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O dinamismo económico da economía ga-

lega nos dous últimos anos non foi quen de

frear a tendencia descendente da poboación

empadroada en Galicia, especialmente sig-

nificativa no caso da poboación potencial-

mente activa. A devandita tendencia incide

no despoboamento, avellentamento e a

cada vez menor capacidade de recuperación

demográfica en Galicia.

A 1 de xaneiro de 2015, Galicia tiña

2.732.347 residentes, o 5,86% da poboa-

ción española, o que significa que na Comu-

nidade Autónoma están empadroados

16.348 persoas menos que no mesmo pe-

ríodo do ano anterior. Segundo os datos do

padrón municipal de habitantes, este des-

censo é o segundo máis acusado dende hai

quince anos por detrás do rexistrado en

2014. Comparado co que acontece no con-

xunto do Estado Galicia presenta ata o ano

2010 un incremento da poboación sensible-

mente inferior ao de España (sempre por

baixo do 0,5% en Galicia) mentres que

dende o 2011 a redución poboacional é máis

intensa agás no ano 2014. 

Dende xaneiro de 2010 ata xaneiro de 2015

a poboación residente en Galicia descendeu

en máis de 65.000 persoas, o que supón

unha perda acumulada de 2,3% do total de

poboación, mentres que no conxunto do Es-

tado esta perda é do 0,3%. Por outra banda,

a poboación potencialmente activa des-

cende no mesmo período de tempo en máis

de 105.000 persoas, un 5,7%, o que incide

negativamente tanto na evolución do mer-

cado de traballo como na sostibilidade do

sistema de prestacións sociais. Asemade, a

poboación maior de 64 anos aumenta en

36.199 persoas, pasando a representar o

24% da poboación total en xaneiro de 2015,

case dous puntos por riba do rexistrado na

mesma data de 2010. Esta negativa evolu-

ción demográfica en Galicia intensifícase coa

crise económica, cunha redución do número

de nacementos e un aumento das saídas

cara ao exterior da poboación, en especial

2015galicia
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aquela que está na franxa de idade de ter fi-

llos.

Estrutura da poboación

A partir do ano 2010 a poboación empa-

droada en Galicia descende de xeito conti-

nuado ata acadar as 2.732.347 persoas o 1

de xaneiro de 2015, o que supón un 0,6%

menos que na mesma data do ano anterior.

Dende o comezo da crise económica a Co-

munidade Autónoma perdeu case 52.000

habitantes (-1,9% menos) o que contrasta

co incremento do 1% experimentado no

conxunto do Estado. Como consecuencia

desta evolución, o peso relativo da poboa-

ción residente en Galicia descende dende o

6,03% de 2008 ata o 5,86% de 2015.

Das sete CC.AA. que perden poboación no

período 2008-2015, Galicia sitúase como a

terceira con maior redución en termos por-

centuais, tras Castela e León e Asturias, e a

segunda en perda absoluta de poboación,

tras Castela e León. A crise económica favo-

rece a moderación nas reducidas chegadas

de inmigrantes a Galicia, así como o au-

mento das saídas tanto de estranxeiros

como de galegos.

No conxunto de Galicia o devandito des-

censo rexistrado no último ano afecta tanto

a homes como a mulleres (-8.603 e -7.745

menos, respectivamente), rexistrándose

asemade a mesma tendencia tanto nas

catro provincias galegas, con perdas supe-

riores a 5.500 habitantes na provincia de A

Coruña e en torno aos 3.900 habitantes

menos en Ourense, como na Galicia occi-

dental-costa e no interior (en Pontevedra e

Lugo esta redución supera as 3.350 per-

soas). 

Por contra, tan só as comarcas de Santiago

l 1.3.1.



99

e Ortegal presentan unha medra da súa po-

boación, rexistrándose este mesmo incre-

mento 45 concellos galegos, dos que 17

pertencen á provincia de A Coruña, 13 a Ou-

rense, 12 a Pontevedra e tres a Lugo.

Historicamente, as perdas de poboación en

Galicia concentrábanse nas provincias de

Lugo e Ourense, que eran compensadas

polos incrementos poboacionais das provin-

cias de A Coruña e Pontevedra. Sen em-

bargo, tal como se observa no cadro

1.3.2., ata o ano 2010 en Galicia (2011 en

Pontevedra e A Coruña) mantéñense niveis

de crecemento reducidos da poboación que,

a partir de ese ano, pasan a ser negativos.

Con todo, esta caída non é homoxénea en

termos xeográficos, observándose contras-

tes salientables non só entre as provincias

occidentais e as do interior, senón tamén a

nivel comarcal e municipal. Dunha banda, a

provincia de Ourense é a que rexistra a

maior caída en termos relativos, cun des-

censo medio anual de 1,1% nos últimos

catro anos, por diante de Lugo, cun 0,9% e

A Coruña e Pontevedra, cun 0,4%. En valo-

res absolutos, o descenso máis acusado re-

xístrase na provincia de A Coruña, seguido

de Ourense nos últimos tres anos. 

Por cuarto ano consecutivo o descenso da

poboación rexístrase tanto nas comarcas da

denominada Galicia occidental-costa (Bar-

banza, A Barcala, Bergantiños, Betanzos, A

Coruña, Eume, Ferrol, Fisterra, Muros, Noia,

Ortegal, Santiago, O Sar, Terra de Soneira e

Xallas, na provincia de A Coruña; A Mariña

Central, Occidental e Oriental, na provincia

de Lugo; e O Baixo Miño, Caldas, O Morrazo,

Pontevedra, O Salnés e Vigo, na provincia

de Pontevedra) como na Galicia interior.

Como reflicte o cadro 1.3.3., a 1 de xa-

neiro de 2015 residían nas devanditas co-

marcas un total de 1.970.674 persoas,

8.037 menos que na mesma data do ano

anterior, sendo esta redución superior a

27.000 persoas en relación ao ano 2011.

Tendo en conta a maior caída rexistrada no

interior, aumenta a concentración da poboa-

ción na Galicia occidental costa ata o

72,1%, un punto porcentual superior á re-

xistrada ao comezo da crise (69,8% no ano

2000).

O 36,2% da  poboación galega atópase em-

padroada nas sete grandes cidades. A po-

boación total destas urbes volve a

descender respecto á do ano anterior, aca-

dando o 1 de xaneiro de 2015 as 989.936

persoas, case 4.500 menos que na mesma

2015galicia
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data de 2014. No último ano as sete cidades

presentan unha perda da súa poboación, sa-

lientando A Coruña e Ferrol co 940 e 937

habitantes menos, respectivamente. Dende

o comezo da crise, o descenso máis acusado

prodúcese en Ferrol, con case 5.250 resi-

dentes censados menos, o que supón unha

caída do 7% entre o 1 de xaneiro de 2008 e

2015 (-0,3% no conxunto das sete cidades

e -1,9% en Galicia). Por contra, o incre-

mento máis significativo corresponde a

Lugo, cunha medra do 2,8% (2.718 persoas

máis), por diante de Pontevedra, cun 2,2%

(1.790 habitantes) e Santiago de Compos-

tela, cun 1,3% (1.273 persoas). 

Atendendo ao tamaño dos concellos, no

conxunto dos 56 municipios galegos que a

1 de xaneiro de 2015 contaban cunha po-

boación empadroada superior aos 10.000

habitantes residen 1.905.342 persoas, o

que supón o 69,7% do total da poboación

de Galicia. Ao igual que acontecera no ano

anterior, entre o 1 de xaneiro de 2014 e

2015 a poboación residentes nestes 56 nú-

cleos de poboación descende de xeito acu-

sado, sendo esta caída de case 16.800

habitantes no último ano. Con todo, entre

os anos 2008 e 2015 estes concellos pre-

sentaron unha medra superior ás 14.500

persoas, pasando o seu peso relativo dende

o 68% ata os case 70% de 2015 (66,8% no

ano 2005). 

A desagregación provincial da análise dos

datos atendendo ao tamaño dos concellos

reflicte non só a redución da poboación em-

padroada en concellos de máis de dez mil

habitantes nas catro provincias galegas,

senón tamén a elevada concentración da

poboación de Pontevedra nestes concellos.

A un de xaneiro de 2015, estes concellos

acollen o 82,3% da poboación empadroada

na provincia, porcentaxe moi superior á que

presentan Lugo e Ourense, co 47,4% e

53%, respectivamente.

A poboación residente nos 27 concellos de

l 1.3.3.
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menos de 1.000 habitantes descendeu ata

as 19.245 persoas (506 menos que no ano

anterior), o que representa o 0,7% da po-

boación galega a 1 de xaneiro de 2015. No

comezo da crise económica de 2008, Galicia

contaba con 17 concellos cunha poboación

residente inferior aos 1.000 habitantes,

sendo o seus peso relativo do 0,4% (12.230

persoas). Pola contra, o número de conce-

llos cunha poboación entre 1.001 e 5.000

habitantes descende entre os dous anos

considerados ata os 173 concellos (182 con-

cellos en 2008), situándose o número de ha-

bitantes en case 415.000 persoas, o 15,2%

do total de Galicia (16,7% a 1 de xaneiro de

2008). 

Cómpre salientar o elevado peso relativo

que na provincia de Ourense ten a poboa-

ción residente en concellos con menos de

mil habitantes. Dos 27 concellos galegos

que a 1 de xaneiro de 2015 contaban con

menos de 1.000 habitantes empadroados,

22 son municipios ourensáns, e acollen o

5,2% da poboación da provincia, un 2,6%

menos que na mesma data do ano anterior.

Se consideramos en conxunto a poboación

residente en concellos con menos de 5.000

persoas empadroadas, o 36,1% da poboa-

ción de Lugo e o 33,1% no caso de Ourense

está empadroada neses concellos, sendo

esta porcentaxe do 15,2% en Galicia e tan

só 12,6% no conxunto do Estado.

• Composición por idades 

A evolución demográfica en Galicia descrita

anteriormente, xunto a un saldo vexetativo

marcadamente negativo, deriva nunha po-

boación cunha elevada idade media e con

índices reducidos de persoas novas.

A 1 de xaneiro de 2015 a idade media en

Galicia ascende a 46,2 anos, fronte aos 42,4

anos de media no conxunto do Estado, si-

tuándose como a terceira comunidade con

maior idade media superada novamente por

Asturias (47,2 anos) e Castela e León (46,5

anos). A idade media das mulleres é supe-

rior á dos homes en todas as Comunidades

Autónomas, acadando en Galicia en 47,8

anos de media no caso das mulleres e 44,6

anos no dos homes (43,7 e 41,1 anos en Es-

paña, respectivamente).

As catro provincias galegas presentan unha

idade media superior á do conxunto do Es-

tado, salientando Ourense e Lugo, cunha

idade media de 49,7 anos e 49,2 anos, res-

pectivamente, tan só superadas por Za-

mora, con 49,8 anos. As mulleres superan

os 51 anos de media en Ourense e os 50 na

provincia de Lugo, mentres que no caso dos

homes, a idade media sitúase en torno aos

48 anos. 

No que respecta á estrutura poboacional por

idades, entre o 1 de xaneiro de 2014 e 2015

a poboación residente en Galicia descende

en máis de 16.000 persoas debido á caída

da poboación menor de 16 anos e, sobre

todo, á redución da poboación potencial-

mente activa (16-64 anos), con 23.459 em-

padroados menos. Por contra, a poboación

maior de 65 anos experimenta unha medra

de 7.862 persoas. Tras esta evolución, o

24% da poboación galega supera os 65 anos

(18,4% no conxunto do Estado), fronte ao

63,3% da poboación de 16 a 64 anos

(65,6%),  sendo o 12,7% da poboación re-

sidente en Galicia menor de 16 anos (16%).

Comparando con outras CC.AA., Galicia é a

segunda Comunidade, por detrás de Castela

e León, cunha maior porcentaxe de persoas

maiores de 65 anos sobre o total de poboa-

ción (terceira no caso da poboación maior

de 85 anos, sendo o seu peso relativo do

4,0% da poboación total galega).

En relación á perda de poboación nova en

Galicia, os datos do Padrón municipal de ha-

bitantes reflicten como dende o comezo da

crise económica en 2008 o descenso da po-

boación concéntrase nas persoas cunha

idade comprendida entre 16 e 44 anos

(cadro 1.3.7.), con case 125.000 habitan-
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tes menos. O saldo vexetativo negativo e as

saídas de poboación minguan considerable-

mente o grupo de poboación con maiores

taxas de fertilidade, o que contribúe a per-

petuar o chamado “inverno demográfico”

galego.

Fronte á acusada redución do devandito

grupo de idade, a evolución dos restantes

grupos presentan taxas de variación positi-

vas, sendo o incremento máis acusado no

citado período 2008-2015 o experimentado

polas persoas maiores de 65, cun 8,8%

(29,8% se se considera tan só as persoas

maiores de 85 anos). En termos absolutos,

o incremento da poboación de 65 ou máis

anos é de case 53.000 persoas (preto de

25.000 no caso das persoas maiores de 85

anos) fronte aos 35.163 no caso das per-

soas entre 45 e 64 anos e por riba dos

2015galicia
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8.000 no da poboación menor de 16 anos.

A nivel provincial, os datos recollidos no de-

vandito cadro 1.3.7. amosan novamente o

elevado envellecemento da poboación nas

provincias do interior de Galicia. Dunha

banda, máis do 30% da poboación de Ou-

rense supera os 65 anos, sendo esta por-

centaxe case 20 puntos porcentuais

superior ao que representan os menores de

15 anos (10,4%). Na provincia de Lugo, o

28,6% da poboación ten máis de 65 anos

fronte aos 10,5% dos menores de 15.

Comparado co resto das provincias españo-

las, Ourense e Lugo son, xunto con Za-

mora, as que presentan as maiores

porcentaxes de poboación maior de 65

anos e as menores con mozos de 15 ou

menos anos. Entre as causas desta nega-

tiva evolución están, sen dúbida, os proce-

sos de emigración acumulados nestas

provincias (cadro 1.3.10.).

A análise da distribución da poboación por

grandes grupos de idade e tamaño dos mu-

nicipios amosa a devandita heteroxeneidade

territorial. Dunha banda, mentres que no

conxunto de Galicia a poboación que ten

máis de 65 anos representa en torno ao

24% (menos do 21,6% nos concellos de

máis de 10.000 habitantes), nos municipios

máis pequenos máis do 43% da súa poboa-

l 1.3.8.
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ción supera os 65 anos, situándose esta

porcentaxe no 34,8% nos concellos cunha

poboación entre 1.001 e 5.000 empadroa-

mentos. Por contra, nestes últimos concellos

a poboación menor de 16 anos sitúase no

8%, case cinco puntos porcentuais por

baixo da rexistrada no conxunto de Galicia

(12,7%), mentres que nos municipios de

menos de mil habitantes, a porcentaxe re-

dúcese ata o 5,1%. O 59,2% dos concellos

galegos teñen menos dun 10% de poboa-

ción menor de 16 anos e só un 23% dos

concellos galegos superan a media galega.

A tendencia de concentración da poboación

na franxa atlántica urbana parece acele-

rarse nos últimos anos. Así, no período

2008-2015, as comarcas do interior perden

case 43.500 persoas mentres que as da

costa o fan en case 8.400. Mentres que no

interior os tres grupos de idade considera-

dos rexistran unha caída da poboación, na

Galicia occidental-costa a perda poboacio-

nal prodúcese no caso da poboación poten-

cialmente activa (72.000 persoas menos),

polo que o seu peso relativo descende ata

o 64,5% no ano 2015 (60,2% no conxunto

das comarcas do interior). A Galicia interior

presenta unha poboación máis envellecida,

representando as persoas maiores de 65 o

29,1% da súa poboación (22% na costa),

en tanto que a poboación nova supón o

10,7% (13,5% na Galicia occidental-

costa). 

2015galicia
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Como reflicte o devandito cadro 1.3.3., das

sete grandes cidades de Galicia, Pontevedra

e Vigo son as que presentan as maiores por-

centaxes de persoas menores de 16 anos

(15,1% e 14%, respectivamente). As meno-

res porcentaxes no caso das persoas de 65

e máis anos corresponden novamente a

Pontevedra e a Santiago de Compostela

(19% e 20,4%, respectivamente). Por con-

tra, en Ferrol só o 11,8% da poboación ten

menos de dezaseis anos e máis dun 26%

supera os 65 anos.

• Movementos migratorios

Ata comezos da década de 1980, os saldos

migratorios en Galicia foron negativos. Por

contra, a partir do ano 1983 e ata o ano

2011 as chegadas de inmigrantes a Galicia

superaban as saídas, rexistrándose nova-

mente a partir dese ano saldos migratorios

negativos na nosa Comunidade Autónoma.

A 1 de xaneiro de 2015 en Galicia residían

un total de 90.501 estranxeiros, case catro

mil persoas menos que no ano anterior, o

que supón un descenso do 4,1%, sendo esta

caída media novamente inferior á rexistrada

no Estado (4,8%). Os datos recollidos no

cadro 1.3.11. amosan que a poboación es-

tranxeira representa o 3,3% da poboación

total residente en Galicia, lonxe do 9,6%

que representa a poboación estranxeira no

conxunto da poboación estatal, situándose

como a segunda Comunidade Autónoma con

menor peso relativo de poboación estran-

xeira, superando tan só a Estremadura

(3,1%). Na Comunidade galega están em-

l 1.3.10.



107

padroados o 2% dos estranxeiros residentes

no Estado español, porcentaxe moi inferior

ao peso relativo da poboación galega en Es-

paña.

En termos absolutos, as provincias de Pon-

tevedra, con 32.726 persoas, e A Coruña,

con 31.998, son as que teñen unha maior

presenza de estranxeiros. Atendendo ao seu

peso relativo respecto ao total de poboa-

ción, a provincia galega na que máis rele-

vancia teñen os estranxeiros é Ourense, cun

4,2% da súa poboación total, seguida de

Lugo co 3,7%. As provincias de Pontevedra

e A Coruña, co 3,5% e 2,8% respectiva-

mente, sitúanse tamén preto da media de

Galicia.

O forte descenso da poboación residente en

Galicia entre o 1 de xaneiro de 2014 e 2015

ven explicado tanto pola caída do número

de persoas de nacionalidade española

(8.745 persoas menos segundo os datos do

INE) como en menor medida,  pola redución

do número de estranxeiros empadroados en

Galicia (3.825 persoas). O devandito des-

censo apréciase nas catro provincias gale-

gas, sendo máis acusado o que se produce

na provincia de A Coruña, con 1.662 estran-

xeiros menos, seguida de Pontevedra con

1.125 menos.

No que respecta á nacionalidade de orixe

dos estranxeiros residentes en Galicia,

cadro 1.3.12., do total dos estranxeiros

que residen en Galicia a 1 de xaneiro de

2015, o 45,5% procede do continente euro-

peo e un 37,9%, do continente americano,

dos que máis de tres cuartas partes proce-

derían de América do Sur. O 11,9% e o

4,8% restantes serían de nacionalidade afri-

cana e procedentes de Asia e Oceanía, res-

pectivamente. Comparado coa situación no

ano anterior, aumenta case un punto por-

centual e medio o peso relativo dos estran-

xeiros procedentes de Europa, descendendo

1,1 puntos no caso do continente africano. 

No mesmo período de tempo aumenta en

Galicia o número de residentes procedentes

do estranxeiro que dispoñen de nacionali-

dade española, situándose nas 125.130 per-

soas. Atendendo á súa distribución segundo

continentes, o 68,1% da poboación proce-

dente de América do Sur e residente en Ga-

licia, 55.894 residentes, ten a nacionalidade

española, situándose esta porcentaxe no

46,3%, 29.590 persoas, no caso da Unión

Europea (agás España).

No que atinxe aos movementos migratorios,

no primeiro semestre de 2015 o saldo mi-

gratorio exterior rexistra novamente un

2015galicia
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signo negativo mantendo a tendencia ini-

ciada no ano 2012. Como se aprecia no

cadro 1.3.14., no primeiro semestre do

ano tanto as saídas cara ao resto de España

como cara a terceiros países superan ao vo-

lume de entradas rexistradas. 

No que ás migracións cara terceiros países

se refire, no primeiro semestre de 2015 un

total de 4.448 persoas procedentes do es-

tranxeiro estableceron a súa residencia en

Galicia, en tanto que 4.582 persoas aban-

donaron a Comunidade Autónoma galega

con destino a outros países. Como resul-

tado, o saldo migratorio negativo no pri-

meiro semestre do ano sitúase en 134

persoas, cifra cinco veces inferior á rexis-

trada no mesmo período do ano anterior. 

Segundo os datos de migracións exteriores

do INE, o fluxo de entrada en Galicia no

primeiro semestre de 2015 componse de

1.061 persoas de nacionalidade española e

3.338 de nacionalidade estranxeira. Doutra

banda, das 4.582 persoas residentes en

Galicia que marcharon cara a terceiros paí-

ses no primeiro semestre do último ano,

2.210 tiñan nacionalidade española. Deste

xeito, o saldo migratorio negativo das per-

soas de nacionalidade española é de 1.149

e positivo en 1.019 persoas o saldo migra-

torio das persoas estranxeiras, fundamen-

talmente polo saldo positivo das persoas

procedentes de Sur América e en menor

medida, de Centro América e Caribe e do

resto da UE.

No que atinxe aos movementos entre comu-

nidades autónomas, o saldo migratorio in-

terautonómico para Galicia é negativo. Os

datos provisionais correspondentes ao pri-

meiro semestre de 2015 indican que este é

de –1.101 cando no mesmo período do ano

anterior foi de –1.190 persoas. O rango de

idades cun saldo migratorio interautonómico

máis negativo é o comprendido entre 20 e

40 anos (–1.061 persoas menos no primeiro

semestre de 2014).

Como reflicte o cadro 1.3.15., xunto ao

saldo migratorio negativo cómpre mencio-

nar que Galicia presenta novamente o saldo

2015galicia
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vexetativo negativo máis elevado de todas

as CC.AA. A evolución conxunta dos move-

mentos migratorios e do crecemento vexe-

tativo perpetúan o inverno demográfico

galego, agravado, entre outros factores,

polos mencionados efectos demográficos da

crise económica.

Movemento natural da poboación 

A tendencia descendente da taxa de natali-

dade e o incremento progresivo da idade

media nunha sociedade moi envellecida,

condicionan a existencia dun crecemento

natural cada vez máis negativo dende o ano

2008, agravado pola emigración de mozos

en idade de ter fillos.

O crecemento vexetativo mantívose sempre

en valores negativos acadando dende o ano

2008 valores cada vez máis acusados. Os

datos recollidos no cadro 1.3.16. indican

que no ano 2014 (último dato dispoñible)

rexistráronse en Galicia case 11.300 defun-

cións máis que nacementos, o que sitúa á

comunidade galega como a que presenta o

segundo saldo vexetativo negativo máis

acusado, por detrás de Asturias (–4,7) e cun

nivel semellante a Castela e León (–3,8). Os

datos definitivos do ano 2014 reflicten un

l 1.3.16.
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saldo negativo superior ao do ano anterior

(–11.285 fronte a –10.706 do ano anterior),

resultado dun descenso do 0,5% no número

de nacementos sensiblemente inferior ao

rexistrado no caso das defuncións,

co –1,7%.

A interdependencia entre natalidade e a xa

mencionada estrutura poboacional condi-

ciona a existencia dunha taxa bruta de na-

talidade en Galicia de 7,17 nacementos por

cada 1.000 habitantes. O marcado proceso

de recesión demográfica acentúase co man-

temento dunha elevada taxa bruta de mor-

talidade, que no último ano se sitúa en 11

falecidos por cada 1.000 habitantes.

Atendendo á súa evolución ao longo dos úl-

timos anos, a taxa de nacementos ten unha

evolución positiva no período 2003-2008,

acadando neste último ano o seu nivel máis

elevado, con 8,4 nacementos por cada

1.000 habitantes. A partir do ano 2008 a

taxa de nacementos mantén unha tendencia

descendente, situándose no último ano nun

nivel similar ao do 2000 (7,17). A taxa de

mortalidade en Galicia descende por se-

gundo ano consecutivo situándose lixeira-

mente por baixo do rexistrado en 2007.

O número de persoas nacidas de nai espa-

ñola no ano 2014 redúcese un 0,2% en re-

lación ao ano anterior e un 14,4% dende o

ano 2008, pasando de 21.381 a 18.297 na-

cementos no ano 2014. No caso dos nace-

mentos de nai estranxeira, o descenso

respecto ao ano anterior foi de -4,2%, e do

25,7% se se considera o período 2008-2015

(1.794 nacementos en 2008 e 1.333 no úl-

timo ano). o
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