
A POBLACION ESPAÑOLA    

1 - A dinámica da poboación:  

1.1 - Conceptos previos: 

1.1.1 -  Natalidade   1  

l É o número de nenos nacidos nun ano. 

l Para calcular a taxa de natalidade divídese o número de nenos nacidos nun ano 
entre a poboación total e multiplicase por 1000. 

1.1.2 -  Mortalidade  .   

l É o número de falecementos nun ano.

l Para calcular a taxa de mortalidade dividise o número de defuncións nun ano 
entre a poboación total e multiplicase por 1000.

l Dentro  da  mortalidade  podemos  diferenciar  a  mortalidade  infantil que  é  o 
número de nenos nacidos vivos e falecidos antes dun ano. A taxa de mortalidade infantil  
en España é das máis baixas do mundo: no 2007 un 3´5 por cada mil nacidos vivos. 

1.1.3 - Fecundidade  .  

l  É o número de fillos por cada muller en idade fértil, entre 15 e 49 anos. 

l A  taxa  de  fecundidade2  é  o  número  de  fillos  por  muller  en  idade  fértil. 
Calculase dividindo o número de nenos nacidos nun ano entre o número de mulleres 
entre 15 e 49 anos e multiplicado por mil.  Para que a poboación se manteña estable é 
necesario que a taxa de fecundidade sexa de 2´1 fillos por muller.

l A taxa media de fillos por muller no ano 2013 foi de 1´27, prevese que aumente a 
un e medio, pero a poboación non aumentará porque haberá menos mulleres en idade 
fértil. 

l A idade do primeiro fillo aumentou dos 25 anos nos anos 90 ata máis dos trinta 
na actualidade. Este atraso na maternidade débese, entre outras cousas, á dificultade de 
ter fillos sen contar cunha situación laboral estable.

1
2 Vocabulario
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1.2 - Os rexímenes demográficos:  3  

l Son  etapas  nas  que  a  natalidade,  a  mortalidade  e  o  crecemento  natural 
presentan trazos homoxéneos. Distínguense tres:

1.2.1 - Réxime demográfico antigo ata o século XX.   

l Neste  réxime  a  natalidade presenta  valores  elevados  cunha  taxa  de 
fecundidade duns cinco fillos por muller. Este elevado número de fillos por muller  era 
necesario porque a  mortalidade infantil era moi alta durante o primeiro ano de vida, e 
continuaba  sendo  elevada  ata  os  sete  anos.  Una  elevada  mortalidade  e  unha  curta 
esperanza de vida4, e un crecemento natural baixo5.

l En España este  sistema  demográfico  mantívose  ata   os  primeiros  anos  do 
século XX:

̶ A esperanza de vida en España entre 1880 e 1890 era só de 35 anos debido ás 
duras condicións de vida, a falta de hixiene e ós escasos recursos médicos. A 
mortalidade era  alta  e  con moitas  oscilacións debido ás  malas  colleitas,  ás 
guerras,  ás  catástrofes  naturais,  e  ás  enfermidades  infecciosas  como  a 
tuberculose ou a gripe. 

̶ A partir  de de 1881 obsérvanse diferentes  situacións dependendo da zona 
xeográfica:  a  natalidade e a mortalidade mantéñense máis  altas na España 
interior, e máis moderadas no Sur, en Levante, e no País Vasco. Mentres que 
en   Barcelona,  e  as  Illas  Baleares aumenta   a  poboación  pola  constante 
afluencia de poboación rural á cidade.  

1.3 - Réxime demográfico de transición  .  6  (1900-1975)  

l Caracterizase  polo  acentuado  crecemento  demográfico  debido  a  que  a 
natalidade continúa a ser alta mentres que a mortalidade descende debido ás melloras na 
hixiene e na alimentación.    

l  España viviu esta etapa demográfica entre 1900 e 1975.

̶  Nos anos 20 recuperación da natalidade debido ó  auxe económico destes 
anos. Entre os  anos 1930 a 1956 baixou debido á guerra de Marrocos, á guerra 
civil  e  ás  difíciles  condicións  da   posguerra.  Entre  os  anos  1956  a  1965 
prodúcese unha recuperación da natalidade, debido ó maior desenvolvemento 
económico. 

̶ A mortalidade xeral descendeu notablemente no século XX excepto en dous 
momentos, a gripe de 1918 que causou ao redor de 300.000 mortos e a guerra 
civil  española  que  ocasionou  mais  dun  millón  de  mortos.  As  causas  deste 
descenso foron os avances médicos e sanitarios e o aumento do nivel de vida. 
Tamén houbo unha progresiva diminución da mortalidade infantil.

3 Vocabulario
4 Vocabulario. A esperanza de vida son os anos que se espera que viva unha persoa, libre 

dunha desgracia, no momento de nacer. 
5 O crecemento natural é aquel  que só ten en conta a natalidade e a mortalidade mentres 

que o crecemento real,  ademais de ter en conta a natalidade e a mortalidade, considera 
tamén a emigración e a inmigración.

6 Vocabulario.
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– O crecemento natural especialmente desde a década dos 60 ( “baby boom”) 
pero  empezou a baixar ca crise dos anos 70.

2 - Os movementos naturais da poboación española no   
réxime demográfico actual.  7  

l A partir de 1975 España está no réxime demográfico moderno     chamado así 
porque  é  a  etapa  demográfica  e  na  que  están  tódolos  países  desenvolvidos. 
Caracterizase polas baixas taxas de natalidade e mortalidade, pola alta esperanza de vida 
e a baixa taxa de fecundidade. 

2.1 - Natalidade e fecundidade.  

l Os factores que incidiron  na redución da natalidade  (actualmente 9.10 por mil) 
en España foron:

– A  crise económica a partir  de 1973 que aumentou a idade do matrimonio e 
reduciu o número de fillos.

– Desde  a  década  dos  80 incidiron  outros  factores  como a  inestabilidade  do 
traballo, o prezo da vivenda, e a incorporación da muller ao traballo. Así mesmo 
incidiron unha serie de factores como a maior secularización da sociedade, a 
difusión de métodos anticonceptivos e a despenalización do aborto.

– A partir de 1998 a natalidade experimentou unha leve recuperación debido á 
chegada  á  idade  fértil  das  mulleres nadas  nos  anos  de  forte  crecemento 
demográfico , así como á chegada de inmigrantes estranxeiros novos.

– Os estudos actuais indican que este crecemento da poboación irase reducindo 
en moi poucos anos debido a que a crise da economía diminuirá o número de 
inmigrantes, ó que lle hai que sumar a entrada de xeracións con menor número 
de mulleres nas idades máis fecundas.

l Actualmente España é un país cas taxas de fecundidade máis baixas do mundo 
(1,27 no 2013). 

2.2 - Mortalidade e esperanza de vida.  

l Baixas taxas de mortalidade cun 8.6 por mil no 2013 aínda que se  prevé un 
incremento polo crecente envellecemento da poboación. A taxa de mortalidade infantil é 
das máis baixas do mundo: 3 por mil.

– Actualmente as causas da mortalidade cambiaron. Diminúen as provocadas por 
enfermidades  infecciosas e  aumentan as  producidas polo  denominadas tres 
“C”: cancro, corazón e carreteiras.

– Desde  1981 produciuse  un  lixeiro  ascenso  da  mortalidade  debido  ao 
envellecemento da poboación. O envellecemento da poboación fai que teñan 
máis  incidencia  enfermidades  relacionadas  co  aumento  da  idade  como   o 
alzhéimer e a demencia senil.

7 Pregunta que entra  na parte teórica. 
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– A taxa  de  mortalidade  era  no  2007  dun  8´6  por  mil.  A primeira  causa  de 
falecemento foron as enfermidades cardiovasculares, cunha maior incidencia na 
poboación masculina, a partir dos 45 anos.

– Entre os 15 e os 44 anos o maior numero de defuncións son os accidentes de 
tráfico e a SIDA. A poboación máis afectada é tamén a masculina.

l Alta esperanza de vida das mulleres españolas é a máis alta da Unión Europea, 
85 anos só superadas polas mulleres xaponesas. A esperanza de vida para os homes é 
de 79 anos.  Prevese que seguirá aumentando. Como consecuencia España é   un país 
cun acusado envellecemento demográfico. É o país da UE que envellece máis rápido. 

l Con todos estes datos podemos dicir que o  crecemento natural é moi 
pequeno (0.1%) debido á acusada caída da fecundidade que se  compensa, en 
parte, pola chegada de inmigrantes en idade de ter fillos e  que teñen máis fillos 
cas parellas españolas.

2.3 - A distribución espacial.  

l A poboación española está desigualmente repartida. España contaba no 2014 
con  46.5  millóns  de  habitantes  e  cunha  densidade  media  de  92  hab/Km2  que  se 
distribúen de xeito moi  desigual  no territorio.  As maiores densidades concéntranse na 
periferia da Península, mentres que algunhas terras do interior están pouco poboadas:

̶ Son  focos  de  concentración  da  poboación Madrid,  a  periferia  peninsular, 
Baleares, e Canarias. Por provincias  destaca Madrid, Barcelona, e Biscaia con 
+ de 500 hab./km.2. Estas zonas presentan un maior dinamismo demográfico 
con  taxas  de  natalidade  máis  altas,  taxas  de  mortalidade  máis  baixas  e 
crecemento  natural  máis  alto  e  teñen  unha  estrutura  demográfica  menos 
envellecida. As causas están en que son focos de inmigración que atraen a 
unha poboación máis nova (Madrid, Barcelona) ou as familias teñen máis fillos 
por tradición (Andalucía, Murcia, Ceuta).

̶ Son zonas de despoboamento o  interior  peninsular e áreas de montaña. As 
provincias máis despoboadas son Soria, Teruel, Huesca, Guadalajara e Zamora 
con - de 20 hab/km.2. Presentan unha estrutura demográfica moi envellecida 
con baixas taxas de natalidade, e unha mortalidade un pouco máis alta debido a 
idade media da poboación. O seu crecemento natural e baixo, mesmo negativo 
en moitos casos. As causas están na persistencia da crise industrial de 1975 xa 
que teñen industrias en declive ( naval, mineira, siderúrxica...), por ser zonas de 
intensa  emigración  en  épocas  pasadas  (  Galicia),   e  por  recibir  menos 
inmigración estranxeira.

l A orixe deste desequilibrio remóntase á Idade Moderna:  no s. XVI as densidades 
máis altas correspondían a Castela, pero a partir do s. XVII prodúcese un desprazamento 
da poboación do centro á periferia.  No s.  XVIII  e XIX consolidouse este desequilibrio  
aumentando as densidades en Madrid e en rexións periféricas . No s. XX agudizáronse os 
contrastes especialmente a partir  dos anos 60,  debido á incidencia do éxodo rural,  ó  
desenvolvemento  da  industrialización  e  urbanización  e  ó  desenvolvemento  turístico. 
Desde a crise económica de 1975 reducíronse as diferenzas e na actualidade destaca  a  
consolidación de Madrid, do eixo mediterráneo e do val do Ebro.
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3 - A mobilidade espacial da poboación e o debate   
sobre a inmigración,  8  .  

l A mobilidade espacial da poboación é o que tradicionalmente se lle chama os 
movementos migratorios. Os movementos migratorios poden ser interiores, dentro do 
propio país, ou exteriores, fora do país.

3.1 - O éxodo rural  

l Ós movementos  migratorios  interiores  soe  chamárselle éxodo  rural,  xa  que 
maioritariamente afecta á emigración do campo á cidade para traballar na industria ou nos 
servizos. O éxodo rural afectou a practicamente a todo o territorio español. Sobre todo 
durante as décadas de 1950, 1960, e 1970 e afectou a varios millóns de persoas. 

̶ Entre as provincias máis afectadas  pola emigración están Teruel e Soria que 
perderon  a  metade  da  súa  poboación.  Tamén  reduciron  de  maneira 
considerable a súa poboación as provincias de Lugo, Ourense, Zamora, Ávila, 
Palencia, Segovia, Cuenca, Guadalajara, e Huesca.

̶ As zonas receptoras foron as  áreas industriais das provincias de Madrid, 
Barcelona,  e  País  Vasco.  O  maior  crecemento  demográfico  da década  de 
1960 experimentáronmo Madrid e Barcelona, seguidas de Valencia, Bizcaya e 
Alicante. 

l A chegada masiva de inmigrantes implicoulles ás cidades e ás zonas industriais 
receptoras problemas de escaseza de vivendas e infraestruturas. As migracións interiores 
por  motivos  laborais  remataron  cando  cambiaron  as  condicións  económicas.  A crise 
provocada pola suba dos prezos do petróleo no ano  1973 aumentou o paro e con iso 
desapareceu a atracción pola emigración.

l Actualmente as migracións interiores están máis diversificadas.  A mobilidade 
laboral  fai  que  existan  fluxos  migratorios  entre  cidades  distantes  (Coruña-Barcelona / 
Madrid-Sevilla ). Pero a maior parte dos fluxos migratorios son de curta distancia entre o 
campo  e  a  cidade,  ou  entre  cidades  próximas.  Isto  débese  á  expansión  urbana  e  a 
mellora  das  comunicacións.  Moitas  veces  existe  un  cinto  de  municipios  próximo  ás 
grandes cidades que experimenta un gran crecemento demográfico debido á inmigración 
de xente nova que busca unha vivenda mellor e máis barata e unhas mellores condicións  
ambientais que na cidade.

3.2 - A emigración ó estranxeiro:  

l  Existen tamén movementos migratorios exteriores por implicar a dous países, un 
de orixe desde o que se emigra, e outro de destino, ó que se inmigra. Por iso se fala  de  
emigración e  inmigración. España pasou no século XX de ser un país de emigración 
(saída  de  poboación)  a  ser  un  de  inmigración  (receptora  de  poboación).  O  saldo 
migratorio9 de España  foi negativo ata finais do século XX debido a que  era un país de 
emigración:

8 Pregunta teórica.
9 Vocabulario: o saldo migratorio é a diferencia entre a emigración  e a inmigración.  Pode ser 

positivo si recibe máis habitantes dos que exporta, ou negativo se marcha máis poboación 
da que chega.
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̶ As migracións transoceánicas foron frecuentes desde mediados do século XIX 
ata  1960. O  seu  principal  destino  foron  os  países  de  América  Latina.  A 
mediados  do  século  XIX os  barcos  de  vapor facilitaron  o  transporte  e  a 
emigración fíxose masiva. América constituía un bo destino porque había moita 
terra que traballar, non había o inconveniente do idioma, e os inmigrantes eran 
ben recibidos.  Entre  1911- 1915 acadáronse as cifras máis elevadas xa que 
800.000 persoas abandonaron España. O país que máis inmigrantes recibiu foi 
Arxentina. Procedían sobre todo de Galicia, Asturias, e Cantabria. A maioría 
eran campesiños de escasa formación. Esta intensidade emigratoria reduciuse 
máis tarde debido á 1ªGM. (1914-1915), a crise do 29, e á Guerra Civil (1936- 
1939)  e  a  posguerra  (1939-  1954  en  que  se  alcanzou  un  nivel  de 
desenvolvemento similar a 1935 antes da Guerra Civil). En 1950 reactivouse a 
emigración pero non ca mesma intensidade do século XIX. Ademais o país de 
destino  preferente  xa  non  foi  Arxentina  senón  Venezuela  e  Brasil.  Os 
emigrantes  foron  traballadores  da  industria  con  maior  cualificación  cos 
precedentes.

̶ Desde finais da década de 1950 ata 1975 América Latina deulle paso a Europa  ,   
cara os países máis industrializados de Europa Central e Occidental. Calcúlase 
que se mobilizaron máis de dous millóns de persoas, especialmente a partir de 
1960.  A emigración procedía sobre todo de  Andalucía e Galicia.  Era unha 
emigración con contrato temporal de traballo, aínda que moitos quedaron nos 
seus  países  de  destino.  Os  principais  países  receptores  foron  Francia, 
Alemaña, e Suíza, que viron nos españois unha man de obra barata e pouco 
conflitiva que podía contratar de xeito temporal. A poboación que emigraba eran 
homes  mozos que  realizaban  labores  pouco  cualificados  na  agricultura,  a 
construción,  industria  e  minaría.  A emigración  exterior  á  Europa  tivo  como 
consecuencia unha diminución da poboación e da presión social e económica. 
E supuxo unha importante entrada de divisas polas remesas de diñeiro que 
lles  enviaban  as  súas  familias.  Pero  tamén orixinaron  desarraigo  e  difíciles 
condicións de vida no lugar de destino.

l A crise  económica  motivada  pola  subida  do  petróleo  que  comezou  en  1973 
significou a fin das grandes migracións exteriores. O paro comezou a aumentar en Europa 
e a primeira poboación afectada foi a emigrante. Moitos traballadores volveron.

3.3 - A inmigración:   

l A finais do século XX o desenvolvemento económico transformou España dun 
país tradicionalmente emigrante a un país receptor de inmigrantes. A partir do ano 2000 
España foi o segundo país do mundo que recibiu o maior número de inmigrantes despois  
de Estados Unidos.  

3.3.1 - A súa procedencia  

l  No  ano  2012  vivían  en  España  máis de 5  millóns  de  estranxeiros.  Esta 
inmigración pódese agrupar en: 

̶ Persoas xubiladas procedentes de Europa Central e do Norte. Empezaron a vir 
nos anos 80 do século XX buscando un bo clima e un mellor nivel de vida.  
Concéntranse  na  costa  mediterránea  da  península  e  nos  arquipélagos  de 
Baleares e Canarias. 
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̶ Directivos de empresas multinacionais, traballadores de alto nivel profesional, 
xentes do mundo artístico e da cultura. Asentáronse especialmente en Madrid e 
Barcelona.

̶ Refuxiados políticos.

̶ Inmigrantes  de  países  pobres  que  veñen  na  procura  de  traballo  e  dunhas 
condicións  de  vida  dignas.  Proceden  de  Europa  do  Leste  (  sobre  todo 
rumaneses),  África  (  sobre  todo  marroquís)  e  Sudamérica  (  destacan  os 
ecuatorianos, colombianos, bolivianos e peruanos). Tamén existe un importante 
colectivo de chineses.  Este tipo de inmigrantes encontran moitas dificultades 
para  obter  o  permiso  de inmigración  e de traballo.  Moitos  deles  acceden a 
España de xeito clandestino vítimas das mafias e poñendo en risco a súa vida.

3.3.2 - A súa localización e tipo de traballo.  

l Os  estranxeiros  concéntranse  nas  áreas  onde  hai  máis  oportunidades  de 
emprego. Destacan especialmente Madrid xunto co litoral mediterráneo e as illas. A súa 
localización  está  moi  relacionada  ca  actividade  que  realizan:  nas  áreas  rurais  de 
agricultura intensiva e nas grandes cidades.

l O tipo de traballo que desempeñan está relacionado en gran mediada ca súa 
nacionalidade: os sudamericanos no sector servizos, os marroquís e subsaharianos na 
construción e na agricultura, os chineses no comercio...

3.3.3 - A súa aportación.  

l A  poboación  inmigrante  xera  problemas  de  convivencia  e  integración. 
Ademais, para atender a moitos deles requírese dun maior gasto en servizos sociais e 
policiais. Pero a inmigración hase de considerar dun xeito positivo desde diversos puntos 
de vista:

– No plano económico achegan man de obra que contribúe ós gastos do Estado 
cos seus impostos, e forman un colectivo de consumidores que revitalizan o 
comercio interior e o mercado da vivenda.

– No plano demográfico axudan ó rexuvenecemento da poboación española ó 
aportar unha meirande natalidade nun país que dende 1990 ten unha das taxas 
de natalidade máis baixas do mundo.

– No plano cultural aportan riqueza cultural a través da gastronomía, a música, o 
xeito de interpretar a vida...

3.3.4 - A política da Unión Europea e a inmigración  .  

l A intensidade do fluxo migratorio en Europa  é tan intensa que  a Unión Europea 
aprobou un Pacto Europeo da Inmigración (2008) . O Pacto pretende unha inmigración 
legal  e  ordenada  que  regule  o  acceso  e  a  permanencia  de  estranxeiros  en  solo 
comunitario a través de:

– Contratos de traballo nos lugares de orixe para que o inmigrante entre xa ca 
súa situación laboral definida. Este método foi posto en práctica con éxito en 
Andalucía e Cataluña.

– A loita  contra  o  emprego  irregular  dándolle  os  mesmos dereitos  e  deberes 
laborais cos demais cidadáns comunitarios.
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– O establecemento de vixilancia nos puntos de entrada en Europa con  retorno 
ós  países  de  orixe  dos  inmigrantes  ilegais  a  cambio  de  axudas  ó 
desenvolvemento con pouco éxito.

– Unha regulación   do  dereito  de  asilo  cunha cota  anual  de refuxiados.  Para 
definir esta cota conta ca intervención do Alto Comisionado das Nacións Unidas 
para os refuxiados (ACNUR).

3.4 - Os fluxos demográficos actuais:  

l Desde 2010 a inmigración freouse como consecuencia da crise económica. A 
falta  de  emprego  provocou  que  veñan  menos  estranxeiros  e  que  moitos  inmigrantes 
regresen ós seus países de orixe.

l Polo mesmo motivo aumentou a emigración de españois, sobre todo de mozos 
cualificados, a outros países en busca de traballo.

l Como consecuencia  o  saldo  migratorio  en España  é actualmente  negativo  e 
responsable da perda de poboación no noso país.

4 - A ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA     10  

4.1 - A   estrutura   da poboación   por     idades e por sexos.  

4.1.1 - Conceptos previos:  

l Represéntase mediante un tipo de gráfico denominado  pirámide de idades11. 
Esta pirámide amosa a historia da poboación: anos de crise demográfica por epidemias, 
guerras ou depresións económicas... e anos de expansión demográfica pola mellora das 
condicións económicas, a superación de conflitos armados, a chegada de inmigrantes... 
tamén  permite  prever  problemas  e  necesidades  demográficas  no  futuro  e  establecer 
semellanzas e diferenzas coa poboación doutras rexións ou países. 

l Para analizar unha pirámide considéranse tres grupos de idades: a poboación 
nova que abarca dende o nacemento ata os 14 anos, a poboación adulta, entre os 15 e os 
64 anos, e a poboación anciá a partir dos 65 anos. 

l No eixe vertical clasifícanse os grupos de idades de cinco en cinco.

l No eixe horizontal colócanse os valores dos homes á esquerda e a dereita os 
valores das mulleres.

l As barras representan cada grupo de idade que se contan de 5 en 5. A súa 
lonxitude depende do número de persoas que abrangue ese grupo de idade.

l Os  datos  ou  cifras  para  construír  a  pirámide  pódense  utilizar  en  valores 
absolutos ou en valores relativos (%) sobre o total da poboación.

10  Moi importante para as prácticas.
11  É representación gráfica da poboación dun lugar nun momento determinado e en función 

do sexo e da idade.
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4.1.2 - A estrutura por idade e sexo da poboación española na actualidade:  

l A pirámide actual de España é regresiva o que corresponde  cunha poboación 
avellentada: a base é moi estreita por unha acusada diminución da poboación moza, e o 
tronco  e  mais  a  cúspide  ensánchanse  debido  a  unha  poboación  adulta  e  anciá  moi 
numerosa.  Esta  pirámide  é  típica  de  países  economicamente  desenvolvidos. 
Concretamente, a de España presenta as seguintes características:

– Estreitamento nos primeiros chanzos da pirámide debido a unha diminución 
da natalidade desde 1979. Algúns chanzos poden mostrar un certo aumento da 
natalidade provocado por circunstancias concretas.

– O  corpo central da pirámide representa a idade adulta e amosa un notable 
ensanche nos nacidos na etapa de crecemento demográfico en España (1969-
1978). 

– Os chanzos superiores da pirámide abarcan os grupos de maior idade. Estes 
chanzos  desenvólvense  en  altura  e  amplitude  o  que  indica  unha  elevada 
esperanza de vida, e un envellecemento da poboación. É importante constatar 
a  redución  da  poboación  nos  chanzos  correspondentes  á  Guerra  Civil  e  á 
posguerra. Este avellentamento presenta interrogantes como o peso económico 
que  suporá  para  a  poboación  que  traballa,  manter  as  pensións,  ou  a 
dispoñibilidade  de  servizos  sociais  e  sanitarios  suficientes  para  atender  a 
poboación anciá.         

l En  canto  a  estrutura por  sexo (relación  ente  o  número  de  homes  e  de 
mulleres).  En España hai  102 mulleres por  cada 100 homes.  Nacen máis nenos que 
nenas,  pero  a  mortalidade  infantil  dos  nenos  tamén é  maior  nos  nenos.  Despois  os 
efectivos de ambos os sexos iguálanse, para, máis tarde, volver desequilibrarse a favor 
das mulleres. As causas son a maior mortalidade masculina e  a maior emigración dos 
homes no pasado. Pero parece que a diferenza entre homes e mulleres pode cambiar no 
futuro, debido a redución da mortalidade infantil e á igualdade no traballo e nos hábitos de  
vida. 

4.2 - Estrutura da poboación pola actividade económica.  

4.2.1 - Conceptos previos:  

l A poboación activa  12   é o conxunto de persoas de 16 anos ou máis que fornecen 
man de obra para a produción de bens e servizos. Distinguimos entre a ocupada (que 
traballa) e a desocupada (que busca traballo).

l A  poboación  inactiva é  a  que  non  ten  traballo  remunerado  (pensionistas, 
estudantes...) e non busca traballo. 

l En España a taxa de actividade aumentou  desde os anos 80.  O factor máis 
importante foi a  crecente incorporación da muller ao traballo, debido a razóns ideo- 
lóxicas (cambio da mentalidade sobre o seu papel na sociedade), demográficas (control 
da natalidade) e económicas (proceso de terciarización). 

l A poboación en  paro experimentou un gran aumento entre 1973 e 1985 como 
consecuencia da crise económica, a reconversión industrial, e o retorno dos emigrantes. 
Desde 1995 a taxa de paro descendeu debido á favorable conxuntura económica e á 

12Vocabulario.
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entrada no mercado laboral de xeracións menos numerosas. A crise económica actual 
iniciada  en  2008 fixo  do  problema  do  paro  un  dos  máis  graves  do  noso  país  na 
actualidade cuns de 5 millóns de parados. O paro experimenta variacións en función da 
idade (maior desemprego xuvenil), sexo (maior paro feminino), nivel de instrución, época 
do ano (paro estacional), e por rexións. 

4.2.2 - A distribución da poboación por sectores económicos  .   

l A evolución dos sectores económicos ao longo do S. XX pasou por unha serie de 
etapas: 

– A principios do S. XX o  sector primario era o que máis poboación ocupaba. 
Desde  entón  reduciuse  progresivamente.  Entre  1950  e  1975  acelérase  a 
redución do sector primario ao aumentar o éxodo rural. Actualmente o sector 
primario encontrase en niveis baixos (menos do 5%). 

– O  sector  secundario a  principios  do  S.  XX  representaba  unha  escasa 
porcentaxe  da  poboación  activa.  Medrou  no   primeiro  terzo  do  século  ca 
ditadura de Primo de Rivera e experimentou un maior crecemento na década 
dos 60 cos plans de desenvolvemento. A partir de 1975 diminuíu a poboación 
activa industrial até situarse nunha porcentaxe do 30% na época actual. 

– O sector terciario medrou nas últimas décadas até situarse na actualidade no 
sector que máis poboación activa emprega (65%). 

5 - Anexo:  

5.1 - Anos nos que caeu unha pirámide de poboación no práctico:  

2014, 2011, 2010, 2009. 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.

5.2 - Vocabulario que non aparece nos apuntes:  

l Censo de poboación: é o documento que recolle o estado da poboación dun 
país  nun momento  concreto:  número,  idade,  sexo,  estado civil,  lugar  de nacemento,  
estudios...en España realizase cada dez anos (desde 1981 nos anos rematados en 1).

l Padrón municipal: é o rexistro que leva a cabo cada concello sobre a poboación 
que vive no seu municipio. Contén información dos cidadáns pero menos detallada que no 
censo.  É un documento que se renova continuamente xa que cando unha persoa se 
traslada a vivir a outro municipio ten a obriga legal de empadroarse nel.

5.3 - Acontecementos a ter en conta para interpretar as pirámides de   
poboación  :  

           Acontecementos nacionais:          Acontecementos internacionais

1808-1814: Guerra da Independencia.

1810- 1824: independencia da maioría das 
colonias americanas.

1830: epidemia de cólera.
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1833-1839: 1ª Guerra Carlista.

1855: epidemia de cólera.
1855.56: crise de subsistencias.

1860: epidemia de cólera.
1868-1869: crise de subsistencias.

1868- 1878/ 1879/ 1885: guerra de Cuba
1870: Inicio da gran emigración 
transoceánica.
1871- 1876: 2ª Guerra Carlista.

1885: Epidemia de cólera.

1895-1898: perda de Cuba, Porto Rico e 
filipinas.

1900-1909: Guerra de Marrocos (Barranco 
do Lobo)
1918-19: Epidemia de gripe.

1921: Desastre de Annual.

Crise económica dos anos 30. Fin da 
emigración masiva a América.
1936-39: Guerra civil.

1939- 45: posguerra.

1950-1975: éxodo rural.
1960- 75: Emigración a Europa.
1960-75: Baby-boom.

1973- 75: inicio da crise económica.

2000-2008: chegada de inmigrantes 
estranxeiros.

1873-1896: crise agraria finisecular  da 
agricultura europea pola chegada masiva 
de produtos agrarios máis baratos 
procedentes dos novos continentes.
1873- 79: crise mundial do sector industrial 
e financeiro.

Crac do 29 ca crise económica mundial dos 
anos 30

Crise do petróleo de 1973 a OPEP limita a 
produción e encarece o prezo do barril de 
petróleo

5.4 - Datos  a  memorizar  sobre  o  tema:  Volume,  distribución,  e   
movementos da poboación española.

5.4.1 - Volume  :   46,5 millóns de persoas no 2013. 93 hab./ km.2.  

5.4.2 - Distribución  :   

l Focos de concentración  :  Madrid,  periferia  peninsular,  Baleares,  Canarias.  Por 
provincias: Madrid, Barcelona, e Biscaia con + de 500 hab./km.2.

l Focos  de  despoboamento  :  interior  peninsular  e  áreas  de  montaña.  Por 
provincias: Soria, Teruel, Huesca, Guadalajara e Zamora con - de 20 hab/km.2
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5.4.3 - Movemento natural da poboación:  

l Evolución histórica:  

̶ Réxime demográfico antigo: ata principios do século XX.

̶ Transición demográfica: entre 1900 e 1975.

̶ Réxime demográfico moderno: a partir de 1975.

̶ Actualidade:   crecemento  natural  moi  baixo  en  xeral.  Crecemento  natural  + 
elevado:  Madrid,  litoral  mediterráneo,  Canarias,  Baleares,  Ceuta  e  Melilla. 
Crecemento natural + baixo: norte e centro peninsular.

5.4.4 - Movementos migratorios  : emigración ata 1975 e despois inmigración.  

l Migracións interiores  :

̶ Entre 1900 e 1975: éxodo rural. Do campo as cidades, sobre todo a Barcelona 
e Madrid primeiro e despois ós núcleos turísticos do levante e das illas.

̶ A partir de 1975: Entre pequenas e grandes cidades. Entre campo e cidade...

l Migracións exteriores  :

̶ Mediados do século XIX ata 1960: América Latina.

̶ Dende 1960 ata 1975: a Europa Occidental.

̶ Na actualidade: moi pouca e especializada (médicos a Portugal, enxeñeiros a 
Alemaña...)

l Inmigración estranxeira  :

̶ Desde 1995 ata a crise do 2007.  Xubilados de Europa central  e nórdica no 
litoral mediterráneo e nas illas. De América Latina, Asia e África: traballos de 
escasa cualificación.

̶ Consecuencias da inmigración: aumento das cotizacións á seguridade social e 
da natalidade... problemas de integración.

5.4.5 - Crecemento real da poboación  : etapas.  

l Ata  principios  do  século  XX:  escaso  polo  baixo  crecemento  natural  e  a 
emigración transoceánica.

l 1900 - 1975: elevado polo crecemento natural que compensou as perdas por 
emigración.

l 1975- 2001: baixo escaso crecemento natural que non se compensou co retorno 
de emigrantes.

l 2001- 2007: crecemento máis acelerado pola chegada de inmigrantes e a subida 
da taxa de natalidade.

l 2010 en diante:  freo da inmigración e rexurdimento de emigración de mozos 
cualificados. Saldo migratorio negativo. Perda de poboación global.

5.4.6 - Estrutura da poboación española..  

l Por sexo  : 102 mulleres por cada 100 homes.
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l Por  idade  :  poboación  envellecida  sobre  todo  nas  zonas  rurais  e  de  pouco 
dinamismo económico.  Moitos  gastos  en  pensións,  sanidade  e  atención  á  persoas 
maiores.

̶ Esperanza de vida: 85 para as mulleres e 79 para no homes no 2013.

̶ Taxa de fecundidade: 1´27 fillos por muller en idade fértil no 2013.

l Por actividade económica  :  a poboación activa aumentou a partir  dos anos 80 
pola incorporación da muller ó mercado laboral. 53% no 2012.

l Por sectores económicos:  

̶ Sector primario  :  a principios do século XX ocupaba á maioría da poboación. 
Hoxe  ocupa o 4% da poboación activa.

̶ Sector secundario  : medrou ata 1975 en que empezou a descender. Hoxe ocupa 
o 23% da poboación.

̶ Sector terciario  : Medrou de forma continuada ata ocupar actualmente o 73% 
pola ampliación do “Estado do Benestar” que amplía os servizos á sociedade.

5.4.7 - A poboación de Galicia.   

l 2´7 millóns de persoas no 2013.

l 94 hab./km.2 superior á media española e semellante á europea.

l Distribución desigual  : interior pouco poboado e litoral moi poboado. A metade da 
poboación concéntrase en 7 cidades.

l Crecemento  natural   negativo  (  -  10.560  persoas  no 2013).  Natalidade  das + 
baixas de España ( 7´6  por mil)  ,  e mortalidade das + altas ( 11´2 por mil).  Taxa de 
fecundidade  máis baixa (1.1)

l Saldo migratorio negativo:   - 2.833 persoas no 2013.

l Crecemento real negativo:    Galicia perde poboación dende o 2010 ( ex: no ano 
2013 perdeu 15.558 persoas con respecto ó 2012,)

l Avellentamento  :

̶ A xente de + de 65 anos supera 5 veces a taxa española.

̶ A poboación de menos de 15 anos é 3 veces inferior á media española. Causa: 
emigración da xente nova no pasado.

̶ Nos últimos anos: lixeiro crecemento da natalidade.

l Peso importante do sector primario  :

̶ Superior  á  media  española:  7%  fronte  ó  4%  español.  Agricultura  familiar 
tradicional, gandería, pesca, e explotación forestal.

̶ Sector secundario  : 25% fronte ó 23% da media española.

̶ Sector terciario:   ocupa ó 66%  fronte ó 73% á media española.
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	1 - A dinámica da poboación:
	1.1 - Conceptos previos:
	1.1.1 - Natalidade 1
	l É o número de nenos nacidos nun ano.
	l Para calcular a taxa de natalidade divídese o número de nenos nacidos nun ano entre a poboación total e multiplicase por 1000.

	1.1.2 - Mortalidade.
	l É o número de falecementos nun ano.
	l Para calcular a taxa de mortalidade dividise o número de defuncións nun ano entre a poboación total e multiplicase por 1000.
	l Dentro da mortalidade podemos diferenciar a mortalidade infantil que é o número de nenos nacidos vivos e falecidos antes dun ano. A taxa de mortalidade infantil en España é das máis baixas do mundo: no 2007 un 3´5 por cada mil nacidos vivos.

	1.1.3 - Fecundidade.
	l É o número de fillos por cada muller en idade fértil, entre 15 e 49 anos.
	l A taxa de fecundidade2 é o número de fillos por muller en idade fértil. Calculase dividindo o número de nenos nacidos nun ano entre o número de mulleres entre 15 e 49 anos e multiplicado por mil. Para que a poboación se manteña estable é necesario que a taxa de fecundidade sexa de 2´1 fillos por muller.
	l A taxa media de fillos por muller no ano 2013 foi de 1´27, prevese que aumente a un e medio, pero a poboación non aumentará porque haberá menos mulleres en idade fértil.
	l A idade do primeiro fillo aumentou dos 25 anos nos anos 90 ata máis dos trinta na actualidade. Este atraso na maternidade débese, entre outras cousas, á dificultade de ter fillos sen contar cunha situación laboral estable.


	1.2 - Os rexímenes demográficos:3
	l Son etapas nas que a natalidade, a mortalidade e o crecemento natural presentan trazos homoxéneos. Distínguense tres:
	1.2.1 - Réxime demográfico antigo ata o século XX.
	l Neste réxime a natalidade presenta valores elevados cunha taxa de fecundidade duns cinco fillos por muller. Este elevado número de fillos por muller era necesario porque a mortalidade infantil era moi alta durante o primeiro ano de vida, e continuaba sendo elevada ata os sete anos. Una elevada mortalidade e unha curta esperanza de vida4, e un crecemento natural baixo5.
	l En España este sistema demográfico mantívose ata os primeiros anos do século XX:
	̶ A esperanza de vida en España entre 1880 e 1890 era só de 35 anos debido ás duras condicións de vida, a falta de hixiene e ós escasos recursos médicos. A mortalidade era alta e con moitas oscilacións debido ás malas colleitas, ás guerras, ás catástrofes naturais, e ás enfermidades infecciosas como a tuberculose ou a gripe.
	̶ A partir de de 1881 obsérvanse diferentes situacións dependendo da zona xeográfica: a natalidade e a mortalidade mantéñense máis altas na España interior, e máis moderadas no Sur, en Levante, e no País Vasco. Mentres que en Barcelona, e as Illas Baleares aumenta a poboación pola constante afluencia de poboación rural á cidade.



	1.3 - Réxime demográfico de transición.6(1900-1975)
	l Caracterizase polo acentuado crecemento demográfico debido a que a natalidade continúa a ser alta mentres que a mortalidade descende debido ás melloras na hixiene e na alimentación.
	l España viviu esta etapa demográfica entre 1900 e 1975.
	̶ Nos anos 20 recuperación da natalidade debido ó auxe económico destes anos. Entre os anos 1930 a 1956 baixou debido á guerra de Marrocos, á guerra civil e ás difíciles condicións da posguerra. Entre os anos 1956 a 1965 prodúcese unha recuperación da natalidade, debido ó maior desenvolvemento económico.
	̶ A mortalidade xeral descendeu notablemente no século XX excepto en dous momentos, a gripe de 1918 que causou ao redor de 300.000 mortos e a guerra civil española que ocasionou mais dun millón de mortos. As causas deste descenso foron os avances médicos e sanitarios e o aumento do nivel de vida. Tamén houbo unha progresiva diminución da mortalidade infantil.



	2 - Os movementos naturais da poboación española no réxime demográfico actual.7
	l A partir de 1975 España está no réxime demográfico moderno chamado así porque é a etapa demográfica e na que están tódolos países desenvolvidos. Caracterizase polas baixas taxas de natalidade e mortalidade, pola alta esperanza de vida e a baixa taxa de fecundidade.
	2.1 - Natalidade e fecundidade.
	l Os factores que incidiron na redución da natalidade (actualmente 9.10 por mil) en España foron:
	l Actualmente España é un país cas taxas de fecundidade máis baixas do mundo (1,27 no 2013).

	2.2 - Mortalidade e esperanza de vida.
	l Baixas taxas de mortalidade cun 8.6 por mil no 2013 aínda que se prevé un incremento polo crecente envellecemento da poboación. A taxa de mortalidade infantil é das máis baixas do mundo: 3 por mil.
	l Alta esperanza de vida das mulleres españolas é a máis alta da Unión Europea, 85 anos só superadas polas mulleres xaponesas. A esperanza de vida para os homes é de 79 anos. Prevese que seguirá aumentando. Como consecuencia España é un país cun acusado envellecemento demográfico. É o país da UE que envellece máis rápido.
	l Con todos estes datos podemos dicir que o crecemento natural é moi pequeno (0.1%) debido á acusada caída da fecundidade que se compensa, en parte, pola chegada de inmigrantes en idade de ter fillos e que teñen máis fillos cas parellas españolas.

	2.3 - A distribución espacial.
	l A poboación española está desigualmente repartida. España contaba no 2014 con 46.5 millóns de habitantes e cunha densidade media de 92 hab/Km2 que se distribúen de xeito moi desigual no territorio. As maiores densidades concéntranse na periferia da Península, mentres que algunhas terras do interior están pouco poboadas:
	̶ Son focos de concentración da poboación Madrid, a periferia peninsular, Baleares, e Canarias. Por provincias destaca Madrid, Barcelona, e Biscaia con + de 500 hab./km.2. Estas zonas presentan un maior dinamismo demográfico con taxas de natalidade máis altas, taxas de mortalidade máis baixas e crecemento natural máis alto e teñen unha estrutura demográfica menos envellecida. As causas están en que son focos de inmigración que atraen a unha poboación máis nova (Madrid, Barcelona) ou as familias teñen máis fillos por tradición (Andalucía, Murcia, Ceuta).
	̶ Son zonas de despoboamento o interior peninsular e áreas de montaña. As provincias máis despoboadas son Soria, Teruel, Huesca, Guadalajara e Zamora con - de 20 hab/km.2. Presentan unha estrutura demográfica moi envellecida con baixas taxas de natalidade, e unha mortalidade un pouco máis alta debido a idade media da poboación. O seu crecemento natural e baixo, mesmo negativo en moitos casos. As causas están na persistencia da crise industrial de 1975 xa que teñen industrias en declive ( naval, mineira, siderúrxica...), por ser zonas de intensa emigración en épocas pasadas ( Galicia), e por recibir menos inmigración estranxeira.

	l A orixe deste desequilibrio remóntase á Idade Moderna: no s. XVI as densidades máis altas correspondían a Castela, pero a partir do s. XVII prodúcese un desprazamento da poboación do centro á periferia. No s. XVIII e XIX consolidouse este desequilibrio aumentando as densidades en Madrid e en rexións periféricas . No s. XX agudizáronse os contrastes especialmente a partir dos anos 60, debido á incidencia do éxodo rural, ó desenvolvemento da industrialización e urbanización e ó desenvolvemento turístico. Desde a crise económica de 1975 reducíronse as diferenzas e na actualidade destaca a consolidación de Madrid, do eixo mediterráneo e do val do Ebro.


	3 - A mobilidade espacial da poboación e o debate sobre a inmigración,8.
	l A mobilidade espacial da poboación é o que tradicionalmente se lle chama os movementos migratorios. Os movementos migratorios poden ser interiores, dentro do propio país, ou exteriores, fora do país.
	3.1 - O éxodo rural
	l Ós movementos migratorios interiores soe chamárselle éxodo rural, xa que maioritariamente afecta á emigración do campo á cidade para traballar na industria ou nos servizos. O éxodo rural afectou a practicamente a todo o territorio español. Sobre todo durante as décadas de 1950, 1960, e 1970 e afectou a varios millóns de persoas.
	̶ Entre as provincias máis afectadas pola emigración están Teruel e Soria que perderon a metade da súa poboación. Tamén reduciron de maneira considerable a súa poboación as provincias de Lugo, Ourense, Zamora, Ávila, Palencia, Segovia, Cuenca, Guadalajara, e Huesca.
	̶ As zonas receptoras foron as áreas industriais das provincias de Madrid, Barcelona, e País Vasco. O maior crecemento demográfico da década de 1960 experimentáronmo Madrid e Barcelona, seguidas de Valencia, Bizcaya e Alicante.

	l A chegada masiva de inmigrantes implicoulles ás cidades e ás zonas industriais receptoras problemas de escaseza de vivendas e infraestruturas. As migracións interiores por motivos laborais remataron cando cambiaron as condicións económicas. A crise provocada pola suba dos prezos do petróleo no ano 1973 aumentou o paro e con iso desapareceu a atracción pola emigración.
	l Actualmente as migracións interiores están máis diversificadas. A mobilidade laboral fai que existan fluxos migratorios entre cidades distantes (Coruña-Barcelona / Madrid-Sevilla ). Pero a maior parte dos fluxos migratorios son de curta distancia entre o campo e a cidade, ou entre cidades próximas. Isto débese á expansión urbana e a mellora das comunicacións. Moitas veces existe un cinto de municipios próximo ás grandes cidades que experimenta un gran crecemento demográfico debido á inmigración de xente nova que busca unha vivenda mellor e máis barata e unhas mellores condicións ambientais que na cidade.

	3.2 - A emigración ó estranxeiro:
	l Existen tamén movementos migratorios exteriores por implicar a dous países, un de orixe desde o que se emigra, e outro de destino, ó que se inmigra. Por iso se fala de emigración e inmigración. España pasou no século XX de ser un país de emigración (saída de poboación) a ser un de inmigración (receptora de poboación). O saldo migratorio9 de España foi negativo ata finais do século XX debido a que era un país de emigración:
	̶ As migracións transoceánicas foron frecuentes desde mediados do século XIX ata 1960. O seu principal destino foron os países de América Latina. A mediados do século XIX os barcos de vapor facilitaron o transporte e a emigración fíxose masiva. América constituía un bo destino porque había moita terra que traballar, non había o inconveniente do idioma, e os inmigrantes eran ben recibidos. Entre 1911- 1915 acadáronse as cifras máis elevadas xa que 800.000 persoas abandonaron España. O país que máis inmigrantes recibiu foi Arxentina. Procedían sobre todo de Galicia, Asturias, e Cantabria. A maioría eran campesiños de escasa formación. Esta intensidade emigratoria reduciuse máis tarde debido á 1ªGM. (1914-1915), a crise do 29, e á Guerra Civil (1936- 1939) e a posguerra (1939- 1954 en que se alcanzou un nivel de desenvolvemento similar a 1935 antes da Guerra Civil). En 1950 reactivouse a emigración pero non ca mesma intensidade do século XIX. Ademais o país de destino preferente xa non foi Arxentina senón Venezuela e Brasil. Os emigrantes foron traballadores da industria con maior cualificación cos precedentes.
	̶ Desde finais da década de 1950 ata 1975 América Latina deulle paso a Europa, cara os países máis industrializados de Europa Central e Occidental. Calcúlase que se mobilizaron máis de dous millóns de persoas, especialmente a partir de 1960. A emigración procedía sobre todo de Andalucía e Galicia. Era unha emigración con contrato temporal de traballo, aínda que moitos quedaron nos seus países de destino. Os principais países receptores foron Francia, Alemaña, e Suíza, que viron nos españois unha man de obra barata e pouco conflitiva que podía contratar de xeito temporal. A poboación que emigraba eran homes mozos que realizaban labores pouco cualificados na agricultura, a construción, industria e minaría. A emigración exterior á Europa tivo como consecuencia unha diminución da poboación e da presión social e económica. E supuxo unha importante entrada de divisas polas remesas de diñeiro que lles enviaban as súas familias. Pero tamén orixinaron desarraigo e difíciles condicións de vida no lugar de destino.

	l A crise económica motivada pola subida do petróleo que comezou en 1973 significou a fin das grandes migracións exteriores. O paro comezou a aumentar en Europa e a primeira poboación afectada foi a emigrante. Moitos traballadores volveron.

	3.3 - A inmigración:
	l A finais do século XX o desenvolvemento económico transformou España dun país tradicionalmente emigrante a un país receptor de inmigrantes. A partir do ano 2000 España foi o segundo país do mundo que recibiu o maior número de inmigrantes despois de Estados Unidos.
	3.3.1 - A súa procedencia
	l No ano 2012 vivían en España máis de 5 millóns de estranxeiros. Esta inmigración pódese agrupar en:
	̶ Persoas xubiladas procedentes de Europa Central e do Norte. Empezaron a vir nos anos 80 do século XX buscando un bo clima e un mellor nivel de vida. Concéntranse na costa mediterránea da península e nos arquipélagos de Baleares e Canarias.
	̶ Directivos de empresas multinacionais, traballadores de alto nivel profesional, xentes do mundo artístico e da cultura. Asentáronse especialmente en Madrid e Barcelona.
	̶ Refuxiados políticos.
	̶ Inmigrantes de países pobres que veñen na procura de traballo e dunhas condicións de vida dignas. Proceden de Europa do Leste ( sobre todo rumaneses), África ( sobre todo marroquís) e Sudamérica ( destacan os ecuatorianos, colombianos, bolivianos e peruanos). Tamén existe un importante colectivo de chineses. Este tipo de inmigrantes encontran moitas dificultades para obter o permiso de inmigración e de traballo. Moitos deles acceden a España de xeito clandestino vítimas das mafias e poñendo en risco a súa vida.


	3.3.2 - A súa localización e tipo de traballo.
	l Os estranxeiros concéntranse nas áreas onde hai máis oportunidades de emprego. Destacan especialmente Madrid xunto co litoral mediterráneo e as illas. A súa localización está moi relacionada ca actividade que realizan: nas áreas rurais de agricultura intensiva e nas grandes cidades.
	l O tipo de traballo que desempeñan está relacionado en gran mediada ca súa nacionalidade: os sudamericanos no sector servizos, os marroquís e subsaharianos na construción e na agricultura, os chineses no comercio...

	3.3.3 - A súa aportación.
	l A poboación inmigrante xera problemas de convivencia e integración. Ademais, para atender a moitos deles requírese dun maior gasto en servizos sociais e policiais. Pero a inmigración hase de considerar dun xeito positivo desde diversos puntos de vista:

	3.3.4 - A política da Unión Europea e a inmigración.
	l A intensidade do fluxo migratorio en Europa é tan intensa que a Unión Europea aprobou un Pacto Europeo da Inmigración (2008) . O Pacto pretende unha inmigración legal e ordenada que regule o acceso e a permanencia de estranxeiros en solo comunitario a través de:


	3.4 - Os fluxos demográficos actuais:
	l Desde 2010 a inmigración freouse como consecuencia da crise económica. A falta de emprego provocou que veñan menos estranxeiros e que moitos inmigrantes regresen ós seus países de orixe.
	l Polo mesmo motivo aumentou a emigración de españois, sobre todo de mozos cualificados, a outros países en busca de traballo.
	l Como consecuencia o saldo migratorio en España é actualmente negativo e responsable da perda de poboación no noso país.
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	4.1 - A estrutura da poboación por idades e por sexos.
	4.1.1 - Conceptos previos:
	l Represéntase mediante un tipo de gráfico denominado pirámide de idades11. Esta pirámide amosa a historia da poboación: anos de crise demográfica por epidemias, guerras ou depresións económicas... e anos de expansión demográfica pola mellora das condicións económicas, a superación de conflitos armados, a chegada de inmigrantes... tamén permite prever problemas e necesidades demográficas no futuro e establecer semellanzas e diferenzas coa poboación doutras rexións ou países.
	l Para analizar unha pirámide considéranse tres grupos de idades: a poboación nova que abarca dende o nacemento ata os 14 anos, a poboación adulta, entre os 15 e os 64 anos, e a poboación anciá a partir dos 65 anos.
	l No eixe vertical clasifícanse os grupos de idades de cinco en cinco.
	l No eixe horizontal colócanse os valores dos homes á esquerda e a dereita os valores das mulleres.
	l As barras representan cada grupo de idade que se contan de 5 en 5. A súa lonxitude depende do número de persoas que abrangue ese grupo de idade.
	l Os datos ou cifras para construír a pirámide pódense utilizar en valores absolutos ou en valores relativos (%) sobre o total da poboación.

	4.1.2 - A estrutura por idade e sexo da poboación española na actualidade:
	l A pirámide actual de España é regresiva o que corresponde cunha poboación avellentada: a base é moi estreita por unha acusada diminución da poboación moza, e o tronco e mais a cúspide ensánchanse debido a unha poboación adulta e anciá moi numerosa. Esta pirámide é típica de países economicamente desenvolvidos. Concretamente, a de España presenta as seguintes características:
	l En canto a estrutura por sexo (relación ente o número de homes e de mulleres). En España hai 102 mulleres por cada 100 homes. Nacen máis nenos que nenas, pero a mortalidade infantil dos nenos tamén é maior nos nenos. Despois os efectivos de ambos os sexos iguálanse, para, máis tarde, volver desequilibrarse a favor das mulleres. As causas son a maior mortalidade masculina e a maior emigración dos homes no pasado. Pero parece que a diferenza entre homes e mulleres pode cambiar no futuro, debido a redución da mortalidade infantil e á igualdade no traballo e nos hábitos de vida.


	4.2 - Estrutura da poboación pola actividade económica.
	4.2.1 - Conceptos previos:
	l A poboación activa12 é o conxunto de persoas de 16 anos ou máis que fornecen man de obra para a produción de bens e servizos. Distinguimos entre a ocupada (que traballa) e a desocupada (que busca traballo).
	l A poboación inactiva é a que non ten traballo remunerado (pensionistas, estudantes...) e non busca traballo.
	l En España a taxa de actividade aumentou desde os anos 80. O factor máis importante foi a crecente incorporación da muller ao traballo, debido a razóns ideo- lóxicas (cambio da mentalidade sobre o seu papel na sociedade), demográficas (control da natalidade) e económicas (proceso de terciarización).
	l A poboación en paro experimentou un gran aumento entre 1973 e 1985 como consecuencia da crise económica, a reconversión industrial, e o retorno dos emigrantes. Desde 1995 a taxa de paro descendeu debido á favorable conxuntura económica e á entrada no mercado laboral de xeracións menos numerosas. A crise económica actual iniciada en 2008 fixo do problema do paro un dos máis graves do noso país na actualidade cuns de 5 millóns de parados. O paro experimenta variacións en función da idade (maior desemprego xuvenil), sexo (maior paro feminino), nivel de instrución, época do ano (paro estacional), e por rexións.

	4.2.2 - A distribución da poboación por sectores económicos.
	l A evolución dos sectores económicos ao longo do S. XX pasou por unha serie de etapas:



	5 - Anexo:
	5.1 - Anos nos que caeu unha pirámide de poboación no práctico:
	5.2 - Vocabulario que non aparece nos apuntes:
	l Censo de poboación: é o documento que recolle o estado da poboación dun país nun momento concreto: número, idade, sexo, estado civil, lugar de nacemento, estudios...en España realizase cada dez anos (desde 1981 nos anos rematados en 1).
	l Padrón municipal: é o rexistro que leva a cabo cada concello sobre a poboación que vive no seu municipio. Contén información dos cidadáns pero menos detallada que no censo. É un documento que se renova continuamente xa que cando unha persoa se traslada a vivir a outro municipio ten a obriga legal de empadroarse nel.

	5.3 - Acontecementos a ter en conta para interpretar as pirámides de poboación:
	5.4 - Datos a memorizar sobre o tema: Volume, distribución, e movementos da poboación española.
	5.4.1 - Volume: 46,5 millóns de persoas no 2013. 93 hab./ km.2.
	5.4.2 - Distribución:
	l Focos de concentración: Madrid, periferia peninsular, Baleares, Canarias. Por provincias: Madrid, Barcelona, e Biscaia con + de 500 hab./km.2.
	l Focos de despoboamento: interior peninsular e áreas de montaña. Por provincias: Soria, Teruel, Huesca, Guadalajara e Zamora con - de 20 hab/km.2

	5.4.3 - Movemento natural da poboación:
	l Evolución histórica:
	̶ Réxime demográfico antigo: ata principios do século XX.
	̶ Transición demográfica: entre 1900 e 1975.
	̶ Réxime demográfico moderno: a partir de 1975.
	̶ Actualidade: crecemento natural moi baixo en xeral. Crecemento natural + elevado: Madrid, litoral mediterráneo, Canarias, Baleares, Ceuta e Melilla. Crecemento natural + baixo: norte e centro peninsular.


	5.4.4 - Movementos migratorios: emigración ata 1975 e despois inmigración.
	l Migracións interiores:
	̶ Entre 1900 e 1975: éxodo rural. Do campo as cidades, sobre todo a Barcelona e Madrid primeiro e despois ós núcleos turísticos do levante e das illas.
	̶ A partir de 1975: Entre pequenas e grandes cidades. Entre campo e cidade...

	l Migracións exteriores:
	̶ Mediados do século XIX ata 1960: América Latina.
	̶ Dende 1960 ata 1975: a Europa Occidental.
	̶ Na actualidade: moi pouca e especializada (médicos a Portugal, enxeñeiros a Alemaña...)

	l Inmigración estranxeira:
	̶ Desde 1995 ata a crise do 2007. Xubilados de Europa central e nórdica no litoral mediterráneo e nas illas. De América Latina, Asia e África: traballos de escasa cualificación.
	̶ Consecuencias da inmigración: aumento das cotizacións á seguridade social e da natalidade... problemas de integración.


	5.4.5 - Crecemento real da poboación: etapas.
	l Ata principios do século XX: escaso polo baixo crecemento natural e a emigración transoceánica.
	l 1900 - 1975: elevado polo crecemento natural que compensou as perdas por emigración.
	l 1975- 2001: baixo escaso crecemento natural que non se compensou co retorno de emigrantes.
	l 2001- 2007: crecemento máis acelerado pola chegada de inmigrantes e a subida da taxa de natalidade.
	l 2010 en diante: freo da inmigración e rexurdimento de emigración de mozos cualificados. Saldo migratorio negativo. Perda de poboación global.

	5.4.6 - Estrutura da poboación española..
	l Por sexo: 102 mulleres por cada 100 homes.
	l Por idade: poboación envellecida sobre todo nas zonas rurais e de pouco dinamismo económico. Moitos gastos en pensións, sanidade e atención á persoas maiores.
	̶ Esperanza de vida: 85 para as mulleres e 79 para no homes no 2013.
	̶ Taxa de fecundidade: 1´27 fillos por muller en idade fértil no 2013.

	l Por actividade económica: a poboación activa aumentou a partir dos anos 80 pola incorporación da muller ó mercado laboral. 53% no 2012.
	l Por sectores económicos:
	̶ Sector primario: a principios do século XX ocupaba á maioría da poboación. Hoxe ocupa o 4% da poboación activa.
	̶ Sector secundario: medrou ata 1975 en que empezou a descender. Hoxe ocupa o 23% da poboación.
	̶ Sector terciario: Medrou de forma continuada ata ocupar actualmente o 73% pola ampliación do “Estado do Benestar” que amplía os servizos á sociedade.


	5.4.7 - A poboación de Galicia.
	l 2´7 millóns de persoas no 2013.
	l 94 hab./km.2 superior á media española e semellante á europea.
	l Distribución desigual: interior pouco poboado e litoral moi poboado. A metade da poboación concéntrase en 7 cidades.
	l Crecemento natural negativo ( - 10.560 persoas no 2013). Natalidade das + baixas de España ( 7´6 por mil) , e mortalidade das + altas ( 11´2 por mil). Taxa de fecundidade máis baixa (1.1)
	l Saldo migratorio negativo: - 2.833 persoas no 2013.
	l Crecemento real negativo: Galicia perde poboación dende o 2010 ( ex: no ano 2013 perdeu 15.558 persoas con respecto ó 2012,)
	l Avellentamento:
	̶ A xente de + de 65 anos supera 5 veces a taxa española.
	̶ A poboación de menos de 15 anos é 3 veces inferior á media española. Causa: emigración da xente nova no pasado.
	̶ Nos últimos anos: lixeiro crecemento da natalidade.

	l Peso importante do sector primario:
	̶ Superior á media española: 7% fronte ó 4% español. Agricultura familiar tradicional, gandería, pesca, e explotación forestal.
	̶ Sector secundario: 25% fronte ó 23% da media española.
	̶ Sector terciario: ocupa ó 66% fronte ó 73% á media española.





