
 

Censo de poboación e padrón municipal de habitantes 

 

Censo de poboación 

É o conxunto de operacións que consisten en recompilar, resumir, valorar, analizar e publicar todos os datos 

de carácter demográfico, cultural, económico e social de todos os habitantes do país e das súas divisións 

político-administrativas, referidos a un momento ou período dado e a todas as persoas que residen en 

vivendas, xa sexan familiares ou colectivas. 

Os censos de poboación realízanse cada dez anos. Ata 1970, o censo de poboación levouse a cabo nos 

anos terminados en 0 e, a partir de 1981, nos anos terminados en 1. As cifras de poboación do censo de 

2001 teñen como data de referencia o 1 de novembro de 2001.  

A consideración das cifras de poboación dos censos é puramente estatística, é dicir, non son cifras oficiais 

de poboación. 

 

Padrón municipal de habitantes (PMH) 

É o rexistro administrativo onde constan os veciños dun concello. Os seus datos constitúen proba de 

residencia no concello e do domicilio habitual nel. 

A Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, establecía que cada cinco anos debía levarse a cabo 

unha renovación do padrón. No ano 1996 levouse a cabo unha modificación da normativa do PMH e quedou 

establecido un novo sistema de xestión continua e informatizada do padrón. Esta normativa suprimiu as 

renovacións do PMH quinquenais e dispuxo que os concellos deben aprobar a revisión dos seus padróns 

con referencia ao 1 de xaneiro de cada ano. A revisión do día 1 de xaneiro de 1998 foi a primeira en levarse 

a cabo de acordo co novo sistema. 

 

Residente 

Considérase residente a toda persoa física que ten fixada a súa residencia habitual na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 

Cifras oficiais de poboación  

Son as que se derivan do procedemento de xestión do padrón municipal. Publícanse anualmente, con 

referencia ao día 1 de xaneiro, mediante real decreto, por proposta da Presidencia do INE e co informe 

vinculante do Consello de Empadroamento. 

 

Densidade da poboación 

É o cociente entre a poboación dun territorio e a súa extensión superficial. Mídese en habitantes/quilómetro 

cadrado. 

 

 

 

 

 



Movemento natural da poboación 

 

Movemento natural da poboación (MNP) 

A estatística do Movemento natural da poboación refírese basicamente aos nacementos, matrimonios e 

defuncións que tiveron lugar no territorio español, e a súa elaboración faise a partir dos boletíns estatísticos 

proporcionados ao INE polos rexistros civís.  

As modificacións máis relevantes que sufriu esta estatística refírense aos nacementos e ás defuncións.  

Con respecto aos primeiros, hai que destacar que, ata 1975, só se computaban os nacidos que viviran, polo 

menos, 24 horas enteiramente desprendidos do seo materno, pero, a partir deste ano, o concepto de 

nacemento pasa a identificarse co concepto biolóxico de nacido con vida. O criterio empregado para 

clasificar os nacementos é o de lugar de residencia da nai, polo que os resultados están referidos aos 

nacidos vivos tanto na Comunidade Autónoma de Galicia coma fóra dela sempre que a súa nai teña a 

residencia en Galicia.  

No que respecta á estatística de defuncións, ata 1975, comprendía todos os falecidos con máis de 24 horas 

de vida, e a partir dese ano comprende tamén os falecidos no primeiro día de vida. Coas defuncións 

establécese a mesma clasificación sinalada nos nacementos, os datos están referidos aos falecidos que 

tiñan por residencia algún concello da Comunidade Autónoma de Galicia, independentemente do lugar onde 

se producise o falecemento. 

 

Nacemento  

Aínda que o Código civil no seu artigo 30 di "só se computará nacido o feto que tivese figura humana e vivise 

vinte e catro horas enteiramente desprendido do seo materno", no campo demográfico o concepto de 

nacemento identifícase co concepto biolóxico de nacido con vida. 

 

Defunción 

O concepto estatístico de defunción utilizado tradicionalmente en España comprendía a todos os falecidos 

con máis de 24 horas de vida. A partir de 1975, o concepto ampliouse coa incorporación dos nacidos con 

vida falecidos durante as primeiras 24 horas. Con este cambio adóptase o criterio recomendado polos 

organismos internacionais. 

 

Saldo vexetativo ou saldo natural 

É a diferenza existente entre os nacementos e as defuncións ocorridas durante un período de tempo 

definido. 

 

Movementos migratorios 

 

Migración 

Cambio de residencia dun concello a outro. Se o cambio de residencia se realiza entre os concellos da 

Comunidade Autónoma de Galicia denomínase migración interior.  Cando o movemento é cara a ou dende o 

resto de España ou o estranxeiro fálase de migración exterior. 

 

 

 



Emigración 

Para un ámbito xeográfico determinado é aquela migración que ten orixe nese ámbito e destino fóra deste. 

Fálase de emigración interna cando o destino é outro concello de Galicia e de emigración externa cando o 

destino é o resto de España ou o estranxeiro. 

 

Inmigración 

Para un ámbito xeográfico determinado é aquela migración con destino este ámbito e orixe fóra del. Fálase 

de inmigración interna cando a orixe é outro concello de Galicia e de inmigración externa cando a orixe é o 

resto de España ou o estranxeiro. 

 

Saldo migratorio 

Para cada ámbito territorial é a diferenza entre o número de inmigracións e o número de emigracións. Se é 

positivo indica que as entradas de poboación superan as saídas e se é negativo o contrario. 

 

 

Indicadores demográficos 

 

Idade media da poboación 

É a media aritmética das idades dos individuos que compoñen unha poboación.  

 

Índice de envellecemento  

É a relación entre a poboación maior de 64 anos e a poboación menor de 20 anos. 

 

Taxa bruta de natalidade 

Número de nacementos por cada 1.000 habitantes. 

 

Taxa específica de fecundidade 

Cociente entre o número de nacementos dunha determinada cohorte de nais e o total de mulleres nese 

grupo de idade. 

 

Idade media á maternidade  

É a media aritmética das idades ás que as mulleres teñen fillos, ponderada polas taxas específicas de 

fecundidade de cada idade. 

 

Índice sintético de fecundidade ou número medio de fillos por muller 

Representa o número esperado de fillos por muller ao longo da súa vida fértil (de 15 a 49 anos). Obtense 

como suma das taxas específicas de fecundidade por idade. 

 

Taxa específica de nupcialidade 

Cociente entre o número de matrimonios dun determinado grupo de idade e a poboación dese grupo de 

idade. 



 

Idade media ao primeiro matrimonio 

É a media aritmética das idades ás que os solteiros contraen matrimonio, ponderada polas taxas específicas 

de nupcialidade dos solteiros. 

 

Taxa bruta de nupcialidade 

Número de matrimonios por cada 1.000 habitantes. 

 

Taxa de mortalidade infantil  

Número de defuncións de menores dun ano por cada 1.000 nacidos vivos. 

 

Taxa bruta de mortalidade  

Número de defuncións por cada 1.000 habitantes. 

 

Esperanza de vida ao nacer 

É o número medio de anos vividos por unha xeración de nacidos baixo unhas condicións de mortalidade 

dadas. 

 


