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Nota de premsa 

 

El volum número 36 de la col·lecció Estudis Socials de la Fundació  

”la Caixa” analitza les peculiaritats de la tardana i baixa natalitat a Espanya 

 
Es consolida la tendència del fill únic.  

Ja són 3 de cada 10 els espanyols  
que creixen sense germans  

 
• Espanya és a la cua d’Europa en natalitat, amb 1,3 fills per dona de 

mitjana. No obstant això, a diferència d’altres països amb baixa natalitat 

com Itàlia o Alemanya, molt poques espanyoles opten per no tenir fills. 

El 13 % de les dones nascudes el 1965 no han tingut fills, en comparació 

del 9 % de les nascudes el 1940. 

 

• Un dels motius dels baixos índexs de natalitat a Espanya és la baixa 

progressió cap al segon fill i fills posteriors. El 87 % de les dones tenen 

fills, però cada vegada són més les que només en tenen un. El 

percentatge de les dones nascudes el 1965 amb un sol fill (27,6 %) 

gairebé quadruplica el de les nascudes el 1940 (7,4 %). 

 

• Una de les peculiaritats d’Espanya amb relació a l’entorn europeu és que 

la baixa natalitat està molt generalitzada, independentment de la 

procedència geogràfica i social, el nivell d’estudis i la situació laboral de 

la dona, mentre que en altres països l’alta natalitat d’alguns sectors de la 

població compensa la baixa natalitat d’altres.  

 

• Passa el mateix amb la postergació de la maternitat, una tendència 

universal que a Espanya es dóna de manera generalitzada. En el període 

1980-2011, l’edat mitjana dels pares a l’hora de tenir el primer fill ha 

augmentat de 25 a 30,1 anys entre les dones i de 30,1 a 33,3 anys entre 

els homes. Els naixements en el cas de dones més grans de 35 anys 

representen actualment el 18 % del total. 
 

• La importància decreixent del matrimoni, l’expansió de la cohabitació i 

l’augment de les ruptures de parelles no condueixen necessàriament a 

una natalitat molt baixa als països europeus. A Espanya, el percentatge 
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dels naixements fora del matrimoni va passar del 4 % el 1980 a l’11 % el 

1995, i des de llavors l’augment ha estat molt ràpid, fins a arribar al 37 % 

el 2011. La majoria de naixements fora del matrimoni es produeixen en el 

context d’una parella de fet. El 2011, la natalitat entre les famílies 

cohabitants representava el 23 % de tots els naixements. En comparació 

de la major part de països europeus, les parelles de fet espanyoles són 

relativament estables. 
 

• Pel que fa a la inestabilitat laboral i econòmica, aquesta continua sent un 

factor de risc per a la natalitat, i més en la situació econòmica actual. Tot 

i això, també s’enfronten a obstacles per a la maternitat les dones 

treballadores i les d’alt nivell educatiu per les dificultats d’harmonitzar 

les responsabilitats laborals i maternals. 

 

• Les preferències sobre maternitat i paternitat pel que fa al nombre de fills 

s’han mantingut estables durant el darrer mig segle: la gran majoria 

d’homes i dones espanyoles volen tenir almenys 2 fills. L’estudi 

considera que la diferència entre el nombre de fills que es voldrien tenir i 

els que es tenen realment constitueix un dèficit de benestar.  

 

• En definitiva, els experts conclouen que les claus per frenar els baixos 

índexs de natalitat a Espanya i equiparar-los als desitjos parentals dels 

espanyols són les polítiques de conciliació treball-família, les polítiques 

de benestar, les condicions que regulen les relacions laborals i la 

inversió en educació infantil de 0 a 3 anys, com també l’impuls de la 

igualtat de gènere, tant en el si de la família com en les institucions 

socials. 
 

 

Madrid, 12 de desembre de 2013. Jaume Lanaspa, director general de la Fundació 
”la Caixa”; Gosta Esping-Andersen, coordinador i coautor de l’estudi, catedràtic de la 
Universidad Pompeu Fabra i investigador de la Institució Catalana de Recerca i 

Estudis Avançats (ICREA), i Teresa Castro, coautora de l’estudi i professora 
d’investigació en demografia del Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC), han presentat aquest matí a CaixaForum Madrid el volum 36 de la col·lecció 

Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa”, El dèficit de natalitat a Europa. La 

singularitat del cas espanyol. 
 

En el darrer mig segle, tots els països han experimentat una caiguda important de la 
fecunditat, amb la preocupació consegüent de governs i experts sobre els efectes que 
aquest fenomen pot arribar a tenir en l’envelliment poblacional i les seves possibles 

conseqüències sobre el creixement econòmic. En aquest sentit, Espanya constitueix 



 3

un cas extrem: les previsions afirmen que la ràtio de dependència s’incrementarà en 
el 140 % el 2050. Bona part d’aquest creixement es deu al fet que Espanya es troba a 
la cua d’Europa en natalitat. La taxa de fecunditat el 2012 va ser d’1,3 fills per dona 

davant la mitjana d’1,6 a la Unió Europea. 
 
El gràfic següent mostra l’evolució de la fecunditat per a successives generacions de 

dones que ja han acabat el seu cicle reproductiu. En alguns països, com Suècia, el 
nombre de fills ha estat sorprenentment estable per a totes les generacions nascudes 
durant el segle XX. A Espanya, en canvi, mentre que les dones nascudes el 1900 van 

tenir una mitjana de 3,4 fills, les nascudes el 1965 —l’última generació que havia 
completat el seu cicle reproductiu el 2011— van tenir una mitjana d’1,6 fills al llarg de 
la seva vida. A més, una previsió recent apunta que el nombre final de fills de la 

generació d’espanyoles nascudes el 1975 continuarà sent molt baix (1,4 fills). 
 
 

 

 
La casuística en el cas espanyol difereix de la resta de països perquè la baixa 

natalitat es dóna d’una manera més generalitzada i homogènia. El nou estudi 

social de la Fundació ”la Caixa” analitza la singularitat del cas espanyol i fa una 
anàlisi comparativa a nivell europeu i identifica possibles estratègies de recuperació. 
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El fill únic, d’excepció a norma 

 

El present estudi conclou que el fet de no tenir fills a Espanya es dóna, en termes 
comparatius, en un percentatge reduït. A Espanya el percentatge de dones que no 
tenen fills en tot el seu cicle reproductiu ha augmentat en les generacions recents, 

però sols moderadament, a diferència d’altres països europeus. De fet, la xifra de 

dones que no tenen cap fill en tota la seva vida és més baixa que en qualsevol 

altre país. Prop del 13 % de les dones nascudes el 1965 no han tingut fills al final del 

seu cicle reproductiu, en comparació del 9 % de les nascudes el 1940. Tot i així, 
aquest percentatge es manté per sota del 20 % observat a Àustria o el Regne Unit, on 
la falta de fills és un fenomen molt concentrat entre les dones d’alt nivell educatiu.  

 
Per tant, el fet que la fecunditat d’Espanya sigui molt baixa no es pot atribuir a un 
rebuig creixent de la maternitat, sinó que cal buscar-ne l’explicació en els baixos 

índexs de progressió cap al segon fill i fills posteriors. 
 
El gràfic següent presenta la distribució per nombre final de fills de diverses 

generacions d’espanyoles que han completat el seu cicle reproductiu. La proporció de 
famílies nombroses ha caigut en picat: amb prou feines el 12,5 % de les dones 
nascudes el 1965 tenen tres o més fills, comparat amb el 60,7 % de les dones 

nascudes el 1940. D’altra banda, el percentatge de les dones nascudes el 1965 

amb un sol fill (27,6 %) gairebé quadruplica el de les nascudes el 1940 (7,4 %). 
Les famílies amb un sol fill —i, per tant, el nombre d’infants que creixen sense 

germans— han augmentat molt més a Espanya que en altres països. A Anglaterra, 
per exemple, la proporció de les dones que no tenen fills és relativament elevada, 
però en canvi són poques les que només en tenen un. En aquest país, la progressió 

cap a un segon i un tercer fill continua sent un fet freqüent. 
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El gràfic següent presenta les tendències en la probabilitat de creixement de la família 

(la proporció de dones que passen a tenir un fill addicional). A Espanya, la progressió 
de no tenir fills a tenir-ne un es manté relativament alta (el 87 % de les dones de la 
generació del 1965), i no ha variat gaire en les últimes dècades. En canvi, la 

progressió al segon i al tercer fill ha passat a ser cada cop menys freqüent. 

Entre les dones que tenien un fill, només el 68 % van passar a tenir-ne un 

segon, i entre les que en tenien dos, amb prou feines el 21 % van passar a tenir-

ne tres.  
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Maternitat tardana 

 

L’ajornament de la transició a la paternitat ha estat notable a Espanya: en el període 

1980-2011, l’edat mitjana dels pares a l’hora de tenir el primer fill ha augmentat 

de 25 a 30,1 anys entre les dones, i de 30,1 a 33,3 anys entre els homes. 
Espanya, juntament amb Itàlia, Alemanya i el Regne Unit, se situa actualment entre 

els països en què les dones són mares a una edat més avançada (OCDE, 2011). 
 
El gràfic següent mostra com el calendari de la fecunditat s’ha desplaçat 

progressivament cap a edats cada cop més avançades durant les tres últimes 
dècades. En aquest període, la maternitat adolescent ha passat a ser marginal i la 
taxa de fecunditat de les dones menors de 25 anys ha caigut en picat. L’edat en què 

es concentren més naixements se situa en 32-34 anys, i els naixements entre les 
dones més grans de 35 anys ara representen el 18 % del total. Encara que la taxa 
de fecunditat de les dones de més de 40 anys continua sent baixa, la proporció de 
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primers naixements de mares de més de 40 anys s’ha multiplicat per més de 4: 
del 0,9 % el 1996 ha passat al 3,9 % el 2011. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
L’ajornament de la maternitat va ser un fenomen inicialment encapçalat per les dones 
d’alt nivell educatiu. Però a Espanya el retard s’ha estès a tots els estrats socials i 

cada cop és més generalitzat: el 2010 l’edat mitjana per al naixement del primer full 
era de 32,9 anys per a les dones amb estudis universitaris, de 30,8 per a les que 
havien completat el segon cicle d’estudis secundaris i de 28,2 per a les que tenien el 

primer cicle. 
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La cohabitació, un equivalent funcional al matrimoni  

 

Espanya va arribar tard al procés global de canvi familiar. Al final del segle XX, era el 
país d’Europa en què les parelles es casaven més tard. El percentatge de dones 
espanyoles d’entre 20 i 34 anys (és a dir, en les edats més fèrtils) que encara no 

havien format la seva primera unió conjugal era un dels més alts d’Europa l’any 2001: 
el 62 %. Però des d’aleshores els canvis han estat molt ràpids i s’ha estès la pràctica 
de la cohabitació, que representa un equivalent funcional al matrimoni.  

 
En aquest sentit, un fet sorprenent que es desprèn del present estudi, és que el 

comportament de les parelles de fet en matèria de fecunditat és similar al de les 

de dret. La cohabitació s’ha convertit en una opció d’aparellament cada cop més 
comuna: als 35 anys, la primera unió conjugal del 39 % de les dones nascudes als 
anys setanta havia començat en règim de cohabitació, en comparació del 17 % de les 

dones nascudes als anys seixanta i el 6 % de les nascudes als cinquanta. Aquest 
estudi també mostra que, si bé les dones amb estudis universitaris van ser clarament 
les precursores de la cohabitació a mitjan anys noranta, les diferències per nivell 

educatiu ja no són estadísticament significatives. L’efecte decreixent de l’educació es 
pot interpretar com un indicador de la difusió de la cohabitació en tots els estrats 

socials.  

 
El percentatge de naixements fora del matrimoni va passar del 4 % el 1980 a l’11 % el 
1995, i des d’aleshores l’augment ha estat molt ràpid, fins a arribar al 37 % el 2011. 

El 2011, la natalitat entre les famílies cohabitants representava el 23 % de tots 

els naixements.  
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La participació de la dona en el mercat laboral, obstacle o requisit? 

 

A partir dels anys vuitanta, la participació femenina en el mercat laboral augmenta 
amb rapidesa. Aquesta incorporació ha anat acompanyada d’un descens continu de 
la fecunditat a causa de la difícil conciliació de rols laborals i familiars.  

 
En l’última dècada, aquesta tendència s’havia frenat, i el fet de tenir dos sous a casa 
també havia facilitat ampliar la família. De fet, els països que tenen una natalitat més 

elevada també presenten una taxa de participació laboral femenina més alta. El 2012, 
treballaven el 51 % de les dones espanyoles d’entre 16 i 64 anys, en comparació 
del 60 % a França, el 65 % al Regne Unit, el 68 % a Alemanya i el 72 % a Suècia 

(Eurostat, 2013). 
 
Tanmateix, la difícil situació econòmica i uns nivells de desocupació que s’han 

disparat en els últims anys —ja que han passat del 17 % als anys vuitanta al 26 % el 
2013—, i que han afectat sobretot els adults joves, han provocat un nou factor de risc 
en la maternitat. El fet que un o tots dos membres d’una parella estigui a l’atur 

contribueix actualment a frenar la natalitat.  
 
Malgrat això, tampoc les dones que treballen no ho tenen fàcil, ja que es mantenen 

les dificultats de conciliació de la vida familiar i laboral en les famílies en què 

els dos membres de la parella treballen. En aquest sector hi ha les dones amb 
estudis universitaris, un terç de la població femenina total que, contràriament a la 

creença habitual, és un col·lectiu crucial per a l’índex de natalitat del nostre país, 

segons el que es desprèn de l’informe. Per això els experts proposen la posada en 
marxa de polítiques i recursos per facilitar la maternitat de les dones treballadores.  

 
 

Conclusions 

 
En conclusió, els experts indiquen que els fills haurien de ser reconeguts com un bé 

social i, per tant, els costos de tenir-los haurien de ser compartits per tothom. 
Independentment de si es tenen fills o no, els autors de l’estudi consideren que 
tothom hi surt guanyant si els nens i les nenes d’una determinada societat creixen 

sans, ben alimentats i amb una bona educació, perquè no es pot oblidar que els 
infants d’avui pagaran les pensions de demà.  
 

Tot i que no hi ha un remei clar i inequívoc per resoldre el problema de la baixa 
fecunditat, els experts identifiquen una sèrie de polítiques públiques que tenen una 
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influència positiva en la fecunditat, entorn de les quals hi ha un ampli consens entre 
els demògrafs: polítiques de conciliació de la vida familiar i laboral (durada i 

organització de la jornada laboral, flexibilitat horària i condicions laborals), 

polítiques de benestar (prioritzant la inversió en escoles infantils de 0 a 3 anys) 

i polítiques que impulsen la igualtat de gènere. És important reconèixer que el 
compromís de les dones amb la seva formació i amb la seva trajectòria professional 

és irreversible, per la qual cosa la societat s’ha d’adaptar a aquesta realitat. 
  
Analitzant altres països, es detecten dos possibles camins per aconseguir que les 

taxes de fecunditat siguin moderadament elevades: el model nòrdic, basat en el 
suport públic a la família de doble sou i polítiques favorables a la família que faciliten 
la conciliació de treball i vida familiar per a mares i pares; i el model anglosaxó, basat 

en la persistència de nínxols d’alta fecunditat, que a Espanya, com demostra l’estudi, 
pràcticament no existeixen. 
 

Com evolucionarà la taxa de fecunditat a Espanya? Si no s’aborden amb èxit els 
problemes de la desocupació, la precarietat laboral, la conciliació laboral i familiar, i 
les desigualtats de gènere, el pronòstic és simple: la taxa de fecunditat molt baixa 

es mantindrà indefinidament. Només si es redefineixen les responsabilitats 
privades i col·lectives o, en altres paraules, si es redistribueixen els costos dels fills 
entre família, societat i Estat, i també equitativament entre tots dos progenitors, és 

possible que la diferència entre el nombre de fills desitjats i reals es vagi reduint. 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
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