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Un estudi matemàtic prediu un increment del 50% del nombre de divorciats 
a Espanya en cinc anys  
 

 L'estudi ha sigut desenvolupat per un equip d'investigadors de l'Institut Universitari de Matemàtica 
Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València. 

 Es basa en la resolució d'un model matemàtic de sistemes d'equacions lineals i quadràtiques. Prediu el 
nombre de divorciats en diversos escenaris econòmics. 

 

 

Un equip d'investigadors de l'Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de 

València ha realitzat un estudi en el qual prediuen quin podria ser l'índex de divorciats en els pròxims anys –fins 

al 2015– a Espanya en diversos escenaris econòmics. Per a fer-ho, han desenvolupat un model matemàtic de 

sistemes d'equacions lineals i quadràtiques, prenent com a referència les dades de les enquestes realitzades per 

l'Institut Nacional d'Estadística (INE).  

El model matemàtic divideix la població espanyola entre 20 i 60 anys en tres categories, que són alhora les 

incògnites de les equacions: solters, casats i divorciats. “A través de la resolució de les incògnites de les 

equacions, el model permet estimar l'evolució de la xifra de divorciats durant cadascun dels pròxims quatre anys 

–l'estudi va començar fa un any–, en tres possibles escenaris de la nostra economia”, explica Lucas Jódar, 

director de l'Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la UPV.  

Les tres hipòtesis amb les quals han treballat els investigadors han sigut: una recuperació de l'economia estatal 

en forma d’L (data de recuperació incerta, llarg període d'estancament i sense símptomes que permeten 

assegurar una recuperació a mitjà termini); en forma de V (recuperació amb un creixement sostingut, que podria 

donar-se els anys 2013-2014); i un tercer escenari que estableix com a hipòtesi un canvi polític amb recuperació 

econòmica en el nostre país després de les eleccions generals. 

“Els factors explícits amb els quals hem treballat i hem quantificat i que incideixen en la resolució del model són, 

d'una banda, la situació econòmica general i de la parella i, d’una altra, la influència que exerceixen dones 

divorciades sobre dones casades”, explica Lucas Jódar. A partir de l'aplicació del model, l'estudi preveu un 

notable increment del nombre de separats per als pròxims anys –proper al 50%– en el període que va de 2010 a 

2015, amb diferències lleugeres entre cadascuna de les hipòtesis econòmiques. Així, dels quasi 1.460.000 

divorciats que hi havia a Espanya l'any passat, es passaria als 2.050.000 (escenari en L) i als 2.100.000 

(escenari en V); mentre que el major increment es donaria en l'escenari d'un hipotètic canvi polític després dels 

comicis de novembre (PCS). En aquest últim cas, la resolució del sistema d'equacions plantejat pels 

investigadors de l’IMM llança una predicció de 2.150.000 divorciats.  
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“El model és útil per a entendre els comportaments socials; permet conèixer-ne la dinàmica, simular diferents 

situacions i analitzar l'efecte dels diferents escenaris sobre el comportament humà. En aquest cas ens hem 

centrat en l'evolució de la població de divorciats, però també hem treballat i seguim treballant en altres estudis, 

com per exemple el consum de drogues, ansiolítics, l'addicció a les compres o al gimnàs. En aquests i altres 

casos més, les matemàtiques es converteixen en un aliat, en una ajuda més per a advertir possibles tendències i 

establir polítiques socials”, apunta Lucas Jódar. 

Les xifres per a 2012, 2013 i 2014 són les següents: per a l'any que ve, l'estudi matemàtic desenvolupat des de 

l’IMM parla de quasi 1.720.000 divorciats a Espanya (PCS); 1.706.400 (escenari en V) i 1.697.600 (escenari en 

L); per al 2013, les xifres són 1.845.300 (PCS); 1.827.450 (V) i 1.809.500 (L); i el 2014, 1.982.500 (PCS); 

1.960.400 (V); i 1.926.200 (L). 

Aquest treball es presentarà la setmana vinent en el marc de les Jornades Mathematical Models of Addictive 

Behaviour, Medicine & Engineering, organitzades per l'Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària de la 

Universitat Politècnica de València. 

 
 

   
Datos de contacto:  

Luis Zurano Conches 

Unidad de Comunicación Científica e Innovación 

Universitat Politècnica de València 

Móvil: 647 422 347     

 

Anexos:  
 

 


