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 TEMA 10: A poboación española.  
 
ESQUEMA DA UNIDADE  
10.1. Dinámica da poboación.  
10.2. Os movementos naturais da poboación.  
10.3. Mobilidade espacial da poboación e debate sobre a inmigración.  
10.4. A estrutura demográfica: idade, sexo e actividade económica.  
10.5. Distribución espacial.  
 

1- DINÁMICA DA POBOACIÓN 
 

Os censos permiten facer un seguimento fiable da evolución da poboación española desde 1857 
(data do primeiro censo moderno). E , a través desta fonte, pódese ver que a poboación española 
medrou de forma constante desde os 15,4 millóns de habitantes de 1857 ata os 46,46 de 2014 
(complementando  a información cos datos do padrón continuo). 
O crecemento da poboación depende da evolución dos seus movementos naturais (nacementos 
e defuncións) e dos movementos migratorios (emigración e inmigración). Ao longo do século XX, 
todos os períodos intercensais ( o censo faise cada 10 anos, os rematados en 1) rexistraron un 
crecemento positivo, aínda que variable en intensidade. O crecemento intercensal medio sitúase 
arredor do 8%, pero pódense identificar fases de maior ou menor  velocidade no crecemento da 
poboación, en función dos distinto comportamento dos movementos naturais e migratorios.  

- Nas dúas primeiras décadas do século XX, o crecemento foi algo máis lento , debido á 
intensidade da emigración exterior, con destino principal a América do sur. Ademais, a 
epidemia de gripe de 1918 causou unha gran mortalidade entre a poboación española. 

- Nos anos vinte fréase a emigración exterior, polo que o crecemento intercensal foi algo 
máis rápido. Con todo, nos anos trinta, o ritmo de crecemento reduciuse como 
consecuencia da guerra civil. 

- Nos anos corenta e cincuenta (marcados pola posguerra), o crecemento é máis lento ca 
nas dúas décadas anteriores. Existe unha situación de graves dificultades económicas, ao 
que hai que sumar os efectos da perda de poboación nova, en idade reprodutora, como 
consecuencia da guerra civil. 

- Os anos sesenta e setenta son moi dinámicos, a pesar de que houbo unha forte 
emigración ao exterior. Isto débese a que o crecemento natural (diferenza entre 
nacementos e defuncións) foi moi elevado. 

- Entre 1981-2001 o crecemento da poboación española foi extraordinariamente débil. 
Nos anos oitenta a natalidade caeu fortemente e as migracións exteriores apenas 
influíron no crecemento da poboación española, xa que foron moi escasas; nos anos 
noventa, o aumento da inmigración exterior non conseguiu compensar a baixa 
natalidade. 

- Finalmente, nos primeiros anos do século XXI prodúcese un forte e inesperado aumento 
da poboación como consecuencia dunha grande aceleración da inmigración exterior. 

- Actualmente o ritmo de crecemento da poboación española está volvendo frearse como 
consecuencia da redución das entradas de inmigrantes que está provocando a 
desaceleración económica (entre 2013 e 2014 rexístrase por primeira vez un crecemento 
negativo) 

 

2- OS MOVEMENTOS NATURAIS DA POBOACIÓN 
- Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime demográfico 
actual.  
- Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación.  
 

O estudo dos movementos naturais da poboación presta atención aos fenómenos da 
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fecundidade, a natalidade, a mortalidade xeral e a mortalidade infantil, e tamén a esperanza 
de vida. 

 

Os réximes demográficos diferenzan tres etapas, que se coñecen como réxime demográfico 
antigo, transición demográfica e réxime demográfico moderno, atendendo á evolución das 
taxas de natalidade e mortalidade. España atópase actualmente na última destas etapas, que 
se estende desde finais dos anos 1970 ata os nosos días. 

 

a) Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime demográfico 
actual.  
 

Desde comezos do século XX, a natalidade en España amosou unha tendencia descendente, 
que se intensificou a finais da década de 1970. Esta propensión á baixa situou a España, ao 
final do século XX, nun dos índices de fecundidade máis baixos de Europa. O descenso da 
natalidade fixo que o número de nados se achegase ao número de falecidos, o que se traduciu 
nun escaso crecemento natural da poboación. Á baixa natalidade houbo que lle sumar unha 
esperanza de vida cada vez máis prolongada, de xeito que se incrementou a porcentaxe de 
persoas con idades superiores aos 65 anos. Como consecuencia disto, a poboación española 
entrou nunha fase de avellentamento progresivo. 

 

A partir do cambio de século, as estatísticas amosan unha repunta da natalidade, de maneira 
que no ano 2007 se situaba nun 11 por mil, a cifra máis alta rexistrada desde 1979. Este 
cambio de tendencia foi debido á chegada á idade fértil das mulleres nadas nos anos de forte 
crecemento demográfico, así como á chegada masiva de inmigrantes estranxeiros novos, 
atraídos polo crecemento da economía española. 

 

Debido á crise económica diminuirá o  número  de inmigrantes, ao  que hai que sumar a 
entrada de xeracións con menor número de mulleres nas idades máis fecundas. En 
consecuencia, hai unha redución das taxas de natalidade xeral. 

 

As previsións do Instituto Nacional de Estatística indican que a poboación española podería 
chegar a un crecemento vexetativo que estará nuns niveis moi baixos a finais desta década, 
e coa probabilidade de seguir diminuíndo, polo que a diferenza entre o número de 
nacementos e o de defuncións tenderá a se igualar. 

 

Ao longo do século XX, a mortalidade en España caeu debido ao importante descenso da 
mortalidade infantil e ao aumento da esperanza de vida. En 1900, a taxa de mortalidade era do 
28,3‰, mentres que na década de 1980 chegou a ser do 7,4 ‰. No entanto, a partir de 
1985 rexistrouse un lixeiro aumento, debido ao progresivo avellentamento da poboación. 

 

En 2007, a taxa de mortalidade era do 8,6‰. 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 número de defuncións ocasiónanos os 
accidentes de tráfico e a SIDA. A poboación masculina é tamén a máis afectada. A incidencia 
destas causas de falecemento segue unha tendencia decrecente. 

 
A taxa de mortalidade infantil en España é moi baixa: 3,5 por cada mil nados vivos en 2007, de 
maneira que se sitúa ao nivel dos países máis avanzados do mundo. 

 

Ata hai pouco, o número de matrimonios por cada 1000 habitantes era un dato significativo 
porque gardaba relación directa coa natalidade, pero actualmente resulta un dato pouco 
fiable, dado o aumento de parellas de feito e de familias monoparentais. 

 

A taxa media de fillos por muller, que no ano 2007 foi de 1,4, prevese que se sitúe no 1,5, pero 
aínda que as mulleres teñan máis fillos, a poboación non medrará porque haberá menos 
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mulleres en idade de procrear. O que non semella que vaia cambiar é a idade media de 
maternidade, estabilizada, en 2007, ao redor dos 31 anos. Este atraso na maternidade, que 
antes se situaba nos 25 anos de media, débese, entre outras causas, á dificultade que 
representa ter fillos sen contar antes cunha situación laboral sólida.Para que unha poboación 
se manteña estable, é necesario que unha xeración sexa relevada pola seguinte. Esta 
substitución acádase cunha media de 2,1 fillos por muller. Nos últimos anos, a inmigración 
modificou a tendencia á baixa da natalidade, pero isto non garante o reemprazo xeracional. 

 

b)   Desequilibrios   territoriais   no   movemento   natural   da   
poboación.    
 
Actualmente,   todas   as comunidades autónomas posúen baixas taxas de natalidade, de 
mortalidade e de crecem ento natural. Non obstante, existen certos contrastes debidos á 
diferente estrutura por idades, é dicir, ao grao de xuventude ou envellecemento da 
poboación. Esta estrutura depende á súa vez de causas herdadas e actuais: 

 

- As causas herdadas son o distinto comportamento tradicional da natalidade e as diferenzas 
de desenvolvemento   económico,   causantes   das  migracións.   Estas  aféctanlle  
principalmente   á poboación nova e provocan o envellecemento das rexións emigratorias 
(onde descende a natalidade e aumenta a mortalidade) e o rexuvenecemento das 
inmigratorias. En España, as migracións tiveron lugar entre 1950 e 1975, desde as rexións 
agrarias do interior ás urbano-industriais. A crise de 1975 detivo estas migracións e afundiu a 
natalidade nas rexións máis afectadas. 

 

- As causas actuais son os novos factores de desenvolvemento económico a partir da crise e a 
inmigración estranxeira, que desde 1995 achega poboación nova e elevación da natalidade. 

 

a) As comunidades autónomas con maior dinamismo demográfico contan, respecto á media 
española, con taxas de natalidade máis elevadas, taxas de mortalidade máis baixas e 
crecemento natural máis alto. 

 
En xeral, presentan unha estrutura demográfica relativamente máis nova, causada por un 
comportamento tradicional máis natalista (Andalucía, Murcia e as cidades de Ceuta e Melilla), 
por ser foco de inmigración interna en épocas pasadas (Madrid, Cataluña, Comunidade 
Valenciana, Baleares) ou por recibir unha forte inmigración estranxeira desde a década de 1990 
(todas elas). 

 
As excepcións neste grupo son Canarias, onde a favorable estrutura por idades compensa a 
baixa natalidade, e Navarra, onde a desfavorable estrutura por idades se compensa cunha 
natalidade relativamente máis alta. 
 
b) As comunidades autónomas en declive demográfico teñen, respecto á media española, 
taxas de natalidade máis baixas, taxas de mortalidade máis altas e crecemento natural máis 
baixo, negativo en moitos casos. 

 

Presentan unha estrutura demográfica fortemente envellecida, por sufrir unha intensa 
emigración en épocas pasadas (Galicia e as comunidades do interior peninsular); pola 
prolongada incidencia da crise industrial de 1975 (rexións de antiga tradición industrial da 
cornixa cantábrica), e por contar na actualidade con menor inmigración estranxeira. 
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3- MOBILIDADE ESPACIAL DA POBOACIÓN E DEBATE SOBRE A 
INMIGRACIÓN 

 - O éxodo rural.  
 - A inmigración.  
 
A dinámica da poboación non depende só da relación entre nacementos e defuncións 
(crecemento natural), senón tamén da mobilidade da poboación ou saldo migratorio.  
Os movementos migratorios españois adoitan clasificarse en migracións transoceánicas 
históricas, ata mediados do século XX, cuxo principal punto de destino foron diversos países de 
América Latina, e migracións modernas, desde finais da década de 1950, que presentaron unha 
dobre vertente: as migracións interiores campocidade e as migracións exteriores, cara aos países 
industriais de Europa Central e Occidental. 
 As migracións campo-cidade tiveron lugar cando aumentou a poboación rural, diminuíu a 
poboación empregada na agricultura e aumentou a demanda de man de obra na industria e nos 
servizos. Desde 1961 producíronse vinte millóns de desprazamentos interiores. A metade dos 
españois vive nun municipio distinto do que naceu, e case unha cuarta parte nunha provincia 
diferente á do seu nacemento. Por iso, as migracións interiores tiveron unha grande influencia 
sobre a distribución da poboación en España e sobre as variacións espaciais na súa composición.  
 

 
 

a) O éxodo rural 
 
O éxodo rural: de 1900 a 1975  
No primeiro terzo do século XX rexistráronse fortes correntes migratorias desde as zonas rurais 
ás cidades impulsadas polas novas actividades industriais e de servizos das áreas urbanas. Estes 
movementos interrompéronse durante a guerra civil e a inmediata posguerra, para rexurdir con 
moita máis forza nos anos cincuenta e, sobre todo, nos sesenta e primeira metade dos setenta. 
Nesa época, a economía española experimentaba un elevado ritmo de crecemento, apoiado na 
industrialización e o turismo, que estimularon a construción de vivendas e infraestruturas, así 
como os servizos ás empresas e á poboación. Ao mesmo tempo, produciuse a mecanización de 
gran parte das tarefas agrarias, o que orixinou un éxodo masivo de poboación no medio rural.  
Só nos anos sesenta do século XX cambiaron de residencia 4,2 millóns de españois, o 60% dos 
cales se trasladaron a outras provincias. Na distribución espacial destas migracións interiores 
cabe distinguir os seguintes espazos de orixe e destino:  
- Os espazos emisores eran as áreas rurais do interior peninsular, ou espazos con sistemas 
agrarios en crise: Andalucía, Estremadura, as dúas Castelas, Aragón, Asturias, Galicia etc.  
- Os espazos atractores foron Madrid, Cataluña e o País Vasco, que se atopaban en pleno proceso 
de industrialización. A chegada de inmigrantes xerou o crecemento das grandes áreas urbanas, 
como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza e Sevilla. Tamén creceron cidades máis 
pequenas, como Tarragona, Valladolid, Vigo, Avilés ou Huelva, e as principais áreas turísticas do 
país.  
 
Novas pautas das migracións interiores: de 1975 á actualidade  
As migracións interiores masivas de carácter laboral finalizan bruscamente a mediados dos anos 
setenta do século XX, como consecuencia da crise económica que se produciu a causa da alza do 
prezo do petróleo. Desta maneira, entre 1975 e 1985 debilitáronse os fluxos migratorios 
interprovinciais. Continúan, con menor intensidade, os movementos de poboación nova desde o 
medio rural ata as cidades, ao tempo que se inician os movementos de retorno de emigrantes en 
sentido oposto.  
Coa recuperación económica de mediados dos anos oitenta do século pasado, os fluxos 
reactívanse, aínda que sen alcanzar a intensidade dos tempos do éxodo rural nin os niveis 
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doutros países europeos. Destaca un modelo migratorio novo, en que as migracións 
interprovinciais (económicas e motivadas por cambios de emprego) perden importancia a prol 
das migracións intraprovinciais, orixinadas por cambios no lugar de residencia, pero non 
necesariamente de emprego.  
Na actualidade, a maior parte dos fluxos migratorios son de curta distancia, e están ligados á 
expansión urbana. O crecemento das principais cidades desborda os termos municipais e 
trasládase aos municipios veciños. Ese cinto de municipios próximos ás grandes cidades é o que 
experimenta un maior crecemento demográfico, debido sobre todo á inmigración de poboación 
nova. Este proceso é posible a causa da confluencia dun conxunto de factores técnicos (a mellora 
das infraestruturas de trasporte arredor das cidades), económicas (a carestía do solo e a vivenda 
incita os mozos a buscar vivendas máis baratas nos arredores das cidades) e culturais e 
ambientais (moitos mozos buscan novos estilos de vida máis ligados á natureza, fuxindo da 
deterioración do medio ambiente das áreas urbanas). 
 

b) A inmigración  
 
A partir dos últimos decenios do século XX iniciouse unha nova etapa nas migracións. O 
desenvolvemento económico trasformou España dun país tradicionalmente emigrante a un país 
receptor de inmigración. 
 
De país de emigración a país de inmigración: os novos fluxos migratorios  
Tras a entrada de España na UE e a superación da crise económica da primeira metade dos anos 
oitenta do século XX, o país comezou a converterse en destino dos fluxos migratorios 
internacionais. En 1985, España só contaba cuns 250.000 residentes estranxeiros, o que supoñía 
un 0,6% da poboación total. A finais da primeira década do século XXI, esta cifra supera xa os 5,2 
millóns, representando o 11,3% da súa poboación, inda que esta cifra tende a reducirse nos 
últimos anos por mor da crise económica desde 2007.  
A conxunción dun descenso da emigración e un aumento sen precedentes da inmigración 
exterior propiciou que o saldo migratorio en España sexa claramente positivo desde os anos 
oitenta do século pasado ata o ano 2011, momento en que a tendencia, por mor da crise 
económica, se volve inverter.  
Canto á inmigración estranxeira en España podemos distinguir dúas fases en que non só se 
produciu un cambio substancial no número de estranxeiros presentes no país senón tamén na 
súa composición.  
Durante a primeira fase (nos anos oitenta do século pasado), a maior parte dos estranxeiros 
residentes en España procedían de occidente, o centro e o norte de Europa. Este continxente 
respondía basicamente a dúas motivacións: 
 - Numerosos xubilados europeos elixiron España para retirarse e poder gozar do seu clima e 
estilo de vida. Estes cidadáns concentráronse na costa mediterránea da Península e nos 
arquipélagos de Baleares e Canarias, onde seguen representando unha porcentaxe elevada das 
súas poboacións.  
- Outro grupo importante foi o dos traballadores das multinacionais europeas que se foron 
asentando especialmente en Madrid e Barcelona. 
 - Ademais, existía unha colonia crecente de marroquís que comezaron a acudir a España durante 
esa época na busca de traballo.  
Nunha segunda fase, durante a década de 1990 e os primeiros anos do noso século, chegaron ao 
noso país numerosos cidadáns de Europa do Leste, así como latinoamericanos e asiáticos, á vez 
que continuaba o fluxo de norteafricanos.  
A maior parte dos inmigrantes procede agora de América Latina, norte de África e Europa. Entre 
os primeiros destacan os ecuatorianos, colombianos, bolivianos e peruanos; entre os segundos 
predominan os marroquís; e entre os terceiros, os máis numerosos son agora os romaneses, 
seguidos de británicos, búlgaros, alemáns e italianos. Tamén existe un importante colectivo de 
chineses.  
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Distribución espacial e actividade de poboación inmigrante  
Os estranxeiros concéntranse nas áreas máis dinámicas do territorio español, é dicir, onde hai 
máis oportunidades de emprego. Destacan especialmente Madrid, xunto do litoral mediterráneo 
e as illas. Non obstante, os inmigrantes chegaron a practicamente todos os recantos do territorio, 
malia que a maior parte se concentra nas grandes cidades. Tamén existe un importante número 
de estranxeiros, sobre todo africanos, en áreas rurais con agricultura intensiva. Polo tanto, a súa 
localización espacial está moi relacionada co tipo de traballo que desempeñan. En xeral, os 
inmigrantes ocupan postos de traballo que non eran cubertos pola poboación española, polo que 
non hai propiamente unha situación de competencia coa poboación autóctona.  
 
Efectos da inmigración  
Os inmigrantes, co seu traballo, contribuíron de forma decisiva ao crecemento económico de 
España nos anos anteriores á crise económica. Ademais, a chegada de estranxeiros freou o 
proceso de envellecemento da poboación, xa que entre eles predominan os adultos novos e as 
súas taxas de natalidade son superiores ás da poboación española. Este feito é importante desde 
o punto de vista de mantemento do sistema de pensións e Seguridade Social: coa chegada 
masiva de inmigrantes prodúcese unha diminución da proporción de poboación dependente e un 
aumento do número de contribuíntes. Canto á integración social dos inmigrantes, a situación é 
moi diferente segundo os colectivos, pois algúns poden integrarse moito máis facilmente ca 
outros en función da súa lingua e a súa cultura. 

 

4- A ESTRUTURA DEMOGRÁFICA: IDADE, SEXO E ACTIVIDADE 
ECONÓMICA 

 
A estrutura da poboación reflicte as súas características e a súa composición por idade e 

sexo, por actividade profesional, por nivel de instrución, etc. 
 

4.1- Estrutura biolóxica da poboación: composición por sexo e idade. 

 
A relación entre sexo e idade dunha poboación aparece representada na súa pirámide, e a 

súa análise permite estudar a dinámica demográfica ao longo dun século e facer previsións de 
futuro. 

a) Composición por sexo: En España é maior o número de nacementos de nenos que de 
nenas, cun índice de masculinidade ó redor de 105 nenos por 100 nenas. Esta sex ratio invértese 
progresivamente, de xeito que nos grupos de idades adultas hai unha equiparación e nas 
últimas idades hai un predominio das mulleres. 

En España, igual que noutros países desenvolvidos, sempre houbo máis mulleres que homes 
nos grupos de idade adulta e vella, circunstancia favorecida pola guerra civil e as correntes 
migratorias. 

Canto máis alonxados do valor 1000 se atopen os índices de masculinidade ou feminidade, 
maior será o desequilibrio entre sexos, cara un lado ou outro. 

b) Composición por idade: dende o punto de vista demográfico distinguirnos tres 
grupos de poboación: nova (0-14 anos), adulta (15-64 anos) e vella (máis de 65 anos). A 
pirámide de idades da poboación española das primeiras décadas de século XXI (ex: 2011), 
reflicte o panorama demográfico de boa parte do século século XX e presenta as seguintes 
características: 
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Pirámide de 2011. Las generaciones más reducidas de la guerra civil alcanzan la vejez; las 
generaciones que sufrieron las pérdidas militares y civiles casi se han extinguido. Una fuerte 
inmigración con edades similares a las cohortes del baby-boom aumenta ostensiblemente el 
tamaño de los escalones entre 35 y 55 años (6). Repuntan los nacimientos (7), esbozo de una 
tendencia que parece detenerse o incluso retrocede, posiblemente debido a la crisis económica 
que se inicia en 2008 y que continúa más allá del año censal representado. ). Esta estructura 
alberga a 46.815.916 habitantes (23,1 millones de varones y 23,7 millones de mujeres), de los 
que 8.116.350 tienen 65 ó más años (17,3%). La edad de inicio del déficit de varones respecto 
de mujeres en cada cohorte se localiza ahora en torno a los 50 años, edad a partir de la que el 
exceso de mujeres ya es permanente hasta la desaparición de las cohortes (c). 

 
Situación demográfica de España en 2011 Según el Censo de Población y Viviendas de 2011 
(fecha de referencia: 1 de noviembre) la población de España alcanzaba los 46.815.916 
habitantes. El incremento desde el anterior censo de 2001 fue de 5.968.545 personas, un 14,6%. 
En esos diez años hubo 4.719.727 nacimientos y 3.808.109 defunciones; un saldo vegetativo de 
+911.618; el resto del crecimiento se debe a la inmigración neta (inmigración menos emigración): 
5.056.927 personas. La esperanza de vida al nacer ha alcanzado los 82,3 años (2011), 79,3 para 
los varones, 85,2 para las mujeres. Las proyecciones de población a largo plazo del INE apuntan 
a un descenso de la población total. España tendrá 41.558.096 habitantes en 2052. La figura de 
la distribución por edad de su  población será más parecida a un pilar. La forma de pirámide 
habrá pasado a la historia. 

 
 
En definitiva, a poboación española no cambio de século presenta claros síntomas de 
envellecemento, con tendencia a incrementarse no futuro. 

As causas do envellecemento da poboación son o descenso da natalidade e o 
aumento da esperanza de vida. As consecuencias afectan ao sistema de financiamento das 
pensións, a maiores esixencias de servizo sanitario e lograr unha boa integración social. 

Se atendemos á distribución espacial do índice de envellecemento, resulta que hai 
importantes contrastes entre interior-periferia, espazos rurais -espazos urbanos, relacionados 
cos procesos migratorios producidos. 

c) Tipos de pirámides: 

-Forma triangular: Predominio de poboación nova. Os grupos de idade de poboación nova 
representan máis do 35% da poboación, mentres que a poboación anciá supón menos do 5%. A 
base é ancha, debido ás altas taxas de natalidade e a poboación diminúe rapidamente cara a 
cima  por taxas de mortalidade elevadas e esperanza de vida baixa. 
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- Forma de oxiva ou campá: Indican poboación adulta ou estacionaria. A base é menos ancha 
porque a natalidade foise recortando, aínda que de forma suave, de xeito que aínda permite o 
reemprazo xeracional. A poboación diminúe moi lentamente cara a cima por taxas de 
mortalidade baixas. Hai unha acumulación de efectivos nos adultos e 
porcentaxes non moi elevadas de poboación nova (25%-35%), nin de anciáns (5%-12%). 

-Forma de urna: Indica poboación envellecida. A base métese cara dentro, o que significa unha 
natalidade baixa e en descenso. Alta porcentaxe de poboación vella (máis do 12%), debido ao 
incremento da esperanza de vida. 

 

4.2- Estrutura  económica da poboación: 

 
a) Segundo a poboación activa: 

 Defínese como poboación activa as persoas de máis de 16 anos que 
suministran man de obra para a produción de bens e servizos ou están dispoñibles e fan 
xestións. Dentro desta distinguimos a poboación ocupada, que traballa, e a poboación 
desocupada ou en paro, que busca traballo. Pola contra, a poboación inactiva é aquela 
que non desempeña un traballo remunerado: pensionistas, estudantes, persoas dedicadas 
ao traballo no fogar. 

  Evolución nas taxas de actividade: Ata períodos relativamente recentes 
rexistráronse taxas moi baixas, debido á baixa actividade feminina: cando se emigraba a 
muller que marchaba do campo non se incorporaba ao traballo na cidade. Pero a partir de 1987 
rexístrase un aumento, provocado pola incorporación da muller ao traballo. 

  Variacións das taxas de actividade en función do sexo, idade e territorio: 
- Sexo: a taxa de actividade masculina descendeu ata datas recentes (1996), debido á 
crise económica e á reconversión industrial posterior, que obrigou a dar xubilacións anticipadas. 
A taxa de actividade feminina foi aumentando dende cifras moi baixas (patente desde a década 
dos 80), debido a razóns ideolóxicas (cambio de mentalidade sobre o seu papel na sociedade), 
demográficas (control da natalidade), terciarización (crea novos empregos); aínda así a súa 
participación é menor que neutros países desenvolvidos (40%). 
- Idade: A maior taxa de actividade entre os homes prodúcese entre os 25-54 anos e entre as 
mulleres entre os 20-24 (logo descende debido á formación de familias). 
- Territorio: As taxas son máis altas nas zonas de maior dinamismo económico, que reciben 
emigrantes. As taxas son máis baixas en zonas con maior porcentaxe de 
poboación nova (Andalucía) ou vella (interior), ou afectadas pola crise industrial 
(Asturias, Cantabria). 

 Evolución da taxa de paro: 
- Ata 1973: non foi problema porque a emigración e a escasa incorporación da muller ao 
traballo minimizou a demanda de emprego. 
- 1973-1985: houbo un forte crecemento do paro, debido á crise económica, á reconversión 
industrial, ao retomo de emigrantes,á incorporación da muller ao traballo e á demanda de 
emprego dunha poboación nova moi numerosa (baby boom). 
- 1985-1995: Retroceso lixeiro pola mellora económica, pero volve a medrar dende 
1990, coa crise de inicios da década, para recuperarse a partir de 1994. 
-Dende 1995- 2008: parece que empeza a descender (11%), debido á favorable conxuntura 
económica e á entrada no mundo laboral de xeracións menos numerosas. Aínda así constátanse 
dificultades par crear emprego. 
- A partir da crise económica de 2008 elévase moitísimo o nivel de paro: A principios de 2015 
situábase no 23,4 %. Afectou moito ao sector da construción 

 Variacións na taxa de paro: afecta máis á poboación xuvenil, á poboación 
feminina, á poboación con menor nivel de instrución; segundo a época do ano, o paro é 
superior no inverno (menor traballo hostaleiro) e, en canto ás comunidades autónomas, o paro é 
maior nas de menor desenvolvemento económico, afectadas pola crise industrial ou con 
poboación nova. 



1

4 
 

 

 

 
b) Segundo a ocupación por sectores económicos. 
- Sector primario: Predominaba a principios do século XX. Dende aquela foise 
reducindo, non sendo en momentos concretos como a Guerra Civil e a posguerra. O máximo 
descenso foi entre 1950 e 1975, debido ao éxodo rural producido pola mecanización do campo e 
o crecemento do emprego na cidade. A taxa actual aínda é alta, en comparación con outros 
países desenvolvidos do entorno: haberá un descenso a medida que a modernización abrigue ao 
abandono de explotacións tradicionais pouco rendibles. 

- Sector secundario: Parte dunha escasa porcentaxe a principios do século XX, debido ao 
insuficiente desenvolvemento industrial. Medra moito na década dos 60, impulsada polos Plans 
de Desenvolvemento). Diminúe dende 1975, primeiro pola crise económica e despois polas 
novas tecnoloxías e a terciarización da industria. A taxa actual é similar á de outros países do 
entorno. 
- Sector terciario: Parte de porcentaxes baixas a principios do século XX e foi medrando ao longo 
de todo o século, debido ao aumento económico e do nivel de vida, aos cambios operados na 
industria e ao aumento dos servizos públicos. É previsible que siga aumentando. 

 

sectores 1900 2013 
Primario 63,6% 4,7% 

Secundario 16% 13,6% 
cConstrución Terciario 17,8% 75,9% 

                             (2013, construción: 5,8%) 

Segundo a distribución espacial, o sector primario predomina no interior peninsular, 
Galicia e Andalucía, o sector secundario, no País Vasco e Cataluña e o terciario en Madrid, zonas 
turísticas do Mediterráneo e illas. 

 
 

5- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
 

É resultado do movemento natural e dos fenómenos migratorios. Presenta importantes 
contrastes entre o interior e a periferia e entre o espazo urbano e rural. A tendencia centrífuga 
pódese constatar desde o século XVII ata a actualidade e a concentración nas cidades é acusada 
desde os anos 50; obedece a fortes motivacións económicas. Para coñecer a distribución da 

poboación utilizamos a densidade de poboación, a de España é de 92 hab./Km2 
a) Principais áreas  de concentración da poboación española: A España litoral ten sete zonas 
de forte poboamento, con densidades superiores á media nacional: A Coruña e a s Rías galegas, 
o litoral ástur- cántabro, a costa vasca, Barcelona e a súa área de influencia, Levante (Valencia, 
Alacante e Murcia), a costa do sol malagueña e o baixo Guadalquivir. Nas illas a maior 
concentración de poboación está na cidade de Palma de Mallorca e, nas Canarias, na metade 
norte de Tenerife e As Palmas. Tamén hai que destacar as fortes concentracións nalgunhas zonas 
do interior, como a elevada densidade        

de Madrid  (804 hab./km2  e as de algunha capital de provincia como Zaragoza, 
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Valladolid e Sevilla. 

b) Principais áreas  de expulsión da poboación  española:  Son áreas que perden habitantes, 
provocando así un proceso de envellecemento que vai dar lugar a que a poboación siga 
diminuíndo. Nelas rexístranse densidades de poboación por baixo da media e, as veces, moi por 

baixo (menos de 1O hab./km2  , como nalgunhas áreas de montaña do Perineo Central, Sistema 
Ibérico, Cordilleira Cantábrica, parte da Penibética e do Sistema Central e Serra Morena. Ademais 
hai que sinalar: toda Castela e León e Castela- A Mancha, non sendo algunhas capitais de 
provincia; algunhas zonas de Estremadura e Aragón (Os Monegros); e outras do interior de 
Galicia e alto Guadalquivir. Segundo o tamaño dos concellos, só tres millóns e medio de persoas 
viven en municipios de menos de 2.000 habitantes (é o límite que o censo establece como 
poboación rural), fronte aos 7 millóns que viven en localidades que superan o medio millón e aos 
9 millóns e medio que viven en entidades de poboación entre 100.000 e 500.000 habitantes. 

Actualmente estanse a producir algúns cambios debido á aplicación das novas tecnoloxías e á 
mellora das comunicacións, que permiten localizacións alternativ 
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