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1. Introducció  
 

Les migracions, juntament amb la natalitat i la mortalitat, és un dels components 

demogràfics que determina els canvis en les poblacions. Les migracions poden ser 

nacionals -internes- o internacionals -externes-. El 2019 el nombre de migrants 

internacionals era gairebé de 272 milions, representant el 3,5% de la població mundial 

(United Nations [UN], 2019) i s’estima que la xifra de 740 milions de migrants interns 

donada pel Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD) el 2010 

sempre ha estat molt per sota del que representen els migrants interns (citat a OIM, 

2020).   

La majoria d’individus migren voluntàriament per raons relacionades amb el treball o la 

família. No obstant, d’altres migren de manera no voluntària, per conflictes, 

persecucions o desastres naturals, és el cas dels refugiats, dels demandants d’asil o dels 

desplaçats interns. Existien 26 milions de refugiats el 2019 (UN, 2019) i s’estima que el 

mateix any, 8,5 milions de persones van ser forçades a desplaçar-se a causa de conflictes 

i violència i 24,9 milions van ser derivats d’esdeveniments climàtics extrems (Centre de 

Monitoratge de Desplaçaments Interns [IDMC], 2020). 

En les últimes dècades, l’augment de temperatures, els canvis en la freqüència i 

intensitat de les precipitacions i sequeres, les desertificacions o l’augment 

d’esdeveniments climàtics extrems derivats del canvi climàtic han posat de manifest la 

importància dels aspectes mediambientals i la seva degradació sobre les migracions.  Es 

preveu que el major impacte del canvi climàtic sigui sobre les poblacions, provocant-ne 

la mobilitat involuntària compulsiva (Altamiro, 2014). Però no es tracta només de futur, 

ja que el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) documentava 

ja el 2007 que el canvi climàtic estava provocant efectes importants en els països més 

pobres i amb menys capacitat d’adaptació.  

La degradació ambiental pot ser produïda per desastres naturals com erupcions o 

terratrèmols, però majoritàriament és produïda per efectes antropogènics que 

destrueixen o deterioren les condicions ambientals (Bates, 2002), dificultant o 

impossibilitant l’habitabilitat. L’augment de temperatures, els canvis en els cicles de 

pluges o sequeres, les desforestacions, els desglaçaments, les desertificacions o la 

pèrdua de la biodiversitat que repercuteixen en la qualitat o possibilitat de vida en un 

territori, són provocats per l’expulsió de gasos contaminants, l’escalfament global i el 

canvi climàtic; tots derivats de les activitats humanes. 

Els fenòmens mediambientals poden ser motiu únic i forçat de migrar, com un 

terratrèmol que comporta la destrucció completa d’un territori i obliga a abandonar-lo. 

No obstant, freqüentment la destrucció d’un territori no és total i les raons per migrar 

són múltiples i interactuen entre elles: ambient degradat, pobresa, falta de recursos, 

condicions i projecció de vida, situació política, social i econòmica del país i els conflictes 
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que s’hi viuen, etc. L’Organització Internacional per les Migracions (OIM) recull que el 

canvi climàtic no desplaça ni causa el desplaçament directe d’individus, però produeix 

efectes ambientals que agreugen vulnerabilitats existents que fan difícil pels individus 

continuar vivint en un territori (Laczko i Aghazarm, 2009:14).  

En aquest treball s’estudia les migracions internacionals i els seus factors determinants 

a escala global durant el període de 1990  al 2020, posant especial atenció als factors 

mediambientals com a determinant. En primer lloc es presenta una introducció als 

moviments migratoris avui: tendències, problemàtiques i els principals marcs teòrics 

que les expliquen. Seguidament, es fa un estudi estadístic sobre les migracions 

internacionals per veure’n els factors determinants. Finalment, es presenta la discussió 

i els resultats obtinguts. 

Per la importància que representa el fenomen migratori, la seva tendència creixent i la 

postulació dels factors ambientals com a nous generadors de fluxos migratoris s’ha 

escollit aquesta temàtica. 

 

2. Les migracions 
 

2.1 Tendències migratòries actuals  

 

L’estoc de migrants internacionals es defineix com les persones que viuen en un país 

que no és el del seu naixement  o el de la seva ciutadania en un moment determinat. El 

2019 aquesta xifra era gairebé de 272 milions a escala mundial, augmentant en 119 

milions des de 1990 -veure Gràfic 1-. Un creixement que s’accelera a partir del 2005 i 

s’origina i distribueix de forma desigual.  

La taxa de variació anual del nombre de migrants internacionals en els països menys 

desenvolupats ha passat del 0,4% entre el 1990 i el 2005, al 3,3% entre el 2005 i el 2019. 

En els països més desenvolupats ha decrescut del 2,3% a l’1,9% en els mateixos períodes. 

D’aquests migrants, un 65% es troba establert en països d’alts ingressos, un 30% en 

països d’ingressos mitjans i només un 5% en països d’ingressos baixos (UN, 2019). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de World Bank. 

 

Tot i que major part dels principals països receptors es troben a l’hemisferi nord, les 

migracions sud-sud són igual de freqüents. Per contra la creença popular que les 

migracions sud-nord són majoritàries, l’OECD (Organització per la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic) estableix que les migracions sud-sud representen el 36% 

de l’estoc total de migrants, les sud-nord el 35%, les nord-nord el 23% o els nord-sud 

només el 6%1. 

En la tendència migratòria actual cal prestar atenció als desplaçaments forçats. Segons 

l’OIM, la migració forçada “és un moviment migratori, que tot i que els impulsors poden 

ser diversos, implica força, impulsió o coacció. Aquest concepte s’utilitza per descriure 

els moviments dels refugiats i les persones desplaçades, incloses aquelles desplaçades 

per desastres naturals, programes de desenvolupament o conflicte” (OIM, 2019).  

Tot i haver-se mantingut relativament estable des dels anys noranta, el nombre de 

migrants forçosos incrementa substancialment des de 2012 i sempre es manté superior 

la xifra de desplaçats internament que la de refugiats -veure Gràfic 2-. Nacions Unides 

(2019) xifra en 26 milions el nombre de refugiats el 2019 i I’IDMC (2020) estableix que 

al mateix període va haver-hi 33,4 milions de desplaçaments interns nous, d’ells 24,9 

milions van ser provocats per desastres naturals i 8,5 milions van ser derivats de 

conflictes i violència. Els desastres naturals es configuren com els principals expulsors 

de persones internament per sobre els conflictes -veure Gràfic 32-. 

 
1 OECD. (s.f). South-South migration.  
2 Les dades presentades al Gràfic 3 corresponen a persones internament desplaçades a causa de desastres 

naturals sobtats, i deixen de banda, aquells fenòmens mediambientals més lents o les persones que 

travessen les fronteres. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de World Bank i Acnur. 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades IDMC. 

 

El Centre de Recerca en l’Epidemiologia dels Desastres (CRED) defineix els desastres 

naturals com a “fenòmens físics naturals que són causats per esdeveniments, o bé lents 

o sobtats, que poden ser geofísics (terratrèmols, tsunamis o volcans), hidrològics (com 

inundacions), climatològics (temperatures extremes, sequeres o incendis forestals), 

meteorològics (ciclons o tempestes) o biològics (epidèmies de malalties o plagues 

d’animals)”3. 

Els desplaçaments interns derivats de desastres climàtics varien segons la zona 

geogràfica, sent el Sud-est Asiàtic i el Pacífic les zones més afectades per desastres 

naturals sobtats -veure Gràfic 4-.  Malgrat això, els factors ambientals lents afectaran 

desigualment a les zones geogràfiques; l’Àrtic, Àfrica, les illes, els deltes a l’Àsia i les 

megaciutats seran les més perjudicades (IPCC, 2018). Però els més vulnerables seran els 

territoris amb menor capacitat d’adaptació, actualment els individus afectats viuen en 

països d’ingressos mitjans-baixos (IPCC, 2018). 

 
3 Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). (s.f). Classification.  
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Gràfic 2. Evolució mundial refugiats i 
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Si les tendències es mantenen, World Bank preveu que pel 2050 només les regions 

d’Amèrica Llatina, l’Àfrica Subsahariana i el Sud-est Asiàtic podrien generar 143 milions 

de migrants climàtics4. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDMC. 

 
 
 

2. 2 Problemes de mesura i definició de la migració internacional 

 

Per migrant s’entén l’individu que viu en un país o regió diferent del seu lloc d’origen, 

de manera permanent o temporal. Podem distingir les migracions pel destí, existint les 

externes o internacionals, aquelles que el lloc de destí no forma part del territori 

d’origen, i les migracions internes, on el territori de destí es troba dins el mateix territori 

que el territori d’origen.  Als migrants externs se’ls acostuma a denominar o bé 

immigrants des del  territori destí -com a persona arribada a un territori- o bé emigrant 

des de l’origen -com a individu que abandona un territori-.  

Les migracions també les podem diferenciar pel caràcter,  voluntàries o forçoses. Les 

voluntàries són propiciades per la iniciativa de l’individu i les forçoses, per la coacció o 

l’amenaça. Com a migrants forçosos, discernim els refugiats, un estatus jurídic 

reconegut que es refereix a qualsevol persona amb un temor fonamentat de ser 

perseguit per raons de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social o opinió 

política (Piguet, 2008) que atorga drets, asil i protecció oficial, de manera similar. També 

els demandants d’asil, pendents de l’aprovació de l’estatus de refugiat però amb drets 

reconeguts. I també, les persones desplaçades, els individus que s’han vist obligats a 

abandonar les seves llars amb un lloc de destí assignat pel poder públic però sense els 

drets i l’estat jurídic dels refugiats (Diccionari Demogràfic, 1989). 

Dins les persones desplaçades trobem els migrants ambientals, individus que han 

abandonat la seva llar coaccionats per medi ambient. Als anys vuitanta, les primeres 

preocupacions pel canvi climàtic i pels individus desplaçat per aquest, fan sorgir  l’interès 

 
4 The World Bank (2018). “Climate Change Could Force Over 140 Million to Migrate Within Countries by 
2050: World Bank Report” 
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acadèmic i mediàtic que popularitzen el concepte de “refugiat ambiental” per designar 

els individus obligats a migrar a conseqüència del canvi climàtic. El concepte irromp al 

panorama acadèmic l’any 1985 de la mà d’El-Hinnawi  del Programa de les Nacions 

Unides pel Medi Ambient (PNUMA). 

Usar el terme refugiat evoca un estatus jurídic reconegut, ja definit, que no recull els 

motius climàtics com a temor fonamental. Tot i que és un concepte que s’usa pel seu 

atractiu i força per transmetre un missatge (Solà, 2012) evoca una categoria jurídica, 

drets i protecció que no tenen els migrants climàtics. 

Per tot, l’OIM considera que no resulta adequat el terme de “refugiat ambiental o 

climàtic” pel seu significat específic en el dret internacional (OIM, 2012). Proposa:  

“Per migrants ambientals s’entenen les persones o grups de persones que per 

canvis sobtats o progressius en el medi ambient, que afecten adversament a la 

seva vida o condicions de vida, es veuen obligades a abandonar els seus llocs de 

residència habituals o decideixen fer-ho, temporalment o permanentment, i es 

desplacen dins del seu país o a l’estranger.”       

(OIM, 2012) 

 

Tanmateix, a la pràctica s’usa varietat de termes per designar aquells qui emigren a raó 

dels canvis mediambientals; com refugiats mediambientals o climàtics, migrants 

mediambientals o climàtics, migrants forçats pel medi ambient o clima o desplaçats 

forçats pel medi ambient o clima. 

Per a mesurar les migracions, cal que els moviments de la població siguin registrats i 

aquí apareixen les dificultats. El Diccionari Demogràfic (1989) explica que les dades 

sobre migracions internes s’obtenen de declaracions de canvis de residència, censos o 

padrons. Per les migracions internacionals els registres de mobilitat marítims o aeris, els 

visats i les autoritzacions d’estada o treball en permeten portar certa mesura. Ara bé, hi 

ha dificultats. Els desplaçaments terrestres entre fronteres limítrofes no registrats, la 

subestimació d’immigrants  per  ser residents irregulars, els registres o censos són massa 

poc freqüents, etc. També poden faltar dades per mesurar les migracions directament i 

s’estima indirectament (Migraciones, 1989). En general, esdevé més dificultós els 

registres de sortida -emigració- que d’entrada -immigració-, doncs els migrants es 

troben amb menys controls administratius per part del país emissor (Romero-Valiente, 

2016). 

Pels desplaçats ambientals la problemàtica s’agreuja. Els fenòmens mediambientals 

lents, com les temperatures extremes o els canvis en els cicles de pluges i sequeres, que 

el canvi climàtic provoca, es presenten com a difícils d’identificar o mesurar-ne els 

impactes. Sembla una tasca complicada definir quan un territori esdevé prou inhabitable 

per a considerar el desplaçament com a induït pel medi ambient o identificar els 

subjectes que es desplacen de manera progressiva per aquesta degradació. Melde 
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(2016) en el seu treball per l’OIM  destaca que tret de les migracions derivades de 

desastres naturals sobtats, és difícil aïllar el medi ambient com a únic motor migratori, i 

al final es considera la migració com un procés multicausal on els aspectes 

socioeconòmics, polítics i demogràfics també juguen un rol important, i no només una 

migració ambiental.  

Per la difícil identificació, els registres dels efectes en la mobilitat humana dels desastres 

lents són escassos. Tampoc es tenen registres fiables dels processos de reubicació, ja 

que s’acostumen a donar en l’àmbit nacional i sense que existeixi massa control 

(Sánchez, 2019). Per tot, és difícil establir un nombre total de persones afectades 

climàtic o medi ambientalment i les estimacions fetes sobre el nombre de migrats 

ambientals -situades entre les 200 i 1.000 milions de persones- són més aviat 

conjectures o sobreestimacions que evidència de dades reals (Melde, 2016).   

Mesurar i definir els fluxos migratoris és una problemàtica comuna, que en el cas dels 

desplaçats ambientals s’hi suma la falta d’unitat terminològica per part d’autors i 

institucions i les múltiples causalitats que dificulten catalogar un individu com a migrant 

ambiental. Tret per les migracions ambientals sobtades, existeix un ampli acord que els 

factors naturals no són l’únic motiu migratori i que la situació demogràfica, social i 

política del territori poden incrementar o disminuir els fluxos migratoris (Piguet, 2008). 

L’OIM reconeix que normalment la migració, inclús la forçosa, no és només producte 

d’una repulsió mediambiental a causa d’un procés climàtic, sinó que també és necessari 

que es doni alguna mena d’impuls, sigui mediambiental, econòmic o social (Brown, 

2008).  

 

2.3 Marcs teòrics explicatius sobre les migracions 

 

Tradicionalment la literatura ha considerat com a principals factors migratoris macro5, 

els polítics, demogràfics, socioeconòmics i ambientals (Castelli, 2018; Laczko i Aghazarm, 

2009; Melde, 2016; Piguet, 2008; Solà, 2012). Tots ells interrelacionats, resultant difícil 

explicar-los sense fer referència als altres.  Els factors ambientals, tot i poder ser 

causants directes d’un gran nombre de migracions, són considerats agreujadors d’altres 

vulnerabilitats i és necessari estudiar com interactuen amb aquestes.  

Definint els principals elements: 

- L’estabilitat política resulta clau per la prosperitat dels territoris i per la migració. Els 

règims autoritaris persecutors, la falta de drets humans o les guerres i els conflictes 

 
5 Hi ha altres factors migratoris importants tant nivell micro -com poden ser l’edat o el gènere-, com a 
nivell meso -els costos associats a la mobilitat o les xarxes socials-. No obstant en aquest treball 
s’avaluen només els macro. 
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violents, contribueixen a la decisió de migrar o al desplaçament dels ciutadans a camps 

de refugiats pel temor per la seva vida.  

- La tendència demogràfica del país sembla relacionar-se amb les migracions de la 

següent manera. La població a la terra ha augmentat en les últimes centúries per arribar 

fins als 7 bilions de persones. Amb una esperança de vida cap cop més alta mundialment, 

el creixement demogràfic es veu molt afectat per la natalitat. La taxa de fecunditat 

mundial es considera 2,4 fills per dona. No obstant això, varia segons les regions 

geogràfiques, provocant que el creixement mundial sigui desigual. Als països occidentals 

la taxa de fecunditat l’any 2018 era d’1,7 fills per dona6 -valor més baix a la taxa de 

reemplaçament de la població 2,1- i configura les seves societats amb una població cada 

cop més envellida. En canvi, la taxa a l’Àfrica Subsahariana esdevé 4,69 fills per dona 

produint un creixement de la població a ritmes molt accelerats i un augment de la 

població jove (Castelli, 2018). Aquest creixement demogràfic porta a la inexistència de 

suficients recursos i oportunitats econòmiques per la població jove que pren la decisió 

de migrar a la recerca d’aquestes. 

- Els elements socioeconòmics també resulten claus. Els països més desenvolupats es 

relacionen amb millors condicions de vida i laborals. Addicionalment la tendència 

demogràfica es relaciona amb l’estatus socioeconòmic del país. Les taxes de fecunditat 

són més elevades en els països menys desenvolupats, en especial, a l’Àfrica 

Subsahariana. Altres països poc desenvolupats a l’Àsia o l’Amèrica Llatina estan 

experimentant ràpids decreixements en la taxa de fecunditat a causa de les seves 

millores socioeconòmiques (Bongaarts, 2017). Els països amb més pressió demogràfica 

o una tendència creixent i amb un nivell més baix de desenvolupament resulten 

activadors de migració cap a àrees urbanes i països més desenvolupats, que es 

relacionen amb majors oportunitats, salaris i serveis.  

- Finalment, els factors ambientals, que d’una banda, poden causar migracions de forma 

directa, com el cas de desastres naturals sobtats. O d’altra banda, en poden causar de 

manera indirecta degradant o impossibilitant les condicions de vida lentament per 

motius com la pèrdua de la fertilitat de la terra cultivable derivada de les sequeres. Els 

individus que migren per raons ambientals acostumen a desplaçar-se més aviat a una 

zona urbana del seu país que a travessar les fronteres internacionals (Oliver-Smith, 

2012).  Hunter, Luna i Norton (2015) destaquen les migracions ambientals com a 

estratègia de canvi dels mitjans de vida agrícoles que a causa la incertesa ambiental es 

perceben de risc. Altres migracions també es fan a la cerca de territoris amb més 

disponibilitat de recursos naturals, capital ambiental, que experimentaran menys riscs 

sobre aquests. 

Però el que resulta més interessant dels factors ambientals és la seva interacció amb 

d’altres. La vulnerabilitat d’una nació al canvi climàtic depèn de la seva dependència 

 
6 Dades extretes de World Bank Data. Taxa de fecunditat, total (naixements per cada dona). 
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amb els recursos naturals, la seva tendència demogràfica i la seva capacitat política i 

econòmica per mitigar-la. Per exemple, cal esperar que el canvi en el cicle de pluges, 

sequeres o la degradació del sol tingui pitjors conseqüències en països sense recursos 

per a afrontar-los o països on l’agricultura representi gran part d’ingressos de la seva 

població. L’agricultura, fàcilment afectada pels efectes climàtics, representa un sector 

transcendental pel desenvolupament econòmic dels països menys desenvolupats 

(Molina i Victorero, 2015), que es trobaran amb  una menor capacitat d’adaptació a 

aquests canvis. Doncs, els efectes del canvi climàtic en una nació i la seva capacitat 

d’adaptació depenen parcialment del seu nivell de desenvolupament i el seu ingrés per 

càpita (Nicholls et al. citat a Oliver-Smith, 2012). Finalment, la tendència demogràfica i 

el creixement de la població comporten un major estrès sobre els recursos naturals, 

energia i nivells de contaminació. Les ciutats creixent ràpidament, sense una bona gestió 

política, afronten major pressió mediambiental.  

El risc derivat dels factors ambientals es produït per la pressió de la vulnerabilitat i 

fenòmens naturals físics al mateix temps (Wisner et al., citat a Hunter et al., 2015). Per 

tant, situació política, social, econòmica i demogràfica del país és vital per entendre 

l’efecte del canvi climàtic sobre ell. 

Així, les migracions resulten un procés multicausal on intervenen diversos factors. Per 

totes les raons descrites anteriorment no podem avaluar les migracions ambientals 

d’una manera directa, però podem avaluar si els factors ambientals i aquells factors que 

acadèmicament es ressalten per la seva interacció amb el medi ambient, són importants 

per explicar les tendències migratòries internacionals actualment i quines tendències en 

generen. 

Les hipòtesis d’investigació resultants són: 

- Hipòtesis 1: Els factors ambientals interactuen amb altres dimensions.  

Atesa la multicausalitat de les migracions, els canvis mediambientals es relacionen amb 

altres factors polítics, demogràfics o socioeconòmics per explicar les tendències 

migratòries. 

- Hipòtesis 2: Els factors ambientals tenen un efecte negatiu sobre els saldos 

migratoris. 

Una major pressió ambiental, és a dir pitjors condicions ambientals, tenen efecte 

expulsor sobre la població, generant  un major saldo migratori negatiu. 
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3. Metodologia 
 

Per aquesta recerca s’han elaborat dues bases de dades que permetran analitzar el 

fenomen migratori. Les dues bases busquen analitzar la taxa de migració neta a partir 

de diferents indicadors en dos períodes temporals diferents. Les dades han estat 

extretes de World Bank i del portal de població de les Nacions Unides. 

Com s’ha mostrat, el nombre de migrants internacionals mundialment fa dècades que 

creix, i per tant, es comparen el període de 1995-1999 i 2015-2019 que presenten 

evolucions oposades en les tendències mundials de refugiats i desplaçaments interns -

veure Gràfic 2-. Del 1995 fins al 1999 decreix el nombre d’individus refugiats i desplaçats 

internament, per contra, de 2015 a 2019 creixen tots dos.   

Com a variable dependent s’ha considerat la taxa neta de migració o saldo migratori, la 

diferència entre immigrants i emigrants en un país en un temps concret per 1000 

persones que hi habiten. Per les variables s’han escollit indicadors socioeconòmics, 

demogràfics, polítics i ambientals. La selecció ha tingut en compte la seva relació amb 

els factors descrits com expulsors o atractors de migració, la pertinença i la disponibilitat 

de dades per la major part de països. La dimensió ambiental pot quedar infra-

representada per la dificultat de mesura de factors naturals no directes o de la 

degradació mediambiental progressiva. Addicionalment, s’ha inclòs una variable 

geogràfica per contrastar diferències significatives per l’hemisferi. Seguidament els 

indicadors escollits, per una descripció detallada dels indicadors veure Annex 1. 

Variable geogràfica 

- Hemisferi  

Variables demogràfiques  

- Densitat de població 

- Esperança de vida 

- Taxa de fecunditat 

- Població total 

- Percentatge de creixement anual de la població total 

- Percentatge de la població total residint en àrees urbanes 

- Percentatge de creixement anual de població residint en àrees urbanes  

Variables socioeconòmiques 

- GDP per càpita en paritat de poder adquisitiu (PPP) ($) 

- Percentatge anual de creixement del GDP per càpita 

- Percentatge de la població econòmicament activa a l'agricultura 

- Percentatge de la població econòmicament activa a la indústria 
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Variables polítiques 

- Índex qualitat dels règims polítics 

- Conflictes polítics declarats 

- Morts derivats dels conflictes  

Variables ambientals 

- Producció de cereals per càpita 

- Emissions de diòxid de carboni per càpita 

- Desastres naturals succeïts  

 

Un cop elaborada les bases, ha calgut eliminar països per l’excessiva falta de dades 

d’alguns d’ells  o per presentar valors outliers. La falta de dades és més present en els 

anys 1995-1999. Per no perdre gran quantitat de països o acabar amb una mostra 

parcial, ja que la major part de dades faltants corresponien a illes o països menys 

desenvolupats, s’han imputat dades. Per la major part de casos, existia més d’un valor 

per la variable en els cinc anys que es disposen dades, i el valor mitjà del període s’ha 

imputat per la mitjana. Per una minoria, s’ha imputat mitjançant l’Anàlisi de 

Components Principals. Seguidament, s’han eliminat els més extrems outliers, però no 

tots per la naturalesa de les dades. Són unes dades que presenten molts valors extrems, 

en diferents categories i per països diferents. Eliminar els outliers de totes les categories 

hauria reduït considerablement el nombre de països, així que només s’han extret en la 

variable resposta o casos molt extrems en les explicatives, com és el cas de Síria en 

l’actualitat o Ruanda en el període de 1995-1999. Finalment, el total de països pel 

període 2015-19 ha estat N = 171 i N = 157 per 1995-99. 

En primer lloc, s’ha realitzat un breu estudi descriptiu mitjançant gràfiques i la 

comparació de mitjanes entre períodes i un estudi bivariant mitjançant regressions 

simples per examinar la relació de cada variable explicativa amb la taxa neta de migració. 

Tot seguit, s’ha fet l’Anàlisi de Components Principals (PCA). Aquest mètode s’utilitza 

per reduir les dimensions d’un conjunt  de dades mitjançant la creació de noves variables 

incorrelacionades entre elles, anomenades components o dimensions, que resulten de 

la combinació lineal de les variables inicials. Permet intentar predir la variable 

dependent a través de les components, combinant diferents indicadors en elles. Les 

components es troben ordenades per la variància de les dades que expliquen. A la 

pràctica significa que les primeres contenen la informació més important i les altres es 

poden desestimar.  

Abans d’aplicar PCA, ha estat necessari escalar i centrar les dades que presentaven 

magnituds i rangs diferents.  
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PCA resulta adequat en aquest estudi per la quantitat de variables que es disposa i  la 

correlació que presenten. Les noves components permeten tenir en compte la 

informació de les variables, reduint la dimensió i els problemes de col·linealitat. Per tot 

el codi de l’anàlisi veure Annex 6. 

4. Anàlisi descriptiva i bivariada 
 

Els gràfics 5 i 6 mostren la taxa neta de migració, tant del període 1995-1999 com del 

2015-2019 globalment. Els gràfics 7 i 8 mostren l’ocurrència de desastres naturals en 

ambdues etapes, per tal de comparar si amb l’exacerbació del canvi climàtic els 

desastres naturals s’han incrementat. Al mapa no es troben en color els països que 

s’havien eliminat per falta de dades, però sí que es pinten els outliers. En la 

representació, els intervals s’han creat a partir dels quartils de cada variable. Així, tot i 

que els intervals tenen amplitud diferent, tots contenen un 25% de les dades. Per als 

parells de variables no existeixen diferències significatives en la mitjana. No podem dir 

doncs que hagi variat significativament la taxa neta de migració ni tampoc els desastres 

naturals sobtats amb l’agreujament del canvi climàtic -els graduals esdevenen 

immesurables-. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de les NU. 
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Font: Elaboració pròpia a partir dades de les NU. 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades EM-DAT. 
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Font: Elaboració pròpia a partir dades EM-DAT. 

 

 

A la Taula 1 es recull les mitjanes en ambdós períodes i els resultats de les regressions 

simples. Aquestes regressions permeten evitar els efectes de la col·linealitat o correlació 

entre variables explicatives que poden amagar relacions en una regressió múltiple. És 

fàcilment deduïble i observable que els indicadors escollits es troben molt correlacionats 

-per correlacions entre variables veure Annex 2 i 3-. Per les últimes tres variables no 

existeixen mitjanes, ja que es tracta de variables categòriques. Addicionalment, no es té 

dades del règim polític de 1995 a 1999. 

En els resultats podem establir diverses relacions lineals entre els anys 2015 i 2019. 

Establim relacions positives amb les variables: població vivint en àrees urbanes (%), 

creixement població urbana (%), GDP per càpita (PPP) ($), esperança de vida, població 

treballant a la indústria (%), les emissions CO2 per càpita i també pel règim polític, però 

només és significatiu -i positiva- per la democràcia plena. L’increment d’aquestes, 

incrementa la taxa de migració neta. En canvi, són negatives la taxa de fecunditat i la 

població treballant a l’agricultura (%), el seu increment fa decréixer la taxa neta de 

migració. Pel període 1995-1999 podem establir relacions positives amb la variable 

resposta pel creixement de la població i població urbana, la densitat de població, la 

població vivint en àrees urbanes, el GDP per càpita, l’esperança de vida, la població 

treballant a la indústria, les emissions de CO2 i només negativa amb la població 

treballant a l’agricultura. Per tant, per ambdós períodes s’estan establint relacions 

positives amb increments d’indicadors relacionats amb un major desenvolupament del 

país. El desenvolupament del país sembla esbossar-se com el principal atractor o 

expulsor d’individus. 
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Codis significació:    0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’  
 

Taula 1. Descriptius i regressió simple de variables per ambdós períodes 

      Variable 
Mitjana 

2015-2019 

P-valor 
2015-2019 
Reg.Simple 
amb T.M.N 

Estimació 
Coeficient 
2015-2019 

Mitjana 
1995-1999 

P-valor 
1995-1999 
Reg.Simple 
amb T.M.N 

Estimació 
Coeficient 
1995-1999 

       
Taxa de migració 

neta (T.M.N) 
0,016 ---- ---- -1,102 ---- ---- 

Població total 43297090 0,846 0 27283088 0,9109 0 

Creixement 
població (%) 

1,375 0,634 1,335 1,472 *** 2,53 

Densitat de 
població 

143,579 0,845 0,001 142,753 ** 0,003 

Població vivint en 
àrees urbanes(%) 

57,771 *** 0,076 52,567 *** 0,099 

Creixement 
població urbana 

(%) 
2,060 * 0,586 2,144 *** 1,179 

GDP per càpita 
(PPP) ($) 

13175,277 *** 0,0001 9500,244 *** 0,0003 

Creixement GDP 
per càpita (PPP) 

(%) 

1,619 0,238 -0,148 2,684 0,417 0,039 

Esperança de 
vida 

71,807 *** 0,211 65,679 * 0,113 

Taxa de 
fecunditat 

2,767 ** -0,751 3,431 0,097 -0,393 

Població 
treballant a 

l’agricultura (%) 

25,884 *** -0,062 33,579 *** -0,076 

Població 
treballant a la 
indústria (%) 

19,669 * 0,092 20,233 * 0,162 

Producció cereals 
per càpita 

0,319 0,917 0,097 6,024 0,306 0,012 

Emissions CO2 
per càpita 

4,429 *** 0,418 4,150 *** 0,696 

Desastres 
Naturals 

10,55 0,959 0,0002 9,434 0,520 0,027 

Morts Conflites 1743,345 0,490 0 1835,783 0,238 0 

Hemisferi 
---- 0,287 

(Sud) 
-1,067 ---- 0,3842 

(Sud) 
-1,265 

Règim Polític ---- 
*** 

(Dem.plena) 
4,299 ---- ---- ---- 

Presència 
conflicte 

---- 0,977 0,058 ---- 0,235 -1,668 
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5. Anàlisi 
 

Es presenten els resultats de PCA. Pels anys 2015-2019 considerem 5 dimensions que 

compleixen dos dels criteris usualment proposats per l’elecció de components7. En total 

expliquen un 78,6% de la variància. 

En la següent taula es mostra les variables més correlacionades amb  les dimensions. La 

primera component, que explica el 37,24% de la variància total, sembla raonablement 

la representació de la tendència demogràfica. La tendència demogràfica representada 

està associada a una major esperança de vida, menor creixement de la població i 

població urbana, menor taxa de fecunditat i un menor percentatge de persones 

treballant a l’agricultura, en definitiva a una etapa final de transició demogràfica on la 

tendència demogràfica és més favorable pel creixement econòmic. La segona 

component, amb correlacions positives amb la població total i el nombre de desastres 

naturals, pot semblar la tendència ambiental. Els països amb més població són els més 

propensos a patir desastres naturals, potser, per la major pressió de la població sobre el 

medi o per ser territoris més extensos geogràficament amb molta població que donen 

cabuda a més desastres. La tercera dimensió representa el sistema econòmic, amb una 

forta correlació positiva amb la densitat de població i la producció de cereals. La quarta 

dimensió presenta correlacions més baixes i residuals amb més variables i no sembla a 

priori poder relacionar-se fàcilment més que amb una interacció ambiental-econòmica. 

Per últim, la cinquena dimensió està marcada per una forta correlació negativa amb els 

morts derivats de conflictes i una correlació discreta i positiva amb el creixement del 

GDP, és un reflex de la situació política que empitjora pels conflictes i millora amb el 

creixement del GDP. 

Taula 2. Correlacions variables amb les components PCA període 2015-2019 

Variable Dim 1 Dim 2 Dim3 Dim 4 Dim 5 

Població total  0,87    

Creixement població 
(%) 

-0,71   0,50  

Densitat de població   0,92   

Població vivint en 
àrees urbanes (%) 

   0,37  

Creixement població 
urbana (%) 

-0,80 
  

0,40 
 

GDP per càpita (PPP) 
($) 

   0,39  

Creixement GDP per 
càpita (PPP) (%) 

   -0,45 0,36 

 
7 Els dos criteris considerats són: elegir aquelles components que expliquin el 70% de la variància total i 
aquelles les quals el seu valor propi sigui superior al valor propi mitjà de les components. 
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Esperança de vida 0,87     

Taxa de fecunditat -0,91     

Població treballant a 
l’agricultura (%) 

-0,88     

Població treballant a la 
indústria (%) 

     

Producció cereals per 
càpita 

  0,85   

Emissions CO2 per 
càpita 

   0,47  

Desastres Naturals  0,86  0,35  

Morts Conflites     -0,78 

Percentatge variància 
explicada 

37,24 12,91 11,79 10,18 6,72 

 

PCA no permet incloure les variables categòriques però  permet representar els països 

en funció d’aquestes. Es representen les dues primeres dimensions, les més explicatives, 

diferenciades segons les categories i amb les variables més importants per aquestes 

components. Pels règims polítics trobem molta dispersió en els països excepte per 

aquells amb democràcia plena que formen un clúster molt ben diferenciat. Els països en 

democràcia plena sí que semblen presentar unes condicions similars en els indicadors 

més significants per les primeres dimensions. Per tots els altres règims trobem massa 

dispersió per poder considerar-los homogenis. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Pels conflictes, tot i que molts d’ells presenten tendències oposades per la seva 

presència o no, no trobem homogeneïtat entre els dos grups. Existeixen molts països 

sense conflicte que es posicionen en condicions similars a aquells amb conflicte i 

viceversa. 
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Font: Elaboració pròpia. 

 

Per últim, tampoc podem veure cap mena d’homogeneïtat per l’hemisferi. L’hemisferi 

per si sol no sembla significant per explicar les diferències entre països. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Pels anys 1995-1999 seleccionem 5 dimensions que expliquen un 77,09% de la variància. 

La primera component està positivament correlacionada amb la població urbana, 

l’esperança de vida, la població dedicada a la indústria i les emissions de CO2 i 

negativament amb el creixement de la població urbana, la taxa de fecunditat i la 

població dedicada a l’agricultura. Es pot explicar com l’etapa de transició demogràfica i 

per tant, també la situació econòmica i industrial d’un país, amb els valors positius fent 

referència als països desenvolupats i els negatius els menys desenvolupats. La segona 

dimensió amb relació positiva amb el creixement de la població i població urbana i el 

GDP, representa el desenvolupament econòmic i urbà. La tercera component pot 

semblar la tendència ambiental i la vulnerabilitat. Té correlacions positives amb la 
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població total i el nombre de desastres naturals i negativa amb el creixement de GDP 

per càpita, l’increment d’aquest provoca menys desastres naturals, que a la pràctica 

resulta en que mitiga el risc o efectes dels desastres naturals. La quarta dimensió mostra 

relacions positives amb la població total, la producció de cereals per càpita i els 

desastres naturals. Sembla també representar la vulnerabilitat dels països, aquells 

països menys desenvolupats molt dependents de l’agricultura i el risc que suposen els 

desastres naturals per aquests. Finalment, la cinquena component amb correlació 

negativa amb els morts dels conflictes sembla reflectir l’estabilitat política del país. 

 

Taula 3. Correlacions variables amb les components PCA període 1995-1999 

Variable Dim 1 Dim 2 Dim3 Dim 4 Dim 5 

Població total   0,57 0,56  

Creixement població 
(%) 

 0,70    

Densitat de població      

Població vivint en 
àrees urbanes (%) 

0,83     

Creixement població 
urbana (%) 

-0,67 0,61   
 

GDP per càpita (PPP) 
($) 

 0,56    

Creixement GDP per 
càpita (PPP) (%) 

  -0,64   

Esperança de vida 0,89     

Taxa de fecunditat -0,90     

Població treballant a 
l’agricultura (%) 

-0,91     

Població treballant a la 
indústria (%) 

0,82     

Producció cereals per 
càpita 

   0,60  

Emissions CO2 per 
càpita 

0,74     

Desastres Naturals 
  0,63 0,53  

Morts Conflites     -0,63 

Percentatge variància 
explicada 

38,73 11,68 10,81 9,94 6,71 

 

Representant els països en les dues primeres dimensions per les variables de conflicte i 

hemisferi tampoc podem veure unes diferenciacions clares, sinó que tots els països en 

les diverses categories es troben repartits en el mapa -veure Annex 4 i 5. No semblen 
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existir diferències notables en els països segon l’hemisferi o conflicte com apreciem 

també en el període de 2015-2019.  

Realitzem dues regressions lineals múltiples per cada període, una amb totes les 

components i l’altra sense les components ambientals o d’interacció ambiental. Així 

podem analitzar la variància del fenomen que explica el model amb els factors 

ambientals o sense, i veure quant d’important resulten aquests últims. 

Ambdues regressions sobre el període de 2015-2019 ens indiquen que totes les 

components són significatives. Pel model complet resulten amb una significació de 0 la 

quarta i cinquena component, i amb 0,01 les restants. La quarta component era formada 

per indicadors ambientals i econòmics d’etapes de desenvolupament i la cinquena es 

correlacionava negativament amb els morts dels conflictes. La component 1, que 

representava una tendència demogràfica associada a etapes finals de la mateixa 

transició, té una relació positiva, és a dir, països en les etapes finals de la transició fan 

augmentar positivament el saldo migratori. Les components 2, 3 i 4, associades 

respectivament a una tendència ambiental desfavorable (PC2), un sistema econòmic 

majorment agrícola (PC3) i una interacció econòmica-ambiental (PC4); tenen coeficients 

negatius, fan créixer cap a valors negatius la taxa. La component 5 que presenta també 

un coeficient positiu, i estava negativament correlacionada amb els morts i el sistema 

polític, indica que a menor mortalitat per conflicte i millor sistema polític, major taxa de 

migració positiva.  El model obté un R2 ajustat8 de 0,46. És a dir no explica la totalitat de 

la variabilitat del fenomen. No obstant, en alguns camps, com el comportament humà 

és habitual obtenir valors més baixos, ja que no són fenòmens tan fàcils de predir. 

Addicionalment, tot i ser el valor baix, es té predictores estadísticament significatives i 

per tant, es poden extreure conclusions importants sobre l’associació entre predictores 

i resposta. En el model sense les components ambientals  (PC2 i PC4)  es mantenen les 

significacions similars, però podem veure que la capacitat explicativa del model ha 

baixat  fins a un valor de R2 ajustat de 0,20. Les components ambientals són responsables 

de gran part de la capacitat explicativa del model. 

 
8 El coeficient R2 ajustat és una mesura estadística que pren valors entre el 0-1 on 0 indica que el model 
no explica cap proporció de la variabilitat de les dades i 1 l’explica tota. 

Taula 4. Regressió amb components PCA 
període 2015-2019 

Component 
Estimació 
coeficient 

P-valor 

PC1 0,065 0,00190** 
PC2 -0,079 0,00382** 
PC3 -0,127 0,00173** 
PC4 -0,385 <0.0001 *** 
PC5 0,381 <0.0001 *** 

Adjusted R-squared:  0,4612 
F-statistic:  30,1 on 5 and 165 DF,  p-value: < 
2,2e-16 

Taula 5. Regressió amb components PCA 
període 2015-2019 (sense les ambientals) 

Component 
Estimació 
coeficient 

P-valor 

PC1 0,065 0,01028 * 
   

PC3 -0,127 0,00962 ** 
   

PC5 0,381 <0.0001 *** 

Adjusted R-squared:  0,2032 
F-statistic:  15,45 on 3 and 167 DF, p-value: 
6,457e-09 

Codis significació:    0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 
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Pel model complet dels anys 1995-1999 totes les components són significatives a escala 

0. Per les components PC2 -desenvolupament econòmic i urbà- i PC5 -estabilitat política- 

el seu increment, incrementa positivament la taxa neta de migració. Augments en la 

tendència demogràfica (PC1), la tendència ambiental i vulnerabilitat (PC3 i PC4) fan 

créixer la taxa negativament. En aquest model, es millora el valor de l’R2 ajustat fins a 

0.68, un valor molt bo per la naturalesa del fenomen. Pel model sense les components 

ambientals la capacitat explicativa del model decreix fins a un terç de la seva capacitat, 

prenent un valor R2 ajustat de 0,2112. De nou, les components ambientals resulten 

necessàries per a la capacitat explicativa del model. 

Taula 6. Regressió amb components PCA 
període 1995-1999 

Component 
Estimació 
Coeficient 

P-valor 

PC1 -0,110 <0.0001 *** 
PC2 0,189 <0.0001 *** 
PC3 -0,435 <0.0001 *** 
PC4 -0,217 <0.0001 *** 
PC5 0,190 <0.0001 *** 

Adjusted R-squared:  0,618  
F-statistic: 51,48 on 5 and 151 DF, p-value: < 
2,2e-16 

 
 

 

6. Discussió dels resultats 
 

Les diferents components han inclòs diferents indicadors demogràfics, socioeconòmics, 

polítics i ambientals per tal de representar el fenomen. I totes han resultat ser 

significatives. A l’extreure les components ambientals dels diferents models, la capacitat 

explicativa del model sobre els saldos migratoris disminuïa la meitat o més. Per tant, els 

factors ambientals són importants per determinar les migracions internacionals, que es 

poden explicar per les tendències demogràfiques, socioeconòmiques, polítiques, 

ambientals i la seva interacció. 

Ara bé, podem veure que el model dels anys 95-99, una etapa caracteritzada per la 

disminució del nombre de desplaçaments interns i refugiats i l’increment de les 

migracions internacionals, obté millors resultats que el model del 15-19, on el nombre 

de  desplaçaments interns i refugiats i l’increment de les migracions internacionals 

augmenta juntament amb el de les migracions internacionals. Tot i que estem parlant 

desplaçaments interns que no són internacionals, aquests impliquen que existeixen 

tendències creixents de migracions internacionals derivades del medi ambient o 

conflictes, que incrementen les migracions internacionals totals. Per tant, aquest model 

del 2015-2019 no sembla captar prou bé aquestes tendències, com sí que fa el de 95-99 

Taula 7. Regressió amb components PCA 
període 1995-1999 (sense les ambientals) 

Component 
Estimació 
Coeficient 

P-valor 

PC1 -0,110 0.000228*** 
PC2 0,189 <0.0001 *** 

   
   

PC5 0,190 0.003576** 

Adjusted R-squared:  0,2112 
F-statistic: 4,92 on 3 and 153 DF, p-value:  
1,429e-08 

Codis significació:    0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 
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quan les migracions internacionals derivades amb el medi ambient o els conflictes  

disminueixen.  

Addicionalment, el model de 1995-1999 en les seves components sembla representar i 

captar més una tendència ambiental, ja que les components 3 i 4 aparenten ser una 

tendència i vulnerabilitat ambiental, on els desastres naturals interactuen amb 

indicadors principalment econòmics. Per contra, pels anys 2015-2019 només la 

dimensió 2 sembla fer-ne referència directament i en la 4, hi ha una interacció residual 

del sistema econòmic amb el medi ambient. Les altres components recorden als factors 

migratoris, demogràfics, polítics i socioeconòmics, de manera separada, i es queden 

curtes per explicar les tendències migratòries. D’aquí també que els factors polítics es 

presentin com més significatius en aquest model. Es pot captar la importància dels 

conflictes i estabilitat política, però la infra-representació d’indicadors ambientals 

impossibilita poder captar aquesta segona tendència. De fet, recuperant la quarta 

component del model de 2015-2019, que conté diversitat d’indicadors econòmics 

juntament amb els ambientals, i ha resultat ser molt significativa, ens adonem de la 

importància de la interacció mediambiental amb altres factors, principalment amb els 

econòmics. 

Com tots els factors migratoris es troben molt relacionats, és gairebé factible establir 

una relació lògica lineal. Aparentment, obtenim que pren molta importància la 

interacció dels factors ambientals amb els socioeconòmics, ja havíem assenyalat que els 

efectes del canvi climàtic i la capacitat d’adaptació depenen del nivell de 

desenvolupament i de l’ingrés per càpita (Nicholls et al. citat a Oliver-Smith, 2012). Aquí 

pren importància el sistema econòmic i el nivell d’industrialització, ja que el 

desenvolupament econòmic dels països es relaciona amb l’abandonament de 

l’agricultura a favors dels sectors industrials i serveis, i el creixement de la població 

urbana. Per tant, els països amb més importància de l’agricultura es veuran més 

afectats, però no només pel perill dels efectes climàtics sobre l’agricultura sinó per la 

seva major vulnerabilitat derivada del seu nivell econòmic. Aquest desenvolupament 

depèn també de l’estabilitat política i sobretot, de la bona gestió dels governs -doncs 

s’ha evidenciat la importància de les democràcies plenes atraient i evitant migracions-. 

Per últim en la tendència demogràfica, hem pogut veure la importància i s’ha esbossat 

com favorable, un menor creixement de la població, menor fecunditat, major esperança 

de vida, etc., és a dir aquelles etapes de transicions demogràfiques finals on es troben 

els països desenvolupats amb millors nivells econòmics per pal·liar els efectes 

ambientals. Per consegüent, els països menys desenvolupats seran els més afectats. 

Per acabar, s’han confirmat les hipòtesis. D’una banda, podem confirmar que els 

tradicionals motius lligats a les migracions, els socioeconòmics, demogràfics i polítics, 

interactuen amb els factors ambientals. Tant els motius tradicionals, com els ambientals 

i la seva interacció són necessaris per poder explicar els fluxos migratoris. D’altra banda, 

els models mostren l’efecte negatiu que tenen unes condicions ambientals 
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desfavorables sobre la taxa de migració neta. Pels anys 1995-1999 la tendència 

ambiental i vulnerabilitat (PC3 i PC4) i per 2015-2019 les components PC2 i PC4, 

respectivament una tendència ambiental desfavorable i una interacció d’economies en 

desenvolupament i desastres naturals, feien créixer negativament els saldos migratoris. 

Finalment, la falta de capacitat explicativa dels models en extreure les components 

relacionades amb els factors ambientals semblen similar que part de les migracions 

internacionals són mediambientals. 

 

7 . Conclusions 
 

Tot i que els factors ambientals s’han remarcat com a determinants cal tenir en compte 

unes consideracions. A Environmental Dimensions of Migration (2015), Hunter et al. 

plantegen la pregunta “Els factors ambientals influeixen en les migracions?”. Responent-

la com “Depèn”. 

S’ha assenyalat que els factors ambientals interactuen amb molts d’altres a nivell macro, 

però a la vegada, també ho fan amb elements micro o meso. El medi ambient no és 

determinista (Hunter et al., 2015) i cal estudiar com es modela amb l’estructura i 

l’agència. Tots els canvis ambientals no esdevenen en una relació lineal cap a la migració 

forçada. Famílies i individus en situació extrema de pobresa poden no tenir l’oportunitat 

de migrar. Països que poden contribuir més -o no- al canvi climàtic, i experimentar canvis 

ambientals en més o menys mesura, poden tenir la capacitat de mitigar-los pel seu nivell 

econòmic, social o polític; sense que cap individu se’n vegi afectat.  

Hi ha un buit al voltant com es relaciona el medi ambient amb els individus, com 

interpreten els riscs en els seus entorns, com afecten les desigualtats, el poder, etc. Com 

agreuja el canvi climàtic les vulnerabilitats existents? Com augmenta la percepció de 

risc?  

Incloure els factors ambientals; juntament amb els polítics; socioeconòmics; o 

demogràfics; en els marcs teòrics explicatius segueix sense poder explicar la totalitat 

dels fluxos migratoris, perquè no es coneix com interactuen. 

I tot existir tota mena de descripcions sobre com el canvi climàtic afecta, i afectarà, les 

nostres societats: canvis en els climes i desastres naturals extrems; inhabilitat en 

territoris; mobilitat extrema; falta de recursos; conflictes per aquests; etc; i parlar-se de 

mitigació o adaptació tecnològica a aquests esdeveniments, no es té en compte que no 

és només un problema físic. És també un problema social, que no es resol 

tecnològicament. Si s’arriba a solucionar o alentir el canvi climàtic no s’haurà resolt el 

problema social inherent, ja que no es té coneixement de la interacció del medi ambient 

i els individus. Cal avançar en la teoria social del fenomen migratori induït per les 

condicions ambientals, com també en la seva mesura. 
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Però ni avança la teoria social ni l’acció social. El canvi climàtic, i les seves conseqüències 

físiques i socials representen el gran problema del segle XXI. I paradoxalment, està a 

l’agenda política de gairebé tots els països. Tanmateix, els acords tenen baix nivell de 

compromís o són massa laxes amb les mesures o terminis. Pot ser a raó que el canvi 

climàtic és un enemic invisible o que els països amb més capacitat de canvi, encara no 

en pateixen unes conseqüències tan greus com per sacrificar-hi el seu benestar. La 

desconeixença sobre la veritable afectació que pot tenir sobre aquests països o quan 

seran palpables i irremeiables per ells, juga a favor del seu no sacrifici. 
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10. Annexos 
 

Annex 1: Metodologia: descripció detallada variables explicatives 

 

Variable geogràfica 

- Hemisferi on es localitza el país. 

o Pren valor 0 per l’hemisferi nord, 1 pel sud i 2 si té presència en ambdós 

hemisferis. 

Variables demogràfiques  

- Densitat de població 

- Esperança de vida 

- Taxa de Fecunditat 

- Població total 

- Percentatge de creixement anual de la població total 

- Percentatge de la població total residint en àrees urbanes 

- Percentatge de creixement anual de població residint en àrees urbanes  

Variables socioeconòmiques 

- GDP per càpita en paritat de poder adquisitiu (PPP) ($) 

- Percentatge anual de creixement del GDP per càpita 

- Percentatge de la població econòmicament activa a l'agricultura 

- Percentatge de la població econòmicament activa a la indústria 

Variables polítiques 

- Índex sobre la qualitat dels règims polítics 

o Variable factor basada en la classificació feta per The Economist9 dels diferents 

països en països amb règims autoritaris (0), règims híbrids (2), democràcia 

imperfecta (2) i democràcia plena(3). Per la base del període 1995-1999 no es 

disposa d’aquesta variable ja que no existia la classificació. 

- Conflictes polítics declarats 

o Variable dummy creada a partir les dades de l’Uppsala Conflict Data Program 

(UCDP) per a simplificar l’existència d’algun conflicte intern violent al país 

durant el període del 2015 al 2019. Pren valor 0 si no s’ha donat cap conflicte i 

1 en cas contrari. La presència d’un dels següents tres conflictes són vàlids per 

a establir amb valor 1 el país. Violència unilateral -l’ús de força armada per part 

del govern o per un grup formalment organitzat contra civils que resulta en 

almenys 25 morts en un any-. Conflicte armat estatal -ús armat entre dues parts, 

de les quals almenys una és el govern i resulta en almenys 25 morts en un any-. 

 
9 Per més detall veure The Economist. (2019). Democracy Index 2019: A year of democratic backsliding 

and popular protest.  
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Conflicte no estatal -ús armat entre dos grups armats organitzats, cap dels quals 

és el govern i resulta en almenys 25 morts en un any-10. 

- Morts derivats dels conflictes  

o Morts derivats d’enfrontaments durant el període de referència dels països 

marcats com en conflicte a l’anterior variable. Aquesta variable pren valor 0 si 

no s’ha declarat el país com en conflicte, ja que es tracta de violència mínima o 

derivada d’atacs d’altres països. 

Variables ambientals 

- Producció de cereals per càpita 

- Emissions de diòxid de carboni per càpita 

- Desastres naturals succeïts  

o Un comptatge dels desastres naturals que han afectat un territori durant el 

període de referència a partir les dades de l’International Disaster Database del 

Centre per la Recerca en l’Epidemiologia dels Desastres (CRED) recopilades a la 

base EM-DAT. S’han tingut en compte únicament els desastres naturals -

geofísics, meteorològics, hidrològics, climàtics i biològics -. Per ser un desastre 

considerat a la database cal que un dels següents criteris es compleixi: que hagi 

provocat deu o més persones mortes, afectat cent o més persones afectades o 

s’hagi declarat l’estat d’emergència o l’ajuda internacional11. 

 

Annex 2: Correlació entre variables anys 2015-19 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
10 Per a més detall veure UCDP. (s.f). UCDP Definitions.  
11 Per més detall veure: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). (s.f). Classification.  
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Annex 3: Correlació entre variables anys 1995-1999 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Annex 4: Països segons hemisferi en les dues primeres components principals anys 

1995-1999 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Annex 5: Països segons conflicte en les dues primeres components principals anys 

1995-1999 

 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Annex 6: Codi R 

 
# DADES 15-19 
 
dades<-read_excel("basededadesnetejada.xlsx", col_names=T) 
dades1<-data.frame(dades) 
rownames(dades1)<-dades1$Països 
dades1<-subset(dades1,select = -1) 
dades1<-subset(dades1,select = -1) 
dadesdef<-subset(dades1,select=c(2,15:75,81:117)) 
dadesdef$Hemisferi<-as.factor(dadesdef$Hemisferi) 
dadesdef$Règim.Polític<-as.factor(dadesdef$Règim.Polític) 
dadesdef$Conflicte15.19<-as.factor(dadesdef$Conflicte15.19) 
dadesdef$Conflicte15<-as.factor(dadesdef$Conflicte15) 
dadesdef$Conflicte16<-as.factor(dadesdef$Conflicte16) 
dadesdef$Conflicte17<-as.factor(dadesdef$Conflicte17) 
dadesdef$Conflicte18<-as.factor(dadesdef$Conflicte18) 
dadesdef$Conflicte19<-as.factor(dadesdef$Conflicte19) 
 
 
# DADES 1995-1999 
 
dades21<-read_excel("2abase.xlsx", col_names=T) 
dades2<-data.frame(dades21) 
rownames(dades2)<-dades2$Països 
dades2<-subset(dades2, select=-1) 
dades2<-subset(dades2, select=-1) 
dadesdef2<-subset(dades2,select=c(2:63,69:89)) 
dadesdef2$Hemisferi<-as.factor(dadesdef2$Hemisferi) 
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dadesdef2$Conflicte95.99<-as.factor(dadesdef2$Conflicte95.99) 
 
sum(is.na(dadesdef2)) 
 
# ANÀLISI BIVARIAT 15.19 
 
d1519biv<-subset(dadesdef,select=c(1,2,8,14,20,26,32,38,44,50,56,62,68,74,75,81,87,93,99)) 
summary(d1519biv) 
a<-apply(X = d1519biv[,-c(2,17,15)], MARGIN = 2, FUN = "mean",na.rm=TRUE) 
round(a,digits=3) 
 
# GRÀFICS CORRELACIONS 
corrplot(cor(d1519biv[-c(2,17,15)],use="complete.obs"),         
         cl.align.tex="l",tl.cex= 0.6,cl.ratio=0.1,tl.offset=1,method = "shade",  
         type = "full",   diag = TRUE,    tl.col = "black", bg = "white",   col = NULL)  
 
# Regressions lineals simples 15-19 
 
reg<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~Població15.19,data=d1519biv) 
summary(reg) 
reg1<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~P.growth15.19,data=d1519biv) 
summary(reg1) 
reg2<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~Fecunditat15.19,data=d1519biv) 
summary(reg2) 
reg3<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~P.density15.19,data=d1519biv) 
summary(reg3) 
reg4<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~UrbanPop15.19,data=d1519biv) 
summary(reg4) 
reg5<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~Life.exp15.19,data=d1519biv) 
summary(reg5) 
reg6<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~GDP.cap15.19,data=d1519biv) 
summary(reg6) 
reg7<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~Employ.agriculture15.19,data=d1519biv) 
summary(reg7) 
reg8<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~Employ.ind15.19,data=d1519biv) 
summary(reg8) 
reg9<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~GDPgrowth15.19,data=d1519biv) 
summary(reg9) 
reg10<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~Cerealprod.c15.19,data=d1519biv) 
summary(reg10) 
reg11<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~Urb.pop.growth15.19,data=d1519biv) 
summary(reg11) 
reg12<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~CO2em.cap15.19,data=d1519biv) 
summary(reg12) 
reg13<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~NaturalDis15.19,data=d1519biv) 
summary(reg13) 
reg14<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~MortsConf15.19,data=d1519biv) 
summary(reg14) 
reg15<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~Fecunditat15.19,data=d1519biv) 
summary(reg15) 
reg16<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~Conflicte15.19,data=d1519biv) 
summary(reg16) 
reg17<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~Hemisferi,data=d1519biv) 
summary(reg17) 
reg18<-glm(d1519biv$NetMigrationR.1519~Règim.Polític,data=d1519biv) 
summary(reg18) 
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# ANÀLISI BIVARIAT 95.99 
 
d9599biv<-subset(dadesdef2, select = c(1,2,8,14,20,26,32,38,44,50,56,62,68,74,75,76,77,83)) 
 
a<-apply(X = d9599biv[,-c(2,16)], MARGIN = 2, FUN = "mean",na.rm=TRUE) 
round(a,digits=3) 
 
# GRÀFICS CORRELACIONS 
corrplot(cor(d1519biv[-c(2,17,15)],use="complete.obs"),      
         cl.align.tex="l", 
         tl.cex= 0.55, 
         mar=c(1,1,2,1), 
         cl.ratio=0.1, 
         main="Correlacions variables anys 1995-1999", 
         tl.offset=1, 
         method = "shade",  
         type = "full",     
         diag = TRUE,       
         tl.col = "black",  
         bg = "white",      
         col = NULL)  
 
reg1<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~Població95.99,data=d9599biv) 
summary(reg1 
reg2<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~P.growth95.99,data=d9599biv) 
summary(reg22) 
reg3<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~P.density95.99,data=d9599biv) 
summary(reg33) 
reg4<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~UrbanPop95.99,data=d9599biv) 
summary(reg4) 
reg5<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~Urb.pop.growth95.99,data=d9599biv) 
summary(reg5) 
reg6<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~Life.exp95.99,data=d9599biv) 
summary(reg6) 
reg7<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~GDP.cap95.99,data=d9599biv) 
summary(reg7) 
reg8<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~Employ.agriculture95.99,data=d9599biv) 
summary(reg8) 
reg9<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~GDPgrowth95.99,data=d9599biv) 
summary(reg9) 
reg10<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~Employ.ind95.99,data=d9599biv) 
summary(reg10) 
reg11<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~Cerealprod.c95.99,data=d9599biv) 
summary(reg11) 
reg12<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~CO2em.cap95.99,data=d9599biv) 
summary(reg12) 
reg13<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~NaturalDis95.99,data=d9599biv) 
summary(reg13) 
reg14<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~MortsConf95.99,data=d9599biv) 
summary(reg14) 
reg15<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~Fecunditat95.99,data=d9599biv) 
summary(reg15) 
reg16<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~Conflicte95.99,data=d9599biv) 
summary(reg16) 
reg17<-glm(d9599biv$NetMigrationR.1519~Hemisferi,data=d9599biv) 
summary(reg17) 
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# MAPES 
 
dadesmap<-subset(dades,select=c(1,4,101)) 
dadesmap<-as.data.frame(dadesmap) 
dadesmap$Països<-as.factor(dadesmap$Països) 
 
dadesmap2<-subset(dades21,select=c(1,4,83)) 
dadesmap2<-as.data.frame(dadesmap2) 
dadesmap2$Països<-as.factor(dadesmap2$Països) 
 
dadesmap$Països<- recode(dadesmap$Països 
                         ,'Cabo Verde' = 'Cape Verde' 
                         ,"Côte d'Ivoire" = 'Ivory Coast' 
                         ,"Czechia"="Czech Republic" 
                         ,"Eswatini"="Swaziland" 
                         ,"Korea, Dem.People's Rep."= "North Korea" 
                         ,"Micronesia"="Micronesia, Federated States of" 
                         ,"North Macedonia"="Macedonia" 
) 
 
quantile(dadesmap$NetMigrationR.1519) 
summary(dadesmap$NetMigrationR.1519) 
summary(dadesmap2$NetMigrationR.1519) 
quantile(dadesmap2$NetMigrationR.1519) 
 
# MAPA taxa neta 2015-2019 
 
joinData <- joinCountryData2Map( dadesmap, 
                                 joinCode = "NAME",  nameJoinColumn = "Països",verbose = TRUE) 
 
classInt <- classInt::classIntervals( dadesmap[["NetMigrationR.1519"]], n=4, 
                         style="fixed", fixedBreaks=c(-23,-3,0,3,23)) 
 
catMethod = classInt[["brks"]] 
theMap <- mapCountryData( joinData, nameColumnToPlot="NetMigrationR.1519", 
          addLegend=FALSE, colourPalette = c("olivedrab1","lightgoldenrodyellow", 
          "honeydew2", "darkgreen" ), borderCol= "black" 
          , oceanCol="white",mapTitle= "Taxa de Migració Neta 2015-2019",  
          missingCountryCol= "grey",catMethod=catMethod) 
 
do.call( addMapLegend, c(theMap,legendWidth=0.5, legendLabels="all",legendIntervals="page", 
legendMar = 2)) 
 
# MAPA taxa neta 1995-1999 
 
dadesmap2$Països<- recode(dadesmap2$Països 
                         ,'Cabo Verde' = 'Cape Verde' 
                         ,"Côte d'Ivoire" = 'Ivory Coast' 
                         ,"Czechia"="Czech Republic" 
                         ,"Eswatini"="Swaziland" 
                         ,"Micronesia"="Micronesia, Federated States of" 
                         ,"North Macedonia"="Macedonia") 
 
joinData2 <- joinCountryData2Map( dadesmap2, joinCode = "NAME",nameJoinColumn = "Països", 
                                 verbose = TRUE) 
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classInt <- classInt::classIntervals( dadesmap2[["NetMigrationR.1519"]], n=4, 
            style="fixed", fixedBreaks=c(-28,-3,0,3,36)) 
 
catMethod = classInt[["brks"]] 
theMap <- mapCountryData( joinData2, nameColumnToPlot="NetMigrationR.1519", 
          addLegend=FALSE, colourPalette = c("olivedrab1","lightgoldenrodyellow", 
          "honeydew2", "darkgreen" ), borderCol= "black", oceanCol="white" 
          ,mapTitle= "Taxa de Migració Neta 1995-1999",missingCountryCol="grey", 
catMethod=catMethod) 
 
do.call( addMapLegend, c(theMap,legendWidth=0.5, legendLabels="all",  
                         legendIntervals="page", legendMar = 2)) 
 
 
t.test(dadesmap$NetMigrationR.1519,dadesmap2$NetMigrationR.1519) 
#No hi ha diferències significatives 
 
#PER DESASTRES NATURALS 
 
quantile(dadesmap$`NaturalDis15-19`) 
summary(dadesmap2$`NaturalDis95-99`) 
quantile(dadesmap2$`NaturalDis95-99`) 
summary(dadesmap$`NaturalDis15-19`) 
 
# 15-19 
classInt <- classInt::classIntervals( dadesmap[["NaturalDis15-19"]], n=4, 
 style="fixed", fixedBreaks=c(0,2,5,11,138)) 
 
catMethod = classInt[["brks"]] 
theMapDesas <- mapCountryData( joinData, nameColumnToPlot="NaturalDis15-19", 
               addLegend=FALSE, colourPalette = c("pink","palevioletred1","maroon1","hotpink4"), 
              borderCol= "black", oceanCol="white", 
              mapTitle= "Desastres Naturals 2015-2019", missingCountryCol= 
                "grey", catMethod=catMethod) 
 
do.call( addMapLegend, c(theMapDesas,legendWidth=0.5, legendLabels="all",  
                         legendIntervals="page", legendMar = 2)) 
 
# 1995-1999 
 
classInt <- classInt::classIntervals( dadesmap2[["NaturalDis95-99"]], n=4, 
                      style="fixed", fixedBreaks=c(0,2,5,11,120)) 
 
catMethod = classInt[["brks"]] 
theMapDesas2 <- mapCountryData( joinData2, nameColumnToPlot="NaturalDis95-99", 
            addLegend=FALSE, colourPalette = c("pink","palevioletred1", 
            "maroon1","hotpink4"), borderCol= "black", oceanCol="white" 
            ,mapTitle= "Desastres Naturals 1995-1999", missingCountryCol="grey", 
            catMethod=catMethod) 
 
do.call( addMapLegend, c(theMapDesas2,legendWidth=0.5, legendLabels="all",  
                         legendIntervals="page", legendMar = 2)) 
 
t.test(dadesmap$`NaturalDis15-19`,dadesmap2$`NaturalDis95-99`)  
 
#No hi ha diferències significatives 
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#ESCALAR BASE DE DADES 15-19 
 
basics<-dadesdef[c(1:171),c(1,3:74,76:81,88:99)] 
dfactors<-dadesdef[c(1:171),c(2,82:87,75)] 
 
#ESCALAR DADES QUANTITATIVES 15-19 
 
n<-nrow(basics) 
X<-scale(basics,center = TRUE, scale = TRUE)  
X<-X*(1/sqrt(n-1)) 
dadesdef<-cbind(X,dfactors) 
 
# IMPUTACIÓ DADES 15-19 
 
nb <- estim_ncpPCA(dadesdef,method.cv = "Kfold", verbose = FALSE,  
                   quali.sup=c(92:99),ncp.min = 0, ncp.max = 10) 
nb$ncp  
plot(0:10,nb$criterion, xlab = "nb dim", ylab = "MSEP") 
 
imput <- imputePCA(dadesdef,ncp=nb$ncp,scale=TRUE,quali.sup=c(92:99)) 
dadesimput<-imput$completeObs # DADES DEFINITIVES 15.19 
d1519prov<-dadesimput 
d1519<-subset(d1519prov,select=c(1,7,13,19,25,31,37,43,49,55,61,67,73,79,85,91,92,98,99)) 
 
# ESCALAR BASE DE DADES 95-99 
 
basics2<-dadesdef2[c(1:157),c(1,3:75,77:83)] 
dfactors2<-dadesdef2[c(1:157),c(2,76)] 
 
# ESCALAR VARIABLES QUANTITATIVES 95-99 
 
n<-nrow(basics2) 
X2<-scale(basics2,center = TRUE, scale = TRUE)  
X2<-X2*(1/sqrt(n-1)) 
dadesdef2<-cbind(X2,dfactors2) 
 
# IMPUTACIÓ DADES 95-99 
 
nb2 <- estim_ncpPCA(dadesdef2,method.cv = "Kfold", verbose = FALSE,  
                   quali.sup=c(82:83),ncp.min = 0, ncp.max = 9) 
nb2$ncp  
plot(0:9,nb2$criterion, xlab = "nb dim", ylab = "MSEP") 
 
imput2 <- imputePCA(dadesdef2,ncp=nb2$ncp,scale=FALSE,quali.sup=c(82:83)) 
dadesimput2<-imput2$completeObs 
dadesimput2 
 
d9599<-subset(dadesimput2, select = c(1,7,13,19,25,31,37,43,49,55,61,67,73,74,75,81,82,83)) 
 
# PCA 
 
d1519red<-subset(d1519,select=-1) 
 
res<-PCA(d1519red,scale.unit = TRUE, graph = FALSE, quali.sup =c(16:18)) 
 
eig.val<-get_eigenvalue(res) 
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print(eig.val) 
 
fviz_screeplot(res, barfill = "darkolivegreen3", barcolor="darkolivegreen3",  
               addlabels=TRUE) 
mean(eig.val[,2]) #mean 6.66 ->5 dimensions! 
 
# Resultats variables 
var <- get_pca_var(res) 
 
# CORRELACIONS AMB LES DIMENSIONS 
var$cor[,1:5]  
 
#BIPLOTS 
 
fviz_pca_biplot(res, geom.ind = "point",pointshape = 21,  pointsize = 6, 
title=list(fill="Països segons Règim polític 15-19"),  fill.ind = d1519red$Règim.Polític,col.var = "black", 
                select.var = list(contrib=5),legend.title = list(fill = "Règim"),repel = TRUE ) 
 
d1519red$Hemisferi<-revalue(d1519red$Hemisferi, c("0"="Nord", "1"="Sud", 
                                                          "2"="Ambdós")) 
d1519red$Conflicte15.19<-revalue(d1519red$Conflicte15.19, c("0"="No conflicte", 
                                                            "1"="Conflicte"))                                         
 
fviz_pca_biplot(res,   geom.ind = "point",pointshape = 21,pointsize = 6,fill.ind = d1519red$Hemisferi, 
                col.var = "black",  select.var = list(contrib=5),title=list(fill="Països segons hemisferi 15-19"), 
                legend.title = list(fill = "Hemisferi"),  repel = TRUE  ) 
 
 
fviz_pca_biplot(res,   geom.ind = "point",pointshape = 21,pointsize = 6, 
                fill.ind = d1519red$Conflicte15.19,col.var = "black",select.var = list(contrib=5), 
                select.ind=list(contrib=100),title=list(fill="Països segons conflicte 15-19"), 
                legend.title = list(fill = "Conflicte"),  repel = TRUE  ) 
 
#PCA 1995-1999 
 
d9599red<-subset(d9599,select=-1) 
 
res2<-PCA(d9599red,scale.unit = TRUE, graph = FALSE, quali.sup =c(16:17)) 
 
eig.val2<-get_eigenvalue(res2) 
 
print(eig.val2) 
fviz_screeplot(res2, barfill = "darkolivegreen3", barcolor="darkolivegreen3",  
               addlabels=TRUE) 
 
mean(eig.val2[,2]) # 6.666667 -> 5 dimensions 
var2 <- get_pca_var(res2) 
 
# CORRELACIONS AMB LES DIMENSIONS 
 
var2$cor[,1:5] 
 
fviz_pca_biplot(res2,    geom.ind = "point",pointshape = 21,pointsize = 6, 
                fill.ind = d9599red$Conflicte95.99,col.var = "black",select.var = list(contrib=5), 
                title=list(fill="Països segons conflicte 95-99"),  legend.title = list(fill = "Conflicte"), 
                repel = TRUE    ) 
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fviz_pca_biplot(res2,   geom.ind = "point",pointshape = 21,pointsize = 6, 
                fill.ind = d9599red$Hemisferi,col.var = "black",select.var = list(contrib=5), 
                title=list(fill="Països segons hemisferi 95-99"),legend.title = list(fill = "Hemisferi"), 
                repel = TRUE  ) 
 
 

# Regressions amb PCA 15-19 

 
pca1519 <- prcomp(d1519[,2:16], scale. = FALSE) 
pca15.19.5 <- pca1519$x[,1:5] 
tot1519 <- cbind(pca15.19.5, d1519[,1]) 
tot1519<-as.data.frame(tot1519) 
 
model1519 <- lm(V6~., data = tot1519) 
 
summary(model1519) 
shapiro.test(model1519$residuals) #residus normals 
bptest(model1519) #No hi ha evidències de falta d'homocedesticitat 
 
# Sense components ambientals 
 
model1519noamb <- lm(V6~.-PC2-PC4, data = tot1519) 
summary(model1519noamb) 
 
# REGRESSIÓ 95-99 
 
pca9599 <- prcomp(d9599[,2:16], scale. = FALSE) 
summary(pca9599) 
pca95.99.5 <- pca9599$x[,1:5] 
tot9599 <- cbind(pca95.99.5, d9599[,1]) 
 
model9599 <- lm(V6~., data = as.data.frame(tot9599)) 
summary(model9599) 
shapiro.test(model9599$residuals) #residus normals 
bptest(model9599) #No hi ha evidències de falta d'homocedesticitat 
 
# Sense components ambientals 
 
model9599noamb <- lm(V6~.-PC3-PC4, data = as.data.frame(tot9599)) 
summary(model9599noamb) 

 

 


