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Nom oficial República Argentina/Nación Argentina
Estructura administrativa la República d’Argentina és
un estat federal constituït per una capital federal i 23
províncies. 
Competències administratives Cada província té
competències legislatives en els termes establerts en
les seves respectives constitucions, en què de forma
expressa manifesten la seva adhesió a la República. El
poder executiu de cada província és exercit pel gover-
nador, que és elegit pels habitants de la província. El
poder legislatiu provincial és exercit pel  Congrés
Provincial corresponent que pot ser unicameral o bica-
meral. Cada província està dividida en departaments,
excepte en el cas de la província de Buenos Aires que
reben el nom de partits. Cada Departament està divi-
dit a la vegada en districtes, i aquests amb localitats.
Les localitats que superen un cert nombre d’habitants
s’anomenen municipis.
Independència 8 de juliol de 1816 (d’Espanya)
Entrada a l’ONU 24 d’octubre de 1945
Superfície 2.780.092 km2

Fronteres Bolívia (832 km), Brasil (1.224 km), Xile
(5.150 km), Paraguai (1.880 km) i Uruguai (579 km).
Llengua oficial espanyol
Capital Buenos Aires, 2.904.192 habitants (1999).
Altres ciutats importants Córdoba (1.276.585),
Rosario (1.000.000), Mar de la Plata (579.483), La
Plata (556.308).

SISTEMA POLÍTIC

República Federal amb dues cambres legislati-
ves Senat (72 membres) i Cambra dels Diputats (257
membres).
Constitució: 1 de maig de 1853 i revisada l’agost de
1994.
Cap d’Estat i de Govern Néstor Carlos Kirchner,
Frente para la Victoria (maig 2003).

A les eleccions d’abril de 2003, els resultats de la
primera ronda van ser els següents:
Carlos Saúl Menem Frente para la Lealtad 19,4% i
Unión del Centro Democrático 5,0 %
Néstor Carlos Kirchner Frente para la Victoria 22,0%
Ricardo López Murphy Movimiento Federal para
Recrear el Crecimiento 16,3%
Elisa Carrió Afirmación para una República de
Iguales 14,1%
Adolfo Rodríguez Saá Frente Movimiento
Popular 12.1% i Partido Unión y Libertad 2,0%
Leopoldo Moreau Unión Cívica Radical 2,3%
Patricia Walsh Izquierda Unida 1,8%
Alfredo Bravo Partido Socialista 1,1% 

Cap dels candidats que es presenta a les eleccions presidencials obté el
45 % dels vots necessaris per ser proclamat president a la primera volta.
Els peronistes Carlos Menem, amb el 24,4%, i Néstor Kirchner, amb el
22,0%, han de disputar la presidència en una segona ronda el 18 de
maig, però tres dies abans, Menem es retira i Néstor Kirchner és procla-
mat nou president de la República d’Argentina sense cap oposició.

Perfil de
l’ARGENTINA
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PERFIL DE L’ARGENTINA

POBLACIÓ

Total (2000) 37 milions d’habitants
Població urbana (2000) 88,2%
Estructura d’edat (2000) per sota de 15 anys: 27,7%; 15-29
anys: 25,6%; 30-44 anys: 18,8%; 45-59 anys: 14,6%; 60-74
anys: 9,6%; més de 75 anys: 3,7%
Taxa de creixement anual 1,4% (1975-2000); 1,1% (2000-
2015)
Projecció de població (2010) 41.474.000 habitants; (2020)
45.347.000 habitants
Índex de natalitat (2000) 18,6 naixements per 1.000 habi-
tants (mitjana mundial 22,5)
Índex de mortalitat 7,6 morts per 1.000 habitants (mitjana
mundial 9,0) (2000)
Índex de mortalitat infantil (2000) 18 morts per 1.000 nai-
xements vius
Índex de fecunditat 2,6 fills per dona (1995-2000)

Índex de mortalitat materna reportada (1985-1999) 41
morts per cada 100.000 naixements vius
Esperança de vida en néixer (1995-2000) 72,9 anys; dones
77,2 anys i homes 70,1 anys (2000)
Composició ètnica (2000) ascendència europea 86,4%; mes-
tissos 6,5%; amerindis 3,4%; àrabs 3,3%; altres 0,4%
Composició religiosa (2000) catòlics romans 79,8%; protes-
tants 5,4%; musulmans 1,9%; jueus 1,3%; altres 11,6%
Taxa d’alfabetització d’adults (2000) (% població de més de
15 anys) 96,8%; homes (96,8%), dones (96,8%)
Població que no utilitza millors fonts de proveïment d’ai-
gua (2000) 21%
Població que utilitza instal·lacions de sanejament accepta-
bles (2000) 85% 

INDICADORS ECONÒMICS I SOCIALS

Moneda peso, 1 dòlar = 2,74221 pesos (maig 2003) 
Ingrés Nacional Brut (INB) (2001) 261.000 milions de
dòlars (2001)
INB per càpita (2001) 6.960 dòlars
INB (segons PPA ) (2001) 438.000 milions de dòlars 
INB per càpita (segons PPA) (2001) 11.690 dòlars 
Força de treball 15 milions (2000)
Taxa d’atur 12,8% (1998-2000)
Estructura PIB (2001) agricultura 4,8%; indústria 26,6%
(manufactures 16,9%); serveis 68,5%
Indústria aliments tractats, vehicles de motor, béns de
consum duradors, tèxtils, productes químics i petroquímics,
impremta, metal·lúrgia i acer. 
Productes agrícoles llavors de gira-sol, llimones, soja,
raïm, cereals, tabac, cacauets, te, blat i ramaderia.
Importacions (2001) 20.321 milions de dòlars. Equipament
de maquinària i de transport 46,5%; productes químics 19,4%; 

productes manufacturats 15,0%; aliments i animals vius
4,4%. Països de procedència: Brasil (5.230 milions de dòlars);
Estats Units (3.781); Xina (1.113); Alemanya (1.052); Itàlia
(840); Japó (767); França (737); Espanya (712).
Exportacions (2001) 26.610 milions de dòlars. Aliments i
animals vius 35,1%; petroli i productes derivats del petroli
12,1%; equipament de maquinària i de transport 12,0%; pro-
ductes manufacturats 10,8%; vegetals i olis d’animals 9,9%;
matèries primàries 8,0%; productes químics 7,7%. Països de
destinació: Brasil (6.206 milions de dòlars); Estats Units
(2.900); Xile (2.851); Xina (1.222); Espanya (1.099); Itàlia
(852); Països Baixos (799); Uruguai (725). 
Despesa pública en educació (1995-1997) 3,5% del PNB
Despesa pública en sanitat (1998) 2,4% del PIB
Despesa pública militar (2000) 1,3% del PIB
Deute extern (2001) 140.681 milions de dòlars

Fonts

Britannica World Data

Informe sobre el Desenvolupament Humà 2001 (PNUD)

CIA World Factbook

The World Bank Group: World Development indicators (2002)

http://www.electionworld.org

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)


