658 26.533 25.980 25.614 26.001 25.939 26.648 27.294 27.986 27.029 

Illes Balears 32.179 34.007 32.163 30.859 27.284 26.923 26.307 28.101 28.590 29.405 30.672 

Illes Canàries 24.565 23.048 22.790 22.450 22.261 21.539 22.037 22.084 22.828 24.717 24.300 

La Rioja 30.162 28.549 28.775 27.599 26.604 26.666 25.643 26.766 26.238 27.104 29.029 

Madrid 35.587 33.055 32.451 31.370 31.243 31.587 32.632 33.917 34.529 35.452 36.401 

Múrcia 24.448 24.801 23.574 22.425 21.529 21.269 23.011 23.901 23.990 25.446 26.757 

Navarra 34.612 33.556 33.431 33.167 32.979 33.047 34.320 35.783 37.221 37.433 37.644 

País Basc 36.399 35.049 34.203 34.054 33.053 34.240 34.487 33.891 34.676 36.211 37.707 

València 26.176 25.207 24.034 22.744 22.132 22.392 23.189 25.122 26.012 27.057 27.100 

Ceuta 30.432 28.700 29.117 30.180 28.280 30.336 31.453 32.763 36.544 33.477 31.524 

Melilla 37.552 41.714 34.089 35.808 31.526 35.741 36.196 39.173 36.711 37.349 34.760 

ESPANYA 29.132 28.417 27.558 26.730 26.092 26.154 26.775 27.747 28.206 29.634 30.045 

Nota: Elaboració pròpia a través de l’Institut Nacional d’Estadística 

 

Taula B.2 Estandardització de la RNBpc a les Comunitats Autònomes 

 RNBpc (ESTANDARDITZACIÓ) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Andalusia 0,860 0,862 0,860 0,848 0,840 0,844 0,851 0,861 0,861 0,871 0,874 

Aragó 0,894 0,890 0,891 0,885 0,896 0,891 0,892 0,892 0,890 0,896 0,903 

Astúries 0,884 0,880 0,882 0,879 0,873 0,871 0,872 0,881 0,884 0,896 0,900 

Cantàbria 0,891 0,879 0,879 0,872 0,869 0,861 0,863 0,872 0,876 0,886 0,901 

Castella-la Manxa 0,867 0,864 0,856 0,852 0,848 0,850 0,850 0,858 0,864 0,878 0,876 

Castella i Lleó 0,883 0,883 0,874 0,869 0,867 0,865 0,872 0,876 0,877 0,881 0,885 

Catalunya 0,911 0,909 0,902 0,902 0,898 0,897 0,897 0,900 0,901 0,911 0,910 

Extremadura 0,846 0,841 0,837 0,846 0,842 0,829 0,842 0,841 0,852 0,857 0,862 

Galícia 0,882 0,883 0,877 0,873 0,871 0,874 0,873 0,877 0,881 0,885 0,879 
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Illes Balears 0,906 0,914 0,906 0,899 0,881 0,879 0,875 0,885 0,888 0,892 0,899 

Illes Canàries 0,865 0,855 0,854 0,851 0,850 0,845 0,849 0,849 0,854 0,866 0,863 

La Rioja 0,896 0,888 0,889 0,883 0,877 0,877 0,872 0,878 0,875 0,880 0,890 

Madrid 0,921 0,910 0,907 0,902 0,901 0,903 0,908 0,914 0,916 0,920 0,924 

Múrcia 0,864 0,866 0,859 0,851 0,845 0,843 0,855 0,861 0,861 0,870 0,878 

Navarra 0,917 0,912 0,912 0,910 0,910 0,910 0,916 0,922 0,928 0,929 0,930 

País Basc 0,924 0,919 0,915 0,914 0,910 0,915 0,916 0,914 0,917 0,924 0,930 

València 0,875 0,869 0,862 0,853 0,849 0,851 0,856 0,868 0,874 0,880 0,880 

Ceuta 0,897 0,889 0,891 0,896 0,886 0,897 0,902 0,909 0,925 0,912 0,903 

Melilla 0,929 0,945 0,915 0,922 0,903 0,922 0,924 0,936 0,926 0,928 0,917 

ESPANYA 0,891 0,887 0,882 0,878 0,874 0,875 0,878 0,883 0,886 0,893 0,895 

Nota: Elaboració pròpia 

 

Taula B.3 Tipus de canvi aplicat 

DÒLAR/EURO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
MITJANA 

DOL.LAR/EURO 
MITJANA 

EURO/DOL.LAR 

1,437 1,327 1,392 1,285 1,328 1,329 1,110 1,107 1,130 1,181 1,120 1,249 0,800 

Nota: Elaboració pròpia a través de l’EUROSTAT 

 

Taula C.1 Anys esperats d’escolarització a les Comunitats Autònomes 

 ANYS ESPERATS D'ESCOLARITZACIÓ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Andalusia 14,40 14,70 16,00 17,30 17,30 17,10 17,10 17,20 17,10 17,20 17,00 

Aragó 14,70 15,00 16,00 17,00 17,10 17,50 17,80 17,80 17,90 17,90 17,70 

Astúries 15,10 15,20 16,30 17,40 17,40 17,70 18,00 18,00 17,90 18,00 17,80 

Cantàbria 14,60 14,70 15,85 17,00 17,00 17,40 17,70 17,90 18,00 18,00 17,90 

Castella-la 
Manxa 13,70 14,00 15,15 16,30 16,30 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,20 

Castella i Lleó 15,60 15,90 16,95 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Catalunya 14,60 14,90 16,10 17,30 17,20 17,50 17,90 18,00 18,00 18,00 18,00 

Extremadura 14,20 14,30 15,55 16,80 16,90 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

Galícia 15,00 15,20 16,25 17,30 17,60 17,80 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Illes Balears 12,40 12,50 13,80 15,10 15,00 15,10 15,50 15,30 15,10 15,20 15,10 

Illes Canàries 13,70 13,90 15,40 16,90 16,70 17,00 17,20 17,10 16,90 16,90 16,80 

La Rioja 13,90 14,30 16,15 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Madrid 15,20 15,40 16,70 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Múrcia 14,30 14,60 15,80 17,00 17,10 17,20 17,40 17,60 17,70 17,70 17,60 

Navarra 15,20 15,30 16,15 17,00 17,00 17,20 17,40 17,70 17,70 17,60 17,50 

País Basc 15,70 15,90 16,95 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

València 14,30 14,50 15,90 17,30 17,60 17,80 18,00 17,90 17,80 17,90 17,80 

Ceuta 13,80 14,20 15,25 16,30 16,60 17,00 16,80 16,60 17,00 16,70 16,70 

Melilla 13,70 13,80 14,90 16,00 15,80 16,30 16,20 16,70 16,60 16,70 16,60 

ESPANYA 14,70 14,90 16,15 17,40 17,50 17,70 17,80 17,90 17,90 17,90 17,60 

Nota: Elaboració pròpia a través del MEFP 
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Taula C.2 Estandardització d’anys esperats d’escolarització a les Comunitats 
Autònomes 

 ANYS ESPERATS D'ESCOLARITZACIÓ (ESTANDARITZACIÓ) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Andalusia 0,800 0,817 0,889 0,961 0,961 0,950 0,950 0,956 0,950 0,956 0,944 

Aragó 0,817 0,833 0,889 0,944 0,950 0,972 0,989 0,989 0,994 0,994 0,983 

Astúries 0,839 0,844 0,906 0,967 0,967 0,983 1,000 1,000 0,994 1,000 0,989 

Cantàbria 0,811 0,817 0,881 0,944 0,944 0,967 0,983 0,994 1,000 1,000 0,994 

Castella-la Manxa 0,761 0,778 0,842 0,906 0,906 0,911 0,911 0,911 0,911 0,911 0,900 

Castella i Lleó 0,867 0,883 0,942 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Catalunya 0,811 0,828 0,894 0,961 0,956 0,972 0,994 1,000 1,000 1,000 1,000 

Extremadura 0,789 0,794 0,864 0,933 0,939 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 

Galícia 0,833 0,844 0,903 0,961 0,978 0,989 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Illes Balears 0,689 0,694 0,767 0,839 0,833 0,839 0,861 0,850 0,839 0,844 0,839 

Illes Canàries 0,761 0,772 0,856 0,939 0,928 0,944 0,956 0,950 0,939 0,939 0,933 

La Rioja 0,772 0,794 0,897 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Madrid 0,844 0,856 0,928 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Múrcia 0,794 0,811 0,878 0,944 0,950 0,956 0,967 0,978 0,983 0,983 0,978 

Navarra 0,844 0,850 0,897 0,944 0,944 0,956 0,967 0,983 0,983 0,978 0,972 

País Basc 0,872 0,883 0,942 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

València 0,794 0,806 0,883 0,961 0,978 0,989 1,000 0,994 0,989 0,994 0,989 

Ceuta 0,767 0,789 0,847 0,906 0,922 0,944 0,933 0,922 0,944 0,928 0,928 

Melilla 0,761 0,767 0,828 0,889 0,878 0,906 0,900 0,928 0,922 0,928 0,922 

ESPANYA 0,817 0,828 0,897 0,967 0,972 0,983 0,989 0,994 0,994 0,994 0,978 

Nota: Elaboració pròpia 

 

Taula C.3 Anys mitjans d’escolarització per a majors de 25 a les Comunitats 
Autònomes 

 ANYS MITJANS D'ESCOLARITZACIÓ MAJORS DE 25 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Andalusia 9,84 9,87 9,89 9,93 9,97 10,01 10,06 10,10 10,15 10,22 10,27 

Aragó 10,28 10,35 10,42 10,38 10,40 10,52 10,54 10,65 10,63 10,70 10,79 

Astúries 10,27 10,30 10,41 10,47 10,56 10,62 10,72 10,80 10,90 10,95 10,97 

Cantàbria 10,30 10,48 10,44 10,55 10,64 10,70 10,71 10,77 10,85 10,90 10,96 

Castella-la Manxa 9,65 9,69 9,78 9,79 9,81 9,89 9,93 9,92 9,93 9,97 10,08 

Castella i Lleó 10,08 10,13 10,20 10,29 10,30 10,35 10,36 10,39 10,46 10,51 10,60 

Catalunya 10,19 10,23 10,30 10,31 10,38 10,45 10,49 10,59 10,65 10,74 10,82 

Extremadura 9,58 9,61 9,64 9,62 9,67 9,79 9,83 9,74 9,83 9,86 9,90 

Galícia 9,96 10,00 10,09 10,11 10,13 10,22 10,35 10,39 10,41 10,47 10,54 

Illes Balears 9,89 9,92 10,04 10,17 10,19 10,14 10,23 10,37 10,44 10,40 10,50 

Illes Canàries 9,87 9,95 9,95 10,02 10,11 10,10 10,12 10,31 10,30 10,35 10,52 

La Rioja 10,39 10,30 10,29 10,41 10,41 10,57 10,72 10,54 10,58 10,61 10,69 

Madrid 10,81 10,96 11,02 11,06 11,18 11,29 11,25 11,21 11,31 11,31 11,42 

Múrcia 9,80 9,83 9,90 9,95 10,03 10,01 10,07 10,10 10,19 10,31 10,32 
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Navarra 10,48 10,57 10,60 10,60 10,75 10,80 10,76 10,94 10,99 10,99 11,13 

País Basc 10,86 10,88 10,94 11,02 11,05 11,06 11,13 11,16 11,22 11,29 11,35 

València 10,01 10,11 10,18 10,18 10,20 10,32 10,37 10,40 10,43 10,54 10,64 

Ceuta 9,85 9,68 9,63 9,81 9,83 9,81 10,14 10,14 10,11 10,11 10,06 

Melilla 9,87 9,91 10,29 10,16 10,22 10,41 10,16 10,21 10,40 10,49 10,31 

ESPANYA 10,15 10,20 10,26 10,28 10,34 10,41 10,46 10,50 10,55 10,62 10,70 

Nota: Elaboració pròpia a través de dades de l’INE modificades 

 

Taula C.4 Estandardització anys mitjans d’escolarització per a majors de 25 a 
les Comunitats Autònomes 

 ANYS MITJANS D'ESCOLARITZACIÓ MAJORS DE 25 (ESTANDARDITZACIÓ) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Andalusia 0,656 0,658 0,659 0,662 0,665 0,667 0,671 0,673 0,676 0,681 0,685 

Aragó 0,685 0,690 0,695 0,692 0,693 0,701 0,703 0,710 0,709 0,713 0,719 

Astúries 0,685 0,687 0,694 0,698 0,704 0,708 0,715 0,720 0,727 0,730 0,731 

Cantàbria 0,686 0,699 0,696 0,704 0,710 0,714 0,714 0,718 0,723 0,727 0,731 

Castella-la 
Manxa 0,643 0,646 0,652 0,653 0,654 0,659 0,662 0,662 0,662 0,665 0,672 

Castella i Lleó 0,672 0,675 0,680 0,686 0,687 0,690 0,691 0,693 0,697 0,700 0,707 

Catalunya 0,679 0,682 0,687 0,687 0,692 0,696 0,699 0,706 0,710 0,716 0,721 

Extremadura 0,639 0,641 0,643 0,641 0,645 0,652 0,655 0,649 0,655 0,657 0,660 

Galícia 0,664 0,667 0,673 0,674 0,675 0,681 0,690 0,693 0,694 0,698 0,703 

Illes Balears 0,659 0,661 0,669 0,678 0,679 0,676 0,682 0,691 0,696 0,693 0,700 

Illes Canàries 0,658 0,663 0,663 0,668 0,674 0,673 0,675 0,688 0,687 0,690 0,701 

La Rioja 0,692 0,687 0,686 0,694 0,694 0,705 0,715 0,703 0,705 0,708 0,713 

Madrid 0,721 0,731 0,735 0,738 0,745 0,753 0,750 0,747 0,754 0,754 0,761 

Múrcia 0,653 0,655 0,660 0,663 0,669 0,667 0,671 0,674 0,679 0,687 0,688 

Navarra 0,699 0,705 0,707 0,707 0,717 0,720 0,717 0,730 0,732 0,733 0,742 

País Basc 0,724 0,725 0,729 0,735 0,737 0,737 0,742 0,744 0,748 0,753 0,757 

València 0,668 0,674 0,679 0,679 0,680 0,688 0,692 0,693 0,695 0,703 0,709 

Ceuta 0,656 0,645 0,642 0,654 0,655 0,654 0,676 0,676 0,674 0,674 0,671 

Melilla 0,658 0,660 0,686 0,678 0,681 0,694 0,677 0,681 0,693 0,699 0,687 

ESPANYA 0,676 0,680 0,684 0,686 0,690 0,694 0,698 0,700 0,704 0,708 0,713 

Nota: Elaboració pròpia 

 

Taula C.5 Índex d’educació 

 EDUCACIÓ (MITJANA ARITMÈTICA) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Andalusia 0,728 0,737 0,774 0,812 0,813 0,809 0,810 0,814 0,813 0,819 0,815 

Aragó 0,751 0,762 0,792 0,818 0,822 0,837 0,846 0,849 0,852 0,854 0,851 

Astúries 0,762 0,766 0,800 0,832 0,835 0,846 0,857 0,860 0,861 0,865 0,860 

Cantàbria 0,749 0,758 0,788 0,824 0,827 0,840 0,849 0,856 0,862 0,863 0,863 

Castella-la Manxa 0,702 0,712 0,747 0,779 0,780 0,785 0,787 0,786 0,786 0,788 0,786 

Castella i Lleó 0,769 0,779 0,811 0,843 0,843 0,845 0,845 0,846 0,849 0,850 0,853 

Catalunya 0,745 0,755 0,791 0,824 0,824 0,834 0,847 0,853 0,855 0,858 0,861 

Extremadura 0,714 0,718 0,753 0,787 0,792 0,798 0,800 0,797 0,800 0,801 0,802 
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Galícia 0,749 0,756 0,788 0,818 0,827 0,835 0,845 0,846 0,847 0,849 0,851 

Illes Balears 0,674 0,678 0,718 0,758 0,756 0,757 0,772 0,771 0,768 0,769 0,770 

Illes Canàries 0,709 0,718 0,759 0,804 0,801 0,809 0,815 0,819 0,813 0,815 0,817 

La Rioja 0,732 0,741 0,792 0,847 0,847 0,852 0,857 0,851 0,853 0,854 0,856 

Madrid 0,783 0,793 0,831 0,869 0,873 0,876 0,875 0,874 0,877 0,877 0,881 

Múrcia 0,724 0,733 0,769 0,804 0,809 0,812 0,819 0,826 0,831 0,835 0,833 

Navarra 0,771 0,777 0,802 0,826 0,831 0,838 0,842 0,856 0,858 0,855 0,857 

País Basc 0,798 0,804 0,835 0,867 0,868 0,869 0,871 0,872 0,874 0,876 0,878 

València 0,731 0,740 0,781 0,820 0,829 0,838 0,846 0,844 0,842 0,849 0,849 

Ceuta 0,712 0,717 0,745 0,780 0,789 0,799 0,805 0,799 0,809 0,801 0,799 

Melilla 0,710 0,714 0,757 0,783 0,780 0,800 0,789 0,804 0,808 0,814 0,805 

ESPANYA 0,747 0,754 0,791 0,826 0,831 0,839 0,843 0,847 0,849 0,851 0,845 

Nota: Elaboració pròpia a través del MEFP 

 


