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A negativa evolución demográfica galega

mantén no último ano a mesma tenden-

cia que exercicios anteriores, incidindo no

despoboamento, o avellentamento e a cada

vez menor capacidade de recuperación de-

mográfica en Galicia.

A 1 de xaneiro de 2014, Galicia tiña

2.747.226 residentes, o que representa o

5,91% da poboación española,  un descenso

en 7.997 persoas na poboación empadroada

en Galicia no primeiro semestre do ano

2014, que foi resultado tanto da existencia

dun saldo negativo dos movementos migra-

torios (–1.859) como do crecemento vexe-

tativo negativo, con 6.138 defuncións máis

que nacementos. 

Dende o ano 2011, a poboación residente

en Galicia descendeu en máis de 26.000

persoas, o que supón unha perda do 0,9%

do total de poboación, mentres que no

conxunto do Estado esta perda é do 0,3%.

Por outra banda, a poboación maior de 65

anos pasa de representar o 30% do total

no ano 2008 ao 32% no ano 2014, fronte

ao 18% de media no Estado. Así mesmo a

poboación con idade entre 15 e 39 anos

pasa de ser o 33% do total no ano 2008

ata o 29% no 2014, fronte ao 32% de

media en España. Esta negativa evolución

demográfica en Galicia intensifícase coa

crise económica, cunha redución do nú-

mero de nacementos e un aumento das

saídas cara ao exterior da poboación, en

especial aquela que está na franxa de

idade de ter fillos.

Estrutura da poboación

A partir do ano 2010, a poboación empa-

droada en Galicia cae ano a ano, acelerando

a súa caída, ata acadar as 2.747.226 per-

soas no ano 2014, o que supón un 0,3%

menos que no ano 2008 e un 0,5% menos

que no ano 2013 (cadro 1.3.1.).

Catro Comunidades Autónomas perden po-

boación no período 2008-2014, sendo Gali-

cia a cuarta en termos porcentuais e a

terceira en perda absoluta de poboación,

con 7.542 empadroados menos. Fronte á

1.3.- Evolución demográfica
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perda de poboación en Galicia, no conxunto

do Estado prodúcese un incremento en

torno ao 2% no período 08/14, polo que se

observa unha progresiva perda de peso da

poboación galega no total (6% no 2008,

5,9% no 2014). Ampliando o período de

análise, Galicia en 1990 representaba o

11% da poboación española. A crise econó-

mica favorece a moderación nas reducidas

chegadas de inmigrantes a Galicia, así como

o aumento das saídas tanto de estranxeiros

como de galegos.

No último ano a caída de poboación afecta

tanto a homes como a mulleres e ás catro

provincias galegas, con perdas de case

5.200 habitantes na provincia de A Coruña,

en torno aos 3.600 habitantes menos en

Ourense e 3.000 menos en Pontevedra e

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 gráfico

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 nega-

tivos.

Polo tanto, a dinámica de decrecemento po-

boacional en Galicia nos últimos anos non é

homoxénea en termos xeográficos, obser-

vándose contrastes salientables non só

entre as provincias occidentais e as do inte-

rior, senón tamén a nivel comarcal e muni-

cipal. Dunha banda, as provincias de

Pontevedra e A Coruña presentan un au-

mento da poboación empadroada entre

2008 e 2014, fronte ao acusado descenso

en Ourense e Lugo, con caídas superiores a

once mil e dez mil persoas, respectiva-

mente. Non obstante, se o período que se

considera é 2013/2014, os datos amosan un

descenso na poboación nas catro provincias

galegas, máis acusado en valores absolutos

na provincia de A Coruña. 

En consonancia, o cadro 1.3.3. amosa

como no ano 2014, ao igual que en 2013, o

descenso da poboación galega prodúcese

tanto nas comarcas da denominada Galicia

occidental-costa (Barbanza, A Barcala, Ber-

gantiños, 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 Sal-

nés e Vigo, na provincia de Pontevedra)

como na Galicia interior. No ano 2013, a Ga-

licia occidental-costa presenta, por primeira

vez, un descenso no número de persoas

empadroadas.

n 1.3.1.
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n 1.3.2.
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n 1.3.3.

n 1.3.4.
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O 35,5% da  poboación galega atópase con-

centrada nas sete grandes cidades. A po-

boación total destas urbes descende

novamente no ano 2014 con respecto ao

ano anterior, se ben entre os anos 2008 e

2014 a súa poboación medra en conxunto

en case 4.900 persoas. No último ano só as

cidades de Pontevedra e Santiago de Com-

postela incrementan levemente a súa po-

boación, con 305 e 152 habitantes máis,

respectivamente, fronte ás perdas de máis

de mil habitantes das cidades de Vigo ou A

Coruña. Dende o ano 2008, o incremento

poboacional máis significativo entre estas

sete cidades corresponde a Lugo, cunha

medra do 3,4% (3.209 persoas máis), por

diante de Santiago de Compostela, cun

3,2% (2.949 habitantes) e Pontevedra, cun

3,7% (2.857 persoas). No extremo oposto

sitúase Ferrol, que experimenta unha perda

de poboación de case 4.300 persoas, o que

significa o 5,8% menos de poboación.

Atendendo ao tamaño dos concellos, no

conxunto dos 56 municipios galegos que a

1 de xaneiro de 2014 contaban cunha po-

boación empadroada superior aos 10.000

habitantes residen 1.891.841 persoas, o

que supón o 68,9% do total da poboación

de Galicia. No período 2008–14, os conce-

llos que neses anos contaban con máis de

10.000 habitantes presentaron unha medra

de 28.000 persoas, pasando o seu peso re-

lativo dende o 67,6% ata o devandito

68,9% de 2014 (66,1% no ano 2002). Sen

embargo, estes concellos, no ano 2014, en

relación ao ano anterior, perden máis de

26.000 habitantes.

Os datos do cadro 1.3.5. reflicten o des-

censo poboacional nos concellos cun ta-

maño entre 1.500 e 4.999 habitantes,

fronte á recuperación de poboación que no

último ano experimentan os concellos entre

5.000 e 9.999 habitantes e os de menos de

1.500 habitantes. Os concellos de 1.500 a

4.999 habitantes perden 14.800 veciños no

último ano, un 3,8% da súa poboación total.

Por contra, os concellos entre 5.000 e 9.999

habitantes incrementan a súa poboación en

18.500 persoas, un 4,8% máis de poboa-

ción. 

O incremento máis significativo en termos

porcentuais é o experimentado pola poboa-

ción dos concellos de menos de 1.500 habi-

tantes, que incrementan a súa poboación un

11,2% no último ano, 7.700 persoas empa-

n 1.3.5.
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droadas máis. No período 2008-2014 estes

concellos incrementan a súa poboación en

máis de 15.500 persoas, acollendo, os 69

concellos galegos que en 2014 tiñan menos

de 1.500 residentes empadroados, o 2,8%

da poboación galega. 

A desagregación provincial da análise dos

datos do tamaño dos concellos reflicte non

só a redución, nas catro provincias galegas

agás Lugo, da poboación empadroada en

concellos de máis de dez mil habitantes,

senón tamén a elevada concentración da

poboación pontevedresa nestes concellos. A

un de xaneiro de 2014, estes concellos aco-

llen o 82,2 % da poboación empadroada na

provincia, porcentaxe moi superior á que

presentan Lugo e Ourense, co 50,2% e

52,8%, respectivamente.

Asemade, cómpre salientar o elevado peso

relativo que na provincia de Ourense ten a

poboación residente en concellos con

menos de 2.000 habitantes. En Ourense no

ano 2014 existen 62 concellos con menos

de 2.000 habitantes, que acollen ao 23,3%

da poboación da provincia, un 2,6% máis

que no ano anterior. Se consideramos en

conxunto a poboación residente en conce-

llos con menos de 5.000 persoas empa-

droadas, o 40% da poboación de Ourense e

o 37% da de Lugo está empadroada neses

concellos, sendo esta porcentaxe do 16%

en Galicia e tan só 12,6% no conxunto do

Estado.

• Composición por idades 

A evolución demográfica en Galicia, carac-

terizada por incrementos moito máis redu-

cidos de poboación que na media do Estado,

así como, a partir do ano 2011, por perdas

de poboación, xunto a un saldo vexetativo

marcadamente negativo, deriva nunha po-

boación cunha elevada idade media e con

índices reducidos de persoas novas.

A idade media en Galicia no ano 2014 é de

45,7 anos, fronte aos 41,8 anos de media

no conxunto do Estado, e tan só superada

por Asturias (47,3 anos) e Castela e León

(46,3 anos). A idade media das mulleres é

superior á dos homes en todas as Comuni-

dades Autónomas, situándose en Galicia en

47,3 anos de media no caso das mulleres e

44,1 anos no dos homes (42,9 e 40,7 anos

en España, respectivamente).

No que respecta á estrutura da poboación

por idades, cadro 1.3.7., un 11,9% da po-

boación residente en Galicia o un de xaneiro

de 2014  é menor de 15 anos, un 29% ten

unha idade comprendida entre os 15 e os 39

anos e un 35,5% ten entre 40 e 64 anos. O

restante 23,5% da poboación estaría con-

formado por persoas maiores de 65 anos.

Comparando con outras CC.AA., Galicia é a

segunda, xunto con Asturias, por detrás de

Castela e León, cunha maior porcentaxe de

persoas maiores de 65 anos sobre o total de

poboación (terceira no caso da poboación

maior de 85 anos, sendo o seu peso relativo

do 3,8% da poboación total galega).

Dende principios do século XX, a poboación

maior de 65 anos en Galicia medra ao

mesmo ritmo que diminúe o número de re-

sidentes menores de 16 anos. Así, no ano

1900 a poboación menor de 16 anos repre-

sentaba o 42% da poboación total, sendo os

maiores de 65 o 6% da poboación; no ano

2014, a porcentaxe de poboación maior de

65 anos é do 24% e a de menores de 16

anos só do 13%.

En relación á perda de poboación nova en

Galicia, os datos da evolución da poboación

de 15 a 39 anos mostran (cadro 1.3.8.)

como dende o ano 2008 a perda de poboa-

ción en Galicia concéntrase neste grupo de

idade, con case 125 mil habitantes menos.

O saldo vexetativo negativo e as saídas de

poboación minguan considerablemente o

grupo de poboación con maiores taxas de

fertilidade, o que contribúe a perpetuar o

chamado “inverno demográfico” galego.
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n 1.3.6.

n 1.3.7.
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n 1.3.8.

n 1.3.9.
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Fronte á redución do grupo de idade entre

15 e 39 anos, a evolución dos restantes gru-

pos de idade mostra taxas de variación po-

sitivas, sendo o incremento máis acusado,

no citado período 2008-2014, o experimen-

tados polo grupo de maiores de 65, cun

8,7%.

Do mesmo xeito, a perda de poboación su-

frida por Galicia no último ano (14.744 ha-

bitantes menos) concéntrase na poboación

entre 15 e 39 anos (27.247 persoas menos)

e na poboación menor de 15 anos, con 557

persoas menos, o que contribúe a acentuar

o xa moi elevado envellecemento da poboa-

ción galega.

Graficamente, o cadro 1.3.10. mostra o

peso relativo da poboación maior de 85

anos, que representa en 2014 o 4% da po-

boación total, un punto porcentual más que

no ano 2008. A poboación maior de 65 anos

representa en Galicia o 24% da poboación

total, fronte ao 18% no conxunto do Estado.

A nivel provincial, destaca como a principios

do século XX a provincia de Ourense era a

provincia galega con menor porcentaxe de

persoas maiores de 85 anos (5,04%) e

maior porcentaxe de persoas menores de

16 anos (42,9%), pasando a ser no ano

2014 a que ten maior porcentaxe de per-

soas maiores de 85 anos (30%) e a porcen-

taxe máis reducida de menores de 16 anos

n 1.3.10.
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(10,4%). Entre as causas desta negativa

evolución están, sen dubida, os procesos de

emigración acumulados nesta provincia

(cadro 1.3.11.).

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 20,6% nos concellos de máis de

10.000 habitantes), nos municipios máis pe-

quenos máis do 40% da súa poboación ten

máis de 65 anos, situándose esta porcentaxe

no 33,7% nos concellos cunha poboación

entre 1.500 e 4.999 empadroamentos. Nos

concellos máis pequenos a poboación menor

de 16 anos sitúase case sete puntos porcen-

tuais por baixo da rexistrada no conxunto de

Galicia (5,8% e 12,6%, respectivamente). O

60% dos concellos galegos teñen menos dun

10% de poboación moza e só un 23% dos

concellos galegos superan o 12,5% de po-

boación menor de 16 anos.

No período 1960-2013, 236 concellos gale-

gos, o 75% do total, perden poboación, co-

rrespondendo o 25% restante ao eixo

atlántico urbano, as dúas capitais provinciais

orientais e algunhas vilas con dinámicas

económicas propias. No dito período, o 41%

dos municipios galegos diminúen máis do

50% da súa poboación, porcentaxe que as-

cende ata o 61% no caso da provincia de

Lugo e ao 68% en Ourense. 

n 1.3.11.
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Esta tendencia de concentración da poboa-

ción na franxa atlántica urbana parece ace-

lerarse nos últimos anos. Así, no período

2000-2013, o 74% dos concellos galegos

perden poboación. Neste período os territo-

rios con peor comportamento son os locali-

zados nas serras orientais, Dorsal

Meridiana, as comarcas centro-occidentais

coruñesas e a Costa da Morte, concentrán-

dose o crecemento poboacional nas áreas

periurbanas das principais cidades (Ames,

Soutomaior, Porriño, Salceda de Caselas,

Barbadás e San Cibrao das Viñas).

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

(15,2% e 14%, respectivamente). As me-

nores porcentaxes no caso das persoas de

65 e máis anos corresponden novamente a

Pontevedra e a Santiago de Compostela

(18,5% e 19,9%, respectivamente). Por

contra, na cidade de Ferrol so o 11,8% da

poboación ten menos de dezaseis anos e

case un 26% supera os 65 anos.

• Movementos migratorios

Ata comezos da década de 1980, os saldos

migratorios en Galicia foron negativos. En

concreto a partir do ano 1983 as chegadas

de inmigrantes a Galicia superaban as saí-

das. Esta situación mantense ata o ano

2012, a partir do que, ata a actualidade, re-

xístranse, novamente, saldos migratorios

negativos na nosa Comunidade Autónoma.

A 1 de xaneiro de 2014 en Galicia residían

un total de 94.326 estranxeiros, nove mil

persoas menos que no ano anterior, un des-

censo do 8,8%, fronte á caída media no Es-

tado do 7,8% (cadro 1.3.12.). A poboación

estranxeira representa o 3,4% da poboación

total residente en Galicia, lonxe do 10,1%

que representa a poboación estranxeira no

conxunto da poboación estatal, situándose

como a segunda Comunidade Autónoma con

menor peso relativo de poboación estran-

xeira, por detrás de Estremadura (3,3%).

Na Comunidade galega tan só reside o 2%

dos estranxeiros residentes no Estado espa-

ñol.

En termos absolutos, as provincias de Pon-

tevedra, con 33.851 persoas, e A Coruña,

con 33.660, 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

4,3% da súa poboación total, seguida de

n 1.3.12.
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Lugo co 3,8%. As provincias de Pontevedra

e A Coruña, co 3,6% e 3% respectivamente,

sitúanse tamén preto da media de Galicia.

O descenso de 14.744 persoas residentes en

Galicia no ano 2014, en relación ao ano an-

terior, ven explicado non só polo descenso

da poboación de nacionalidade española

(5.692 persoas) senón fundamentalmente,

pola caída do número de estranxeiros em-

padroados en Galicia (9.052 persoas). Este

descenso apréciase nas catro provincias ga-

legas, sendo máis acusado o que se produce

na provincia de Pontevedra, con 1.546 es-

tranxeiros menos, seguida de A Coruña con

1.474 menos.

No que respecta á nacionalidade de orixe

dos estranxeiros residentes en Galicia,

cadro 1.3.14., do total dos estranxeiros

que residen en Galicia a 1 de xaneiro de

2014, o 44,1% procede do continente euro-

peo e un 38,1%, do continente americano,

dos que un 76% procederían de América do

Sur. O 12,8% e o 4,9% restantes serían de

nacionalidade africana e procedentes de

Asia e Oceanía, respectivamente. Compa-

rado coa situación no ano anterior, aumenta

tres puntos porcentuais o peso relativo dos

estranxeiros procedentes de Europa, des-

cendendo máis de dous puntos no caso do

continente americano. 

No ano 2014 aumenta en Galicia o número

de residentes procedentes do estranxeiro

que dispoñen de nacionalidade española, si-

tuándose nas 121.223 persoas. Atendendo

á súa distribución segundo continentes, o

64,6% da poboación procedente de América

do Sur e residente en Galicia, 53.464 resi-

dentes, ten a nacionalidade española, si-

tuándose esta porcentaxe no 46%, 29.551

persoas, no caso da Unión Europea (agás

España).

No primeiro semestre de 2014 o saldo mi-

gratorio exterior mantense negativo, ao

igual que no conxunto do ano anterior.

Como se aprecia no cadro 1.3.15., no pri-

meiro semestre do ano tanto as saídas cara

ao resto de España como cara a terceiros

países superan ao volume de entradas re-

xistradas. 

No que ás migracións cara terceiros países

se refire, no primeiro semestre de 2014 un

total de 4.196 persoas procedentes do es-

tranxeiro estableceron a súa residencia en

Galicia, en tanto que 4.865 persoas aban-

doaron a Comunidade Autónoma galega con

n 1.3.13.
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destino a outros países. Como resultado, o

saldo migratorio negativo no primeiro se-

mestre do ano sitúase en 669 persoas, cifra

case tres veces inferior á rexistrada en todo

o ano anterior (–1.804). 

Segundo os datos de migracións exteriores

do INE, o fluxo de entrada en Galicia no pri-

meiro semestre de 2014 componse de

6.564 persoas de nacionalidade española e

4.196 de nacionalidade estranxeira. Doutra

banda, das 4.865 persoas residentes en Ga-

licia que marcharon cara a terceiros países

no primeiro semestre do ano 2014, 2.530

tiñan nacionalidade española. Deste xeito, o

saldo migratorio negativo das persoas de

nacionalidade española é de 1.162 e posi-

tivo en 493 persoas o saldo migratorio das

persoas estranxeiras, fundamentalmente

polo saldo positivo das persoas procedentes

de Centroamérica e Caribe.

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 2014 indican que este é

de –1.190 cando no conxunto do ano ante-

rior foi de –151 persoas. O rango de idades

cun saldo migratorio interautonómico máis

n 1.3.14.

n 1.3.15.
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negativo é o comprendido entre 20 e 40

anos (–1.061 persoas menos no primeiro

semestre de 2014).

Como reflicte o cadro 1.3.16., xunto ao

saldo migratorio negativo Galicia presenta,

ao igual que no ano 2013, o saldo vexeta-

tivo negativo máis elevado de todas as

CC.AA. A evolución conxunta dos movemen-

tos migratorios e do crecemento vexetativo

perpetúan o inverno demográfico galego,

agravado polos efectos demográficos da

crise económica: menores nacementos,

menos entradas de inmigrantes e máis saí-

das, en especial, de aquelas persoas en

idade de ter fillos.

Movemento natural da poboación 

A continua caída da taxa de natalidade, pese

ao pequeno e feble ascenso na década dos

2000, na que non participan as provincias

de Ourense e Lugo, e o incremento progre-

sivo da idade media nunha sociedade moi

envellecida, condicionan a existencia dun

crecemento natural cada vez máis negativo

dende o ano 2008 (cadro 1.3.17.), agra-

vado pola emigración de mozos en idade de

ter fillos.

Na última década, o crecemento vexetativo

mantívose sempre en valores negativos, re-

xistrándose no ano 2013 un total de 10.700

defuncións máis que nacementos, o que

sitúa á comunidade galega como a que pre-

senta o segundo saldo vexetativo negativo

máis acusado, por detrás de Asturias

(–5,69) e cun nivel semellante a Castela e

León (–3,86). Os datos definitivos do ano

2013 reflicten un saldo negativo superior ao

do ano anterior (–10.706 fronte a –9.782 do

ano anterior), resultado dun descenso do

6,4% no número de nacementos e dun des-

censo do 1,4% no caso das defuncións.

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. Se a isto se lle xunta

a existencia dunha taxa bruta de mortali-

dade superior a 11 falecidos por cada 1.000

n 1.3.16.
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habitantes, pódese concluír a existencia en

Galicia dun proceso de marcada recesión

demográfica.

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 8,5 nacementos por cada

1.000 habitantes. A partir do ano 2008 ata

o ano 2013 a taxa de nacementos baixa

case un punto, situándose en 2013 nun

nivel similar ao do ano 2000. A taxa de mor-

talidade en Galicia ascende no ano 2013 ata

as 11,05 defuncións por cada 1.000 habi-

tantes, o que supón a segunda taxa máis

elevada de toda a serie considerada.

O número de persoas nacidas de nai espa-

ñola no ano 2013 descende un 6% en rela-

ción ao ano anterior e un 14,2% dende o

ano 2008, pasando de 21.381 a 18.335 na-

cementos no ano 2013. No caso dos nace-

mentos de nai estranxeira, caen un 11,2%

en relación ao ano anterior e un 22,4%

dende o ano 2008, pasando de 1.794 no

ano 2008 a 1.392 no último ano. o

n 1.3.17.
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