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Significación e consecuencias  
do cambio demográfico en Galicia

Galicia, ao igual que España, Europa e o conxunto do mundo desenvolvido, está a experimentar un cambio 
demográfico de proporción e alcance descoñecido en etapas anteriores da súa historia. Un proceso xeral de 
cambio e de modernización demográfica previsto dende as primeiras formulacións da Teoría da Transición 
Demográfica, que, no fundamental, non sería posto en cuestión nas sucesivas reelaboracións esixidas polo 
seu necesario, e constante, contraste empírico. 

A transición demográfica describe o paso de poboacións1 que teñen altas taxas de natalidade -necesarias 
para asegurar a reposición poboacional- e unha igualmente elevada taxa de mortalidade, producida a to-
das as idades –e, en especial, na etapa infantil e xuvenil-, a poboacións cunha natalidade reducida debido 
a que conseguen altas taxas de supervivencia desde a infancia e gozan de longas traxectorias de vida. Na 
última fase da transición demográfica ambas as variables vitais, mortalidade e natalidade, volven a “equili-
brarse” en niveis moi inferiores2.

A escala mundial, o inicio do “crecemento moderno da poboación” sitúase na segunda metade do século 
XVIII; durante o século XIX e primeira metade do XX o seu ascenso é constante, pasando despois a unha 
fase de forte aceleración que só empeza a moderarse no presente século XXI, sen que aínda se minore de 
maneira significativa o montante da poboación do planeta, como se representa no gráfico 1. 

Obsérvase nesta perspectiva mundial que o grande aumento da poboación se produciu ao tempo que des-
cendía o índice de fecundidade (número de nacementos por muller), o que levou consigo cambios tamén 
extremos3. Segundo a División de Poboación de Nacións Unidas, a taxa de fecundidade no mundo caeu de 
5 nacementos por muller en 1950-55 a 2,5 entre 2010-15. Nesta perspectiva pódese afirmar que o mundo 

1 Na súa Introducción a la demografía, M. Livi Bacci (1993:9) define a poboación como o “conxunto de individuos, constituído de 
forma estable, ligado por vínculos de reprodución e identificado por características territoriais, políticas, xurídicas, étnicas ou 
relixiosas”. A demografía estuda “aqueles procesos que determinan a formación, a conservación e a desaparición das poboacións”. 
Procesos que “na súa forma máis agregada son os de fecundidade, mortalidade e mobilidade”. A variedade de combinacións 
destes fenómenos “determina a velocidade das modificacións da poboación, tanto nas súas dimensións numéricas como na súa 
estrutura”.

2 Nos anos 50 do pasado século a Teoría da Transición Demográfica constituíuse como o principal paradigma en demografía. Na 
súa formulación clásica, o “equilibrio” poboacional e o “axuste” da poboación –a través do control da fecundidade- acadaríase tras 
a industrialización e a consecución da modernización. Frank W. Notestein (1945), un dos autores da formulación clásica da teoría 
da transición demográfica, vinculaba esta ao proceso de modernización, suposto de carácter universal e, polo tanto, de obrigado 
cumprimento para todos os países.

3 En 1900 superáronse os 1.000 millóns de persoas de forma lenta e accidentada, pero só no século XX chega aos 6.000 millóns. 
A esperanza de vida, inferior aos 30 anos (unicamente algún país achegouse aos 35 no século XIX), tiña alcanzado xa a finais do 
século XX os 70 anos no planeta e superado os 80 en países punteiros como Suecia, Xapón ou España. A fecundidade humana 
sufriu un forte devalo pasando duns sete nacementos por muller a menos de dous, con países onde non supera o 1,4. Igual de 
extremos foron os cambios en moitos outros comportamentos e características demográficas, como a mobilidade espacial e 
residencial, a pirámide de idades, as relacións conxugais e de xénero, as formas de fogar e de convivencia, aspectos todos eles que 
se abordan para Galicia no desenvolvemento deste informe de situación.
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está a converxer de forma acelerada nun indicador, como o é a caída da fecundidade4;  o que claramente 
nos sitúa diante do profundo cambio que se estivo producindo, e se está a producir, no sistema reprodutivo 
humano. 

Gráfico I.1.1 
Crecemento da poboación mundial

Da simple descrición do proceso de transición (gráfico I.1.2) pódese deducir que o paso dun réxime de 
mortalidade e natalidade elevadas a outro no que ambas as dúas variables son baixas implica directamente 
o envellecemento da poboación, o cal cómpre entender como o aumento da media de idade das persoas 
nunha poboación determinada5. O envellecemento revélasenos así como un proceso integrado plenamen-
te na dinámica poboacional, malia a pouco afortunada escolla dun termo como “envellecemento”, de claras 
connotacións negativas ao sinalar unha etapa final, de decadencia biolóxica e vital6. 

Converteuse nunha teima no ámbito da demografía advertir que a mesma denominación de envellece-
mento referida ás poboacións se presta a un grave equívoco, porque as poboacións non envellecen; quen 
envellece son as persoas. O termo propicia que se confundan as poboacións coas persoas e se apliquen 
etapas vitais –que se acompañan ademais dunha forte carga patolóxica- que corresponderían a estas, a 
aquelas. Nada autoriza a atribuír ás poboacións as mesmas etapas polas que transitan os individuos ao 
longo das súas vidas, pois as poboacións non están suxeitas a predeterminadas traxectorias vitais como 
nacer, crecer, madurar, envellecer e desaparecer. Decatémonos de que tampouco escapa o termo envelle-
cemento aos estereotipos que viñeron afectando, como se se tratase ademais dun colectivo homoxéneo, á 
poboación lonxeva: dependencia, enfermidade, soidade, pobreza… 

4 De aí que, xunto ao aumento da esperanza de vida, se perfile un horizonte de rápido envellecemento e un crecemento da 
poboación mundial próximo a cero.

5 De forma máis inmediata, adóitase medir tamén o envellecemento a partir da evolución da porcentaxe de persoas de 65 e máis 
anos.

6 Salienta M. Oris (2010: 35) que é nas décadas dos 50 e 60 cando se asenta un concepto negativo da idade avanzada e do 
envellecemento. A idade avanzada, insiste o investigador suízo, “asociábase  sistematicamente con enfermidades, senilidade, 
deterioración e morte. De feito, a morte converteuse nun tema tabú durante os trinta anos gloriosos do capitalismo (1945-1975), 
anos que estiveron marcados por un intenso espírito de xuventude e que propuxeron unha perspectiva vital da existencia. No 
caso do envellecemento, o aumento da poboación anciá considerábase un risco que daría lugar a unha sociedade conservadora 
e incapaz de innovar así como un risco para o estado do benestar e a súa economía, dados os elevados gastos en pensións e no 
sistema sanitario”.
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A cabal comprensión dun proceso da envergadura da modernización demográfica esíxenos asumirmos 
que os fenómenos demográficos (en verbas de Cabré e Pérez, 1999) constitúen un sistema de gran cohe-
rencia interna e que é o interior do devandito sistema, non os fenómenos illados, o que constitúe o obxecto 
privilexiado de estudo da demografía. É frecuente, porén, que o tratamento do envellecemento demográ-
fico aborde, en exclusiva, o que ten de seu de aumento da poboación de máis de 65 anos, obviando, entre 
outros efectos de non menor importancia, que, á vez, se incrementa a proporción das persoas que chegan 
á idade de producir. De non ser así, escasamente se entendería a importante representación que aínda 
atopamos hoxe7, da porcentaxe de persoas potencialmente activas, nas actuais pirámides de poboación 
nas sociedades desenvolvidas.

Gráfico I.1.2 
Modelo teórico de transición demográfica
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Fonte: adaptación a partir de Weeks (1990: 68).

A contemplación do proceso de transición (mesmo coas súas eivas teóricas)8 permite unha mellor achega 
á coherencia interna propia da dinámica poboacional. Decatémonos primeiro de que estamos a falar dun 
modelo formal de transición que debuxa, no seu longo decorrer máis que secular, experiencias ben distin-
tas segundo a situación de partida das sociedades analizadas verbo, principalmente, da natalidade, da nup-
cialidade, da mortalidade e migracións, e do comportamento destas variables vitais ao longo do proceso. 
E, se ben a formulación do modelo de transición prioriza o papel da mortalidade e logo da fecundidade, as 
investigacións do sistema demográfico galego apuntaron, xa hai tempo, a relevancia da emigración e da 
nupcialidade nas etapas moi iniciais de arranque do proceso de transición e a súa continuidade no século 
XIX e, no caso da nupcialidade, ata mediados do século XX (Dopico, 1987; Rodríguez, 1993 e 1995; Rodrí-

7 Cando menos ata que cheguen á idade de xubilación as xeracións do baby boom (1958-1977).
8 A teoría da transición demográfica sufriu varias reelaboracións que, no fundamental, respondían ao dobre motivo de, primeiro, 

corrixir os incumprimentos da TTD no relativo a que a modernización precede ao descenso da fecundidade (o que claramente 
incumpría o caso de Francia) e en segundo lugar á necesidade de interpretar novas pautas de fecundidade e de control dos 
nacementos, observables tanto en países europeos máis retrasados no proceso de transición como en países en desenvolvemento 
(América Latina principalmente tras a Segunda Guerra Mundial). Para os países actualmente en vías de desenvolvemento é de 
interese o Boletín especial de Población de las NN.UU (2002) titulado “La terminación de la transición de la fecundidad”.
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guez e Losada 2006). Os efectos da emigración son máis perdurables no tempo e a súa pegada detéctase 
na actual estrutura de idades da poboación galega como deseguida imos ver.

Hoxe son ben coñecidas as fases da transición demográfica en España tanto no relativo á súa cronoloxía, 
como ás pautas territoriais que foi debuxando, e a marcada incidencia dos movementos migratorios á hora 
de explicar as distintas dinámicas territoriais. É de salientar a lentitude do proceso no conxunto español, que 
sería máis acentuada no caso de Galicia, tendencia xeral que se mantén desde o seu vagaroso inicio a finais do 
século XVIII ata ben avanzado o século XX; entrando a partir de 1975 nunha fase de forte aceleración9. 

As primeiras formulacións da Teoría da Transición Demográfica, se ben contemplaban o “axuste poboacio-
nal” na súa fase final, non mostraron capacidade explicativa á hora de interpretar os profundos cambios 
que se viñan producindo desde o último cuarto do século XX. O feito de fundamentarse a teoría en análises 
transversais10 e prescindir da análise lonxitudinal (por xeracións ou por cohortes, máis propia da análise 
demográfica), agochaba moita da capacidade explicativa do comportamento das variables observadas.  

Un intento de interpretación alternativa ofreceríao a Segunda Transición Demográfica, termo acuñado por 
D. van de Kaa e R. Lesthaeghe (1986). A súa formulación tenta dar explicación a un conxunto moito máis 
amplo de cambios, que xa non se centran na fecundidade senón que se amplían á “conxugalidade”, ás for-
mas de fogar e aos roles de xénero. A observación céntrase así nos comportamentos conxugais e familiares, 
e inclúe as novas actitudes ante a sexualidade, a crecente igualdade de roles na parella, o aumento das 
separacións, a cohabitación e a fecundidade extramatrimonial, o atraso dos calendario nupcial e fecundo11, 
así como o progresivo cambio no mapa das estruturas familiares, cada vez máis diversas, con presenza 
crecente dos fogares unipersonais, dos monoparentais ou das parellas sen descendencia. No marco teóri-
co da Segunda Transición Demográfica, case á par da fecundidade e dos cambios asociados, outórgaselle 
especial significación ás migracións. 

Segundo estas premisas, Galicia, como veremos, está a vivir de cheo a súa Segunda Transición Demográfica, 
e o mesmo teriamos que dicir verbo do conxunto de España. Cómpre salientar que esta serie de transfor-
macións, ligadas a importantes cambios sociais, económicos e de valores, entrañan unha crecente diver-
sificación e complexidade nas traxectorias de vida individuais e familiares. Aspectos nos que inciden, con 
especial énfase, os preconizadores da Teoría da Revolución Reprodutiva (Macinnes e Pérez, 2008), quen 
teiman con que a clave da modernización demográfica reside no salto cualitativo na eficiencia da repro-
dución, cuxo desencadeamento atopan na extensión e xeneralización de descendencias cada vez mellor 
dotadas, co consecuente aumento da súa supervivencia e, por tanto, nun menor requirimento para a fe-
cundidade na seguinte xeración12. 

No estudo da eficiencia demográfica, como xa avanzaron algunhas investigacións sobre Galicia13, adquire 
especial relevancia a inclusión de todos aqueles aspectos relacionados cos mecanismos de “mellora repro-
dutiva” e co seu papel na modernización social e demográfica (roles de xénero, estruturas familiares, seguri-
dade ante a morte, aumento do capital humano, produtividade do traballo, relacións interxeracionais, etc.).

9 En 1975 o índice de fecundidade en España (2,77) era un dos máis altos de Europa. Tamén as taxas de mortalidade eran daquela 
elevadas en comparación cos países máis desenvolvidos da contorna europea. Así e todo, no ano 1998 o índice de fecundidade 
(1,13) sitúa a España na dianteira dos países co índice de fecundidade máis baixos do mundo. Como veremos, a traxectoria que 
describe a fecundidade e mortalidade en Galicia mostra algunhas diferencias significativas con respecto ao sinalado para o 
conxunto de España; en 1975 o índice de fecundidade é algo menor a 2,4 e tamén a mortalidade, medida en taxas brutas, era algo 
máis benigna en Galicia. No ano 1998 o seu índice de fecundidade sitúase por debaixo de 1, mentres que a esperanza de vida, para 
ambos sexos e nese mesmo ano, era de 78,9 anos tanto en Galicia como no conxunto de España.

10 A teoría da transición demográfica emprega como indicadores básicos as taxas brutas de natalidade e de mortalidade do mesmo 
ano, comparadas ao longo de series históricas.

11 Enténdese por calendario a distribución por idade do fenómeno en estudo durante o ciclo de vida. Un índice sintético de 
calendario sería, por exemplo, a idade media na que ocorre o suceso ou fenómeno considerado (Livi-Bacci, 1993:75)

12 A eficiencia reprodutiva, afirman os autores citados, “desencadeou un círculo virtuoso interxeracional, con melloras amplificadas 
nas sucesivas cohortes ata niveis sen precedentes, poboacións que nunca creceron tan rapidamente, e fecundidades minguantes 
ata mínimos igualmente nunca vistos”.

13 F. Dopico (2011) non dubida en cualificar o modelo demográfico galego como “altamente eficiente”.
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En ambas as dúas perspectivas anteriores de análise saliéntase, ademais dos factores económicos ou do 
crecente nivel educativo feminino, outros que se sitúan no campo cultural e que están a subverter normas e 
crenzas ata hai ben pouco de grande arraigo no corpo social. Mudanzas nas formas de vida que se vinculan 
cos cambios na prosperidade e seguridade persoal proporcionadas polo proceso de modernización social 
e económica e o desenvolvemento dos estados do benestar. 

Cómpre observar que a Teoría da Segunda Transición Demográfica identifica a fecundidade como motor 
principal dos cambios, da mesma maneira que o fora o descenso da mortalidade para quen formularan a 
Primeira Transición Demográfica; cambios nos que atopan explicación tanto o envellecemento demográ-
fico como a relevancia dun saldo neto migratorio positivo, pero tamén a evolución das formas de fogar ou 
as dinámicas territoriais. 

No relativo a estas últimas, e no caso concreto de Galicia (que, claro está, vive os efectos da configuración 
a nivel español dun modelo territorial de concentración da inversión e do emprego e, xa que logo, da po-
boación), a rápida transición dunha economía agraria de base orgánica a outra industrial e de servizos14 
levou consigo a adopción dun modelo urbano e metropolitano, co que implica de marxinación rural e, en 
moitos casos, das pequenas vilas (Rodríguez González, 1997; Aldrey, 2006; Precedo et al., 2008). Un modelo 
territorial que alimentou en Galicia, esencialmente desde 1960, as grandes migracións a zonas como Ma-
drid, Cataluña ou o País Vasco e que tamén afectou, en tempos algo máis recentes, a mobilidade no interior 
da propia Galicia, que coexistía cun fluxo migratorio exterior. 

A perspectiva territorial adquire ademais unha especial relevancia na análise do cambio demográfico, así, 
no estudo do envellecemento convén facer a distinción entre o envellecemento “natural” (influído pola na-
talidade e a mortalidade) e o “migratorio”, na medida na que responden a causas diferentes e tipos e escalas 
de poboación tamén diferentes. A distinción conceptual non significa que ambos os dous elementos non 
contribúan ao envellecemento dunha mesma poboación, como ben proba o que está a ocorrer nunha boa 
medida na Galicia rural.

As consideracións ata aquí apenas esbozadas buscarían facilitar o acercamento á comprensión da significa-
ción do cambio demográfico en Galicia e a poder calibrarmos en que medida as súas dinámicas demográficas 
se incardinan en modelos máis xerais de modernización, que non se contradín cos elementos que singulari-
zan a súa traxectoria e que, ás veces, chegan a afondar as súas raíces en momentos moi anteriores, de vixencia 
de distintos sistemas demográficos, tendo outros un carácter moito máis recente. E aquí cómpre salientar de 
novo a pegada dos cambios socioeconómicos e demográficos no mapa da distribución territorial. 

Se falamos de consecuencias do cambio demográfico, temos que avanzar que a modernización demográfi-
ca se presenta igualmente en Galicia como resultado de varios éxitos na lonxevidade e eficiencia reprodu-
tiva, e que, así mesmo, leva consigo consecuencias de distinto signo. Non sorprende, avancémolo xa agora, 
que un dos tres retos fixados na RIS3 de Galicia15 se centre “nun novo modelo de vida saudable cimentada 
no envellecemento activo da poboación”. Decatémonos de que a RIS3 (Estratexia de especialización inteli-
xente), como se recolle textualmente no documento da UE, “centra os esforzos de desenvolvemento econó-
mico e os investimentos nos puntos fortes relativos de cada rexión, para aproveitar as súas oportunidades 
económicas e tendencias emerxentes, e tomar medidas para impulsar o seu crecemento económico”. 

14 Interesa salientar aquí os distintos requirimentos en man de obra agraria dun e doutro modelo para situar a forte redución de 
poboación activa agraria que se inicia nos anos 50 do pasado século e que se intensificaría nas últimas décadas, cun ritmo superior 
á media española e europea.

15 A través da Estratexia Europa 2020, que busca un crecemento intelixente, sustentable e integrador, a UE estableceu unha serie de 
ambiciosos obxectivos. Nesta liña a Comisión Europea solicitou aos gobernos (no caso de España, goberno central e gobernos 
autonómicos) a preparación de Estratexias de Especialización Intelixente (RIS3) que permitan unha maior eficacia dos Fondos 
estruturais.
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Estase a vivir unha situación nova que entraña a fin do crecemento vexetativo (que en Galicia se produ-
ce con anterioridade) e cambios en profundidade na estrutura de idades, con implicacións que afectan o 
conxunto da sociedade. Enfrontar o reto da xestión do cambio demográfico precisa dunha visión sistémi-
ca16, como podemos inferir dos supostos recollidos na Segunda Transición Demográfica e se insta na Teoría 
da Revolución Reprodutiva. Son modelos demográficos que queren entender e explicar os cambios dos 
tempos actuais e que, polo tanto, esixen ir máis alá da mera descrición17, nun momento dado, do compor-
tamento das variables vitais, e penetrar así no que constitúe o obxectivo central da análise demográfica, 
a explicación dun sistema demográfico que se mantén e evoluciona no tempo, que se autorreproduce, e 
que esixe non limitar o sistema reprodutivo humano a unha mera cuestión de nacementos subordinando, 
cando non excluíndo, un compoñente fundamental como o tempo de vida. 

Nas súas arelas sistémicas, os modelos demográficos gardan estreita relación co pensamento científico 
actual, aval dun coñecemento en rede, onde a análise dinámica das relacións é moito máis importante que 
o estudo individualizado dos distintos elementos, cuxas verdadeiras propiedades só poden desvelarse a 
través da súa función no conxunto do sistema. 

A análise do cambio demográfico na sociedade galega tamén se resiste a ser descomposta en compoñen-
tes illados, como, por outra parte, xa revelara unha certa tradición de estudos da articulación do seu sistema 
demográfico no século XVIII, coas súas alteracións e permanencias ata tempos ben recentes. Interpretar 
a súa complexidade actual precisa claramente dunha perspectiva sistémica, e así se demanda tamén no 
mesmo decreto de creación do Observatorio de Dinamización Demográfica, cando se di textualmente: 
“A xestión desta situación obriga a adoptar unha visión sistémica e a abordar os distintos desafíos dun 
modo transversal e interdisciplinar, aspectos que se presentan como un dos retos e tarefas fundamentais 
de cara ao futuro non só da Xunta de Galicia e do resto de administracións públicas galegas, que deberán 
incorporar os factores poboacionais no deseño e desenvolvemento das políticas públicas, senón tamén dos 
axentes sociais e económicos que operan no territorio”. 

Un informe da natureza do desenvolvido nestas páxinas, e que, como se recolle no seu mesmo título -en 
consonancia coa demanda por parte do Observatorio de Dinamización Demográfica dunha diagnose da 
dinámica poboacional en Galicia-, adopta unha perspectiva demográfica, inclúe necesariamente diversas 
series de índices, táboas e mapas que reflicten as vicisitudes históricas e a situación actual da poboación. 
Un presente que é o resultado de multitude de factores xeográficos, socioeconómicos e culturais, e, ao 
tempo, un condicionante do comportamento futuro destes mesmos factores. 

Coidamos que, pese a abundancia de seu de datos numéricos, unha presentación da dinámica demográfica 
non debe esquecer que tratamos de persoas concretas, dotadas dunha conciencia singular, que coexisten 
nun espazo territorial concreto, adoptan uns marcos organizativos e unhas estruturas sociais comúns e 
comparten aspectos fundamentais na súa visión da realidade.

As cifras estatísticas son datos obxectivos, indiscutibles cando a calidade da fonte é excelente. Mais a forma 
na que se definen os indicadores e a análise destes é susceptible de múltiples interpretacións. Cando se 
pretende elaborar un informe que ofreza un marco axeitado para a posterior discusión e elaboración de po-
líticas que dean resposta aos retos da situación actual, contribuíndo así á mellora da gobernanza, debemos, 
así mesmo, cuestionar os tópicos e as rutinas académicas ou sociais.

16 Inherente de seu á análise demográfica. Dende esta disciplina téimase na necesaria “interdisciplinariedade da investigación cando 
se despraza da fase da enumeración e medida dos fenómenos á fase da investigación das causas. Nesta fase non existen máis 
límites –de especialización, de materias ou outros- que aqueles concernentes á intelixencia de quen investiga e , naturalmente, á 
súa capacidade de indución e de síntese” (Livi-Bacci, 1993:14).

17 Advirte M.Livi-Bacci (1993:12) que o estudo dos procesos demográficos “representa un camiño difícil e ben cheo de trampas e 
obstáculos”.
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Dinámica da poboación  
e estrutura demográfica

Considérase que unha poboación é un conxunto de individuos que se renova por efecto, fundamentalmen-
te, da fecundidade e da mortalidade. A demografía, no pleno sentido da palabra -estudo das poboacións 
humanas-, ocúpase dos métodos de análise dos principais fenómenos que determinan a formación, con-
servación e desaparición das poboacións. Fenómenos demográficos (mortalidade, fecundidade, nupcia-
lidade, mobilidades) que, ao combinárense de distintos modos e con distinta intensidade, determinan a 
variación do volume e da estrutura dunha poboación. Para G. Tapinos (1988) a demografía precisa dun 
equilibrio entre o procedemento estatístico e o procedemento explicativo1; na mesma liña exprésase M. 
Livi Bacci (1993:362), para quen “a demografía é, na medida do posible, unha ciencia humana exacta que 
debe non só prepararse para a medición dos fenómenos demográficos, senón tamén para precisar a rela-
ción funcional entre eles”2. 

Se efectivamente partimos de que o problema da evolución dunha poboación equivale ao da reprodu-
ción das xeracións que a compoñen en cada momento, énos preciso facer referencia en primeiro lugar ao 
concepto de reemprazo xeracional. “O concepto de substitución das xeracións popularizouse ata cristalizar 
hoxe nunha frecuente referencia ao valor da fecundidade que o garante, o valor mítico de 2,1 fillos/as por 
muller, que se pode atopar ata na prensa cotiá”, afirma J.A. Fernández Cordón (1995), e engade: “O uso 
deste concepto aplicado á fecundidade dun ano, unha medida transversal, é inapropiado aínda que está, 
desgraciadamente, moi estendido. Pero mesmo aplicado, como se debe, á fecundidade das xeracións, o 
concepto de substitución non é tan sinxelo como parece”3. A precisión contida na cita que se recolle esixi-
ríanos repensarmos a idoneidade do valor de 2,1 fillos/fillas por muller no estudo da fecundidade, que 
necesariamente debería ser abordado para Galicia nun documento doutras características.

O estudo da dinámica das poboacións humanas, obxecto principal da análise demográfica, permitiu es-
tablecer relacións entre as entradas e as saídas (nacementos e defuncións) e o volume e a estrutura da 
poboación nun momento dado, como sinalabamos. Unha perspectiva de análise que, obviamente, preside 
todo estudo da dinámica da poboación. Non sendo pois posible, insistimos outra vez, a interpretación illa-
da de cada un dos seus compoñentes.

1 “Dunha banda, a comprensión dos fenómenos demográficos presupón o dominio dos conceptos e dos métodos, o que implica 
unha presentación rigorosa dos instrumentos de análise ilustrada con exemplos de cálculo; doutra, convén situar os fenómenos 
demográficos nunha perspectiva máis ampla, tomando en consideración os factores determinantes e as consecuencias –
biolóxicas, sociais e económicas- dos fenómenos, sen pretender, con todo, facer unha exposición sistemática que remite a outras 
disciplinas” (Tapinos, 1988:24. Cita en castelán no libro)

2 En castelán no libro de referencia.
3 Desenvolve amplamente o tema na súa Comunicación ao IV Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, celebrado en 

Bilbao en setembro de 1995. 
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Con respecto á dinámica da poboación en Galicia cómpre salientar que a cualificación da súa situación 
demográfica como “sensible en termos de futuro” (Dopico e Losada, 1996; Losada, 2000, 2003; Rodríguez 
et al., 2010) ten incrementado a súa xustificación á vista da evolución dos diversos indicadores demográ-
ficos implicados, como veremos neste capítulo en particular. O descenso da natalidade, o incremento da 
esperanza de vida e a retroalimentación das entalladuras na pirámide de idades causadas pola emigración, 
resultan nunha estrutura demográfica avellentada e con problemas, a día de hoxe, de renovación xeracio-
nal. Calquera solución pasa primeiramente polo coñecemento da dinámica demográfica expresada a través 
dos seus indicadores estatísticos.

A esta complexa situación demográfica, reflectida na estrutura de idades e indicadores de dinámica, engá-
dese a problemática derivada dunha cada vez máis desigual repartición da poboación, que tende a con-
centrarse nas provincias occidentais e preferentemente nos concellos litorais e nas maiores áreas urbanas, 
e un simultáneo despoboamento dos concellos interiores e non urbanos.

Á vez, a análise comparada con outros ámbitos territoriais, especialmente co conxunto español, mostra que 
a inserción de Galicia nese contexto, así como o de España na Europa Occidental, non impide a detección 
de características evolutivas diferenciadas que singularizan a demografía galega.

Crecemento da poboación 

O gráfico 2 do precedente capítulo I.1 reproduce o recorrido que debuxa o descenso da taxas brutas de 
mortalidade e natalidade durante o proceso de transición (que nos países avanzados cubriría un traxecto 
que vai de finais do século XVIII ata os tempos presentes). No seu período intermedio, o devalo da mor-
talidade antecede ao da natalidade, do que resulta un “aceleramento” dos ritmos de crecemento da po-
boación. A explicación dun proceso de tal magnitude (que se identifica co inicio do “crecemento moderno 
da poboación”) gardaría relación co grao de desenvolvemento económico de cada país, como aseveraría 
(coa excepción de Francia, onde o descenso da fecundidade antecede ao da mortalidade) o observado nos 
países europeos que lideraron o proceso de industrialización e que serían os primeiros tamén en experi-
mentar a transición. Na Europa do Sur, e nomeadamente en España, o ritmo de descenso dunha e doutra 
variable non se correspondería de maneira mecánica con cadanseu proceso de industrialización e moder-
nización, como un xa ben nutrido grupo de investigacións en demografía histórica foi revelando.  

Se no citado gráfico I.1.2 o descenso da mortalidade precede claramente ao da natalidade, na representa-
ción do comportamento destas variables no caso de España (gráfico I.2.1) obsérvase un descenso relativa-
mente simultáneo e paralelo de ambas taxas4, o que loxicamente non dá lugar a un crecemento explosivo, 
senón que sería máis pausado e prolongado no tempo, non podéndose falar propiamente, ata avanzado o 
século XX, dun crecemento moderno da poboación en España (Arango, 1988). 

4 Hai que facer excepción das puntas que debuxa a mortalidade de 1918, debidas ao andazo de gripe, e de finais dos anos trinta e 
comezos dos 40, debidas a guerra civil e a inmediata posguerra.



25

Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

Gráfico I.2.1 
Evolución das taxas brutas de natalidade e mortalidade en España 1860-2016

Fonte: INE

Mesmamente, é a presencia dunha fecundidade aínda elevada (que se viu favorecida por unha maior nup-
cialidade e o descenso da emigración) e o retraso no descenso da mortalidade o que explica que a repre-
sentación da poboación siga a debuxar en 1970, e aínda se prolongue no ano 1981, tanto no que respecta 
ao conxunto de España como no caso particular de Galicia, unha pirámide de ampla base, se ben máis 
acentuada na pirámide española que na galega; á súa vez esta amplíase no grupo de idade de 70 e máis, 
reflectindo o efecto da feminización da vellez na parte superior dereita da pirámide.

Gráfico I.2.2 
Pirámide de poboación de España, ano 1970
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Fonte: INE Base. Estatística do padrón continuo.
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Gráfico I.2.3. 
Pirámide de poboación de Galicia, ano 1970
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Fonte: INE Base. Estatística do padrón continuo

Obsérvase, así mesmo, con carácter xeral5, que, co inicio do declive da fecundidade, o ritmo de crecemento 
poboacional se reduce ata acadar a poboación unha nova fase de “equilibrio” na última etapa transicional.  

Lembremos que o crecemento natural da poboación é resultado da combinación dos procesos que derivan 
da natureza biolóxica dos humanos, como son os nacementos, defuncións, fecundidade ou a contracción e 
disolución dos matrimonios. En efecto, sabemos que todos eles teñen interdependencias de causa-efecto 
polo que é preciso consideralos como procesos sociais e atender as interaccións mutuas.

Este movemento natural da poboación, definido como a diferenza entre nacementos e defuncións, cons-
titúe o elemento central, xunto cos movementos migratorios, para definir o potencial de crecemento ou 
diminución dunha poboación. 

A evolución do número de nacementos en Galicia no período 1975-2016 (véxase gráfico I.2. 4), reflicte 
como nas dúas últimas décadas o lixeiro repunte que se produciu entre 2000 e 2008 tornouse novamente  
en descenso coincidindo coa crise económica, o reforzamento da emigración e a redución da inmigración.

5 Pode observarse no gráfico 2 do capítulo I.1
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Gráfico I.2.4 
Evolución das taxas brutas de natalidade e mortalidade en Galicia 1975-2016
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Fonte INE

Na Táboa I.2.1, pódese observar como o dinamismo demográfico de Galicia en termos de movemento na-
tural é claramente negativo, con importantes saldos negativos en todas as provincias. 

Táboa I.2.1. 
Movemento natural da poboación. Galicia e provincias. 2008 e 2016

Nacementos Defuncións Saldo

2007

A Coruña 9.773 11.521 -1.748

Lugo 2.197 4.787 -2.590

Ourense 2.135 4.615 -2.480

Pontevedra 8.957 8.365 592

Galicia 23.062 29.288 -6.226

2016

A Coruña 8.339 12.575 -4.236

Lugo 2.101 5.194 -3.093

Ourense 1.781 4.666 -2.885

Pontevedra 6.841 9.322 -2.481

Galicia 19.062 31.757 -12.695

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE). 

Evidentemente, estes saldos negativos deben ser ponderados en razón dos efectivos de referencia. Na se-
guinte táboa (Táboa I.2.2) reflíctense os mesmos datos de crecemento vexetativo como taxas en tantos por 
mil, de xeito que o crecemento negativo do -2,9 por mil en 2007 pasou ao -4,67 por mil en 2016.
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Táboa I.2.2. 
Movemento natural da poboación, 2007 e 2016.  
Taxas brutas de natalidade, mortalidade e crecemento vexetativo (tantos por mil). Galicia e provincias.

T.B.N. T.B.M. C.V.

2007

A Coruña 8,02 10,54 -2,52

Lugo 6,18 13,9 -7,72

Ourense 6,22 14,3 -8,08

Pontevedra 9,04 9,21 -0,17

Galicia 7,36 11,99 -4,63

2016

A Coruña 7,43 11,2 -3,77

Lugo 6,27 15,51 -9,24

Ourense 5,69 14,9 -9,21

Pontevedra 7,25 9,87 -2,62

Galicia 6,66 12,87 -6,21

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE). 

Se prestamos atención de novo ao anterior gráfico 2 do capítulo I.1 observamos, no relativo ao crecemento 
vexetativo ou crecemento natural, que este se inverte na última fase transicional. Hai, como acabamos de 
ver no caso de Galicia, no mesmo ano de observación para as dúas taxas brutas, menos nacementos e as 
defuncións, se ben producidas a idades cada vez máis tardías, empezan a superar a aqueles. O decrecemen-
to da poboación, a fin do crecemento vexetativo, aparece así como un fenómeno irreversible e totalmente 
integrado na dinámica poboacional.Agora ben, a variación numérica dunha poboación explícase así mes-
mo polas migracións, xa entrañen estas saídas ou entradas de efectivos. Na combinación de fecundidade, 
mortalidade e mobilidade, a responsabilidade de cada variable na modulación do crecemento ou decre-
cemento da poboación será distinta en función das pautas demográficas de cada territorio. No conxunto 
español, a evolución das taxas brutas de natalidade e mortalidade (gráfico I.2.1) mostran que España está 
comezando a vivir desde o ano 2014 a fin do crecemento vexetativo; mentres que en Galicia, como viamos 
antes (gráfico I.2.4), o crecemento natural (ou vexetativo) se detivo nun xa afastado 1987, sen que se reac-
tivase con posterioridade.         

Se da observación do crecemento vexetativo, moi influenciado así mesmo pola estrutura de idades da po-
boación, pasamos á análise do crecemento real, atopámonos en Galicia co aparente paradoxo de asistirmos 
a unha notable estabilidade da poboación global ata tempos ben recentes. A 1 de xaneiro de 2017 contaba 
con 2.708.339 habitantes, o que a sitúa en España como a quinta comunidade autónoma por número de 
habitantes. Alcanzaba en 1991 os 2.732.000 habitantes, case os mesmos que no 2001. 

O número de persoas residentes en Galicia a principios de 2006 elevábase a 2.767.524, para incrementarse 
ata 2.772.533 en 2007, significando un incremento de 5.009 persoas entre estas últimas dúas datas. As cifras 
de 2006 representan un incremento de 7.345 con respecto a principios de 2005, ano no que se limitaba a 
2.760.179, á súa vez 9.194 máis que a comezos de 2004.  

Para os efectos comparativos, sinalemos que a poboación española aumentou entre o 1 de xaneiro de 1998 
e o 1 de xaneiro de 2007 un 13,4%, mentres que a poboación de Galicia o fixo só nun 1,8%. Os datos de 2017 
fálannos xa dun descenso, se ben aínda non pronunciado, con respecto a 2007.

A evolución da poboación galega pode observarse no seguinte gráfico.
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Gráfico I.2.5. 
Evolución da poboación en Galicia. 1900-2017
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A modo de resumo do que levamos exposto, a táboa I.2.3 saliéntanos que o crecemento dos efectivos da 
poboación galega é menor que o crecemento medio da poboación española nun período longo de tempo.

Táboa I.2.3. 
Crecemento acumulativo anual da poboación (%). Galicia e España.

Galicia España Galicia España Galicia España

1860-1877 0,21 0,47 1920-1930 0,49 1,02 1970-1981 0,58 0,97

1877-1887 0,25 0,55 1930-1940 1,13 0,95 1981-1991 -0,12 0,44

1887-1900 0,34 0,45 1940-1950 0,43 0,78 1991-2001 0,005 0,56

1900-1910 0,41 0,71 1950-1960 -0,01 0,84 2001-2011 0,23 1,39

1910-1920 0,29 0,68 1960-1970 -0,07 1,05 2011-2017 -0,45 -0,19

Fonte: Rodríguez Galdo et al. (2010), e elaboración propia a partir dos censos e padróns correspondentes. 

A perda de efectivos da poboación galega nas últimas décadas, como vimos en páxinas precedentes, leva 
á taxa de crecemento acumulativo anual a uns valores cada vez menores, distanciándose progresivamente 
da taxa española. Así, a taxa de Galicia, que para o período 1860-2007 era dun ritmo medio do 0,32 por 
cento, pasou ao 0,26 por cento no período 1860-2017, mentres que en España a redución foi do 0,71 por 
cento ao 0,70 por cento.
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Hai só dez anos, a traxectoria que debuxaba o crecemento da poboación non impedía que Galicia se percibi-
se como un territorio intensamente habitado, cunha densidade de poboación daquela (94,1 habitantes por 
km2) equiparable a moitas zonas europeas altamente desenvolvidas, e que aínda superaba a media española 
(91,22 habitantes por km2 en 2008). Sen embargo, en 2017 a densidade de poboación en Galicia caera a 91,58 
hab/km2 e xa non superaba a densidade española que, pola contra, aumentara a 92,04 hab/km2. 

As variacións de poboación nas últimas décadas evidencian como os procesos de retorno migratorio e de 
inmigración non son capaces de compensar os balances negativos do crecemento vexetativo, así como 
que recobra importancia a emigración. No período intercensual 2001-2011, mentres a poboación galega 
aumentou un 2,86 por cento, a española fíxoo un 14,61 por cento. Pola contra, nos seis anos do intervalo 
2011-2017 a poboación galega tivo un descenso conxunto do 3,12 por cento, mentres a poboación espa-
ñola limitaba o seu decrecemento ao 1,31 por cento.

É de sumo interese observar que, por outra parte, tanto a estrutura demográfica de Galicia como o com-
portamento das variables permanece aínda afectado polos intensos procesos migratorios que minoraron 
notablemente o crecemento real da poboación e, en cadea, mudaron todas as variables. Hai que lembrar 
que só entre 1951 e 1970 o saldo migratorio evidencia a perda de 466000 habitantes (Campillo et al., 1993).

Para entender esta situación cómpre analizar a variación da fecundidade, que en Galicia diminuíu sensible-
mente, como en todas as sociedades avanzadas nos últimos sesenta anos, pero máis aceleradamente que 
en España.

O descenso da fecundidade

Sábese que os comportamentos demográficos estiveron ben definidos polo marcado descenso da fecun-
didade dos últimos anos, aínda considerando o seu lixeiro repunte entre o 1999 e o 2008. Este proceso, que 
alcanza en Galicia niveis máis acusados de descenso que no conxunto español, é observable xa desde a 
década de 1970 e, sumado á emigración de mulleres en idade fértil nas décadas anteriores (décadas 1950-
1970), explica o forte avellentamento da poboación en Galicia. 

O descenso da fecundidade neses anos haino que achacar, non tanto á precocidade na adopción de prác-
ticas anticonceptivas (en ningún caso se pode falar de “adianto modernizador”), senón máis ben á vixencia 
dun réxime de nupcialidade restrinxida e aos efectos de distorsión da emigración sobre o denominado pola 
demografía “mercado matrimonial”, que provocaban a existencia de menores efectivos, en termos relativos, 
de mulleres casadas en idade fértil6. Sumado ao anterior e en estreita relación, o número de mulleres que 
permanecían solteiras toda a súa vida era máis elevado en Galicia que no resto de España. Recordemos que 
aínda en 1975 o 15,5 por cento das mulleres galegas non contraían matrimonio, fronte ao 10,9 por cento 
das súas coetáneas españolas.

Galicia participa, con algúns matices, da pauta de evolución da fecundidade que caracteriza os países do 
sur de Europa, que mantiveran unha natalidade poderosa, en termos comparativos, ata a década dos se-
tenta, entrando de seguido nunha fase de abrupto descenso que situou as súas taxas de fecundidade nos 
niveis máis baixos dos países industrializados do mundo, onde seguen hoxe. De todos estes países, afírma-
se que están a experimentar “a síndrome de fecundidade moi baixa”, expresión que sería de máis certeira 
aplicación a España, e aínda en maior medida a Galicia. Tanto a velocidade da caída como o baixo nivel 
acadado son características específicas do caso español dentro do panorama máis amplo dos países des-
envolvidos. Pero Galicia sorprende, se cabe, pola persistencia e a gravidade do descenso da fecundidade, 
ata niveis insólitos a escala mundial.

A fecundidade galega foi baixa en relación coa española desde os inicios da transición demográfica e, ao 
experimentar un cativo baby-boom, entra na fase depresiva da fecundidade das últimas tres décadas con 

6 Fálase de “mulleres casadas” porque é no interior do matrimonio onde se alcanzan os maiores niveis de fecundidade no réxime 
demográfico vixente en Galicia ata mediados da pasada centuria.
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valores particularmente reducidos: 2,26 fillos por muller en 1970 fronte aos 2,86 da media española. Desde 
finais da década dos setenta do século pasado prodúcese unha mingua continuada no tamaño das xera-
cións: dos 45.000 nacementos á altura de 1976 aos 18.000 de finais dos noventa e aos pouco máis de 20.000 
a partir de 2004, nun descenso persistente, aínda que a pendente da curva se suaviza a partir de 1986 e 
nos últimos anos parece que tiñamos alcanzado unha zona de suave ascenso, xa interrompida. Esta pauta 
é compartida por algunhas comunidades autónomas, como Asturias, Cantabria, Castilla y León ou o País 
Vasco. En xeral, a España do Norte presenta valores por baixo da España do Sur ou a insular.

A caída nos nacementos depende de modificacións no comportamento reprodutivo das mulleres, polo que 
afecta, pois, ás taxas de fecundidade. O índice de fecundidade cae de xeito paralelo ao número de nacementos. 

Desde o momento no que a fecundidade cae redúcense os nacementos nos primeiros grupos de idade (ata 
os 24 anos) e aumenta a proporción de nais de entre 25 e 35 anos e inclusive máis alá. Nas últimas décadas  in-
creméntase o número de nacementos de nais de máis de 40 anos. A idade media á maternidade experimenta 
unha progresiva variación á alza, pasando de 27,7 anos en 1989 a 31,46 anos en 2008 e 32,57 no 2016.

Convén salientar o efecto combinado do atraso na fecundidade e na emancipación da xente nova. Cunha 
paternidade media aos 28 anos e unha maternidade aos 26, e unha emancipación aos 25, os pais quedan li-
bres de cargas aos 53 anos e aos 51 as nais. Pero un atraso de 4 anos na paternidade e maternidade e de cinco 
no momento da emancipación, condúcenos ata os 62 anos para os homes e 60 para as mulleres. É posible a 
coincidencia da xubilación coa presenza aínda de fillos e fillas dependentes, o que dificulta enormemente a 
acumulación de activos xeradores de renda, grazas a un alto aforro, realizado con anterioridade á xubilación. 

Na Táboa I.2.4 pódese ver como o número medio de fillos/as por muller se foi reducindo en Galicia desde 
valores semellantes aos de España, como os 2,27 de 1970, aos 1,12 de 2016, pasando por valores como os 
dos anos 1995 a 2002, nos que non se alcanzaba nin a metade da considerada, coas excepcións sinaladas 
anteriormente, taxa de reemprazo xeracional.

Táboa I.2.4. 
Número medio de fillos/as por muller (indicador conxuntural de fecundidade*). Galicia e España.

Galicia España Galicia España Galicia España

1970 2,27 2,28 1989 1,22 1,4 2004 1 1,32

1975 2,33 2,77 1990 1,17 1,36 2005 1,02 1,33

1976 2,38 2,77 1991 1,14 1,33 2006 1,04 1,36

1977 2,32 2,65 1992 1,11 1,31 2007 1,06 1,38

1978 2,32 2,54 1993 1,08 1,26 2008 1,13 1,44

1979 2,17 2,37 1994 1 1,19 2009 1,1 1,38

1980 2,06 2,21 1995 0,94 1,16 2010 1,09 1,37

1981 1,91 2,04 1996 0,93 1,14 2011 1,08 1,34

1982 1,79 1,94 1997 0,93 1,15 2012 1,08 1,32

1983 1,67 1,8 1998 0,92 1,13 2013 1,04 1,27

1984 1,59 1,72 1999 0,93 1,16 2014 1,07 1,32

1985 1,48 1,64 2000 0,96 1,21 2015 1,1 1,33

1986 1,36 1,55 2001 0,95 1,24 2016 1,12 1,34

1987 1,34 1,49 2002 0,95 1,25

1988 1,27 1,45 2003 1 1,3

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE).

(*) Defínese como o número medio de fillos/as que tería unha muller pertencente a un determinado ámbito ao longo da súa vida fértil 
en caso de manterse a mesma intensidade fecunda por idade que a observada no ano t nese ámbito.
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O lixeiro repunte da natalidade e do indicador conxuntural da fecundidade con posterioridade a 2002 pa-
rece ter a súa explicación tanto na inmigración como no retorno de idades máis novas. En calquera caso, a 
contribución á natalidade por parte das persoas inmigrantes, evidente en moitas comunidades autónomas 
(véxase gráfico I.2.6), resulta menor no caso de Galicia, tanto por ser unha das comunidades coas taxas de 
natalidade de inmigrantes máis baixas de España como pola menor importancia dos efectivos inmigrantes.

Gráfico I.2.6. 
Taxas de natalidade por nacionalidade e ámbito territorial de residencia, 2016.
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Fonte: INE.

Así, como se pode ver nos gráficos I.2.7 e I.2.8, o indicador conxuntural de fecundidade mostra como a 
poboación de nacionalidade estranxeira só supera á de nacionalidade española en 0,2 ou 0,3 fillas/os por 
muller en idade fértil, e os baixos efectivos de poboación estranxeira en Galicia fan que a súa curva de evo-
lución non se despegue da curva de nacionalidade española. Quedaría por analizar o comportamento da 
fecundidade da poboación nacionalizada española nos últimos anos para coñecer se o comportamento da 
súa fecundidade muda unha vez nacionalizada.
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Gráfico I.2.7. 
Evolución do indicador conxuntural de fecundidade por nacionalidade en España.
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Fonte: INE.

Gráfico I.2.8. 
Evolución do indicador conxuntural de fecundidade por nacionalidade en Galicia.
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Fonte: INE.

O ata aquí sinalado respecto do comportamento da fecundidade apuntaría, cabería esperar, a que o índice 
non siga descendendo máis, como ben se podería deducir do leve repunte sinalado, aínda que debuxe 
oscilacións. A realidade, non obstante, non sempre se comporta de acordo coas razoables previsións das 
científicas e dos científicos sociais7. Cómpre ter en conta, e poucas veces se fai, que na explicación do com-
portamento da fecundidade é preciso atender as relacións que se dan entre os cambios nos roles de xéne-
ro, a transformación das familias e a fecundidade. 

7 Nas Proxeccións de poboación de Galicia 1991-2026, publicadas polo Instituto Galego de Estatística, a hipótese máis baixa de 
fecundidade sitúa o índice sintético en 0,99 entre 1999 e 2005, pero a realidade é que este indicador descendera xa a 0,93 en 1997.  
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Recordemos con Teresa Castro (2017) que a fecundidade ten “unha repercusión a medio e longo prazo, non 
de inmediato, sobre o volume de poboación, sobre cantos seremos, sobre a estrutura de idade, o ritmo de 
envellecemento e o tamaño da poboación activa; variables que son moi importantes para o futuro e que, 
por tanto, van condicionar toda a organización social futura, non a curto, pero si a medio e longo prazo. 
Por conseguinte, temos que coñecelas. […] Normalmente os fenómenos demográficos son moi lentos e 
hai tempo dabondo para adaptarse, pero se se produce a un ritmo demasiado rápido, a sociedade pode ter 
máis dificultades”. Tamén apunta a demógrafa citada ás repercusións a nivel micro, que, insiste, se salientan 
menos, “porque unha fecundidade moi baixa, por baixo dos desexos e aspiracións de individuos e parellas, 
é un signo ou un déficit de benestar. Significa que algo vai mal. É un termómetro que indica que, como 
sociedade, algo falla realmente”8. 

O descenso continuado da fecundidade converteuse nunha preocupación cidadá debido á súa contribu-
ción ao rápido envellecemento da poboación e, como deixamos sinalado e se repite no citado informe 
da Fundación La Caixa, porque é unha cuestión de benestar, no sentido de que o número de fillos e fillas 
que se teñen queda moi lonxe dos que mulleres e homes desexan realmente9. A Enquisa familia e cambio 
demográfico (2011) recollía que só un 16,5 por cento das parellas que non teñen descendencia desexa ter 
un só fillo ou filla; son ampla maioría as que desexan ter dous (69,25 por cento) ou máis (12,12 por cento). 

Nun intento de explicar por que España (e como vimos no caso de Galicia de maneira máis pronunciada) 
mostra un comportamento que se desvía doutros casos de fecundidade moi baixa, o citado informe El dé-
ficit de natalidad en Europa. La singularidad del caso español, decántase por sinalar o seguinte:

 • O feito de non ter descendencia dáse, en termos comparativos, nunha porcentaxe reducida10.

 • A postergación da maternidade en España é común ás mulleres tanto de alto como de baixo nivel de 
estudos.

 • O comportamento das parellas de feito en materia de fecundidade é similar ao das parellas de dereito

As ganancias na esperanza de vida

Galicia alcanzou nas décadas dos anos 60 e 70 unha esperanza de vida semellante á dos países occidentais, 
moito antes de gozar dun nivel de desenvolvemento económico equivalente (Rodríguez et al., 2010). Des-
de os anos setenta do século pasado a esperanza de vida non deixou de medrar, manténdose en paralelo 
a esperanza de vida de homes e mulleres, sen apenas variacións na diferencia entre sexos. Así, en 1975 a 
esperanza de vida era de 69,83 anos para os homes e 75,92 para as mulleres (72,96 anos para ambos os 
sexos en conxunto). En 2016 a esperanza de vida dos homes era de 79,45 anos e de 85,84 para as mulleres 
(82,65 anos para o conxunto de ambos os sexos) mantendo a Galicia como un dos lugares máis saudables 
do mundo en atención á duración da vida. Na Figura 6 pódese ver a evolución da variable desde 1975 a 
2016 para cada sexo e en conxunto.

8 A idea forza que recorre o informe de 2013 de La Fundación La Caixa, titulado El déficit de natalidad en Europa. La singularidad del 
caso español, é que a fecundidade actual en España queda moi lonxe dos ideais e as preferencias da cidadanía no que se refire a 
tamaño e formación de familia.

9 Recollemos textualmente do citado informe, na súa tradución ao galego: “Hai dúas revolucións en curso que teñen unha influencia 
incuestionable no feito de ter fillos, a saber: a saída da muller do fogar e a adopción de novas maneiras de emparellarse e formar 
familias. A primeira expón un conxunto de novos dilemas e reequilibrios acerca do rol da maternidade ao longo da vida da 
muller. A segunda, sen dúbida, influirá nas decisións de homes e mulleres á hora de ter fillos, porque introduce novas incertezas 
e unha maior fraxilidade na vida familiar. Cremos que a revolución dos roles femininos resulta máis explicativa para comprender 
a evolución da fecundidade contemporánea que as transformacións asociadas á globalización ou o posmodernismo”.

10 10 Sinálase que a incidencia da infecundidade é máis baixa que en calquera outro país.
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Gráficos I.2.9. 
Esperanza de vida ao nacemento. Galicia.
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Fonte: INE.

Por outra parte, o aumento continuo da esperanza de vida mantén relación cos moi baixos niveis de mor-
talidade infantil, que en 2016 se sitúan en 3,15 por cada 1000 nacementos con vida. A evolución deste 
indicador nos últimos anos amosa a aproximación a unha base difícil de mellorar e a redución das diferen-
cias entre sexos (tradicionalmente maiores valores en homes que en mulleres), ao igual que practicamente 
desapareceron as diferencias co conxunto español (véxanse os gráficos 10 e 11).
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Gráfico I.2.10 . 
Taxa de mortalidade infantil. Defuncións por mil nacementos. Galicia e España.
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Gráfico I.2.11. 
Taxa de mortalidade infantil postneonatal. Defuncións por mil nacementos con vida. Galicia e España.
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Fonte: INE.

Cómpre engadir que, como resultado da combinación dos fenómenos demográficos analizados a idade 
media da poboación galega mostra notables diferencias con respecto ao de conxunto da poboación es-
pañola (Táboa I.2.5). As diverxencias provinciais están en consonancia coas dinámicas demográficas de 
cadansúa provincia.

Táboa I.2.5. 
Idade media da poboación. España, Galicia e provincias. Ano 2017

Total Homes Mulleres

España 42,97 41,66 44,22

Galicia 46,76 45,11 48,31

A Coruña 46,46 44,79 47,99

Lugo 49,52 48,04 50,93

Ourense 50,28 48,56 51,88

Pontevedra 45 43,31 46,58

A modo de coda, e verbo da mortalidade xeral, sinalemos que o INE advirte que para unha mellor com-
prensión da comparativa dos niveis de mortalidade entre as comunidades autónomas españolas, cómpre 
relegar a un segundo plano a utilización das taxas brutas de mortalidade e optar por taxas estandarizadas. 
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As primeiras rexistraron en 2015 cifras máis elevadas nos territorios en proceso avanzado de envellece-
mento, xa que é onde, normalmente, hai máis defuncións debido á estrutura de idade da poboación. Para 
corrixilo, o INE calculou para 2015 as taxas de mortalidade estandarizadas, que representan a mortalidade 
da comunidade autónoma se todas tivesen a mesma composición por idade.  Neste caso, Galicia pasa a 
incluirse entre as comunidades autónomas cunha menor taxa estandarizada.

A distribución da poboación no territorio

Deixamos apuntado que outro elemento esencial na caracterización demográfica de Galicia é a localiza-
ción da poboación no territorio. A fragmentación dos asentamentos poboacionais é un dos trazos territo-
riais máis singulares de Galicia. Así, en Galicia están 3.771 das 4.908 entidades colectivas que hai en España. 
Ademais conta con máis de 30 mil entidades singulares, preto da metade (48,9%) das entidades singulares 
que hai en España, e máis da metade dos diseminados españois. O 41,8 por cento destes diseminados ató-
pase na provincia de Lugo e o 31,4 por cento na da Coruña.

Os cambios demográficos e económicos ocorridos ao longo da segunda metade do século XX provocaron 
o tránsito dun modelo de asentamentos rurais baseado na agricultura a outro predominantemente urba-
no. Este proceso levou a unha concentración da poboación nas principais áreas urbanas, sinaladamente 
no eixo atlántico, na Mariña Lucense, nos concellos interiores de Lugo, Ourense e Santiago e nalgunhas 
vilas repartidas polo territorio, como Monforte de Lemos, Vilalba, O Barco, Xinzo de Limia, Verín ou Lalín. 
Así, considerando todas as entidades colectivas (en Galicia, parroquias) e as entidades singulares que non 
están incluídas en ningunha entidade colectiva (áreas locais), observamos que as 131 unidades locais que 
teñen máis de 3.000 habitantes concentran o 58 por cento da poboación galega e só ocupan o 3 por cento 
do territorio.

Hoxe Galicia é fundamentalmente urbana. Así, segundo a clasificación sobre o grao de urbanización (GU 
2016) proposta polo Instituto Galego de Estatística (IGE), máis do 57 por cento da poboación vive en zonas 
densamente poboadas (ZDP) ou en zonas intermedias pero cun grao de urbanización alto ( ZIP alta). Esta 
poboación ocupa o 3,3 por cento da superficie do territorio galego. Nas zonas cun grao de urbanización 
que o IGE define como intermedio (ZIP baixa, ZPP11 alta, ZPP intermedia e ZPP baixa) vive algo máis do 23,2 
por cento da poboación nun 13,1 por cento da superficie. A zona rural galega (ZPP superbaixa) ocupa o 
83,5 por cento da superficie, con menos do 19,4 por cento da poboación.

As zonas densamente poboadas e intermedias correspóndense coas áreas dos nove concellos máis gran-
des de Galicia: Ferrol, Narón, A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense. As zonas 
intermedias unen a área densamente poboada de Ferrol-Narón coa zona da Coruña, ata Carballo. Tamén 
unen Santiago co sur da provincia de Pontevedra pola costa. Moitas son zonas que non pertencen propia-
mente a periferias urbanas pero que si están baixo a súa influencia pola existencia de importantes vías de 
comunicación. Nesta zona intermedia tamén se inclúen zonas que se poderían considerar urbanas por ter 
unha poboación considerable (como A Estrada, Lalín, a costa norte da Ría de Arousa ou a zona de Verín) ou 
por presentar unha importante puxanza económica (como Cervo, Burela e Viveiro na Mariña Lucense ou os 
concellos da zona de Valdeorras).

Este aumento na concentración da poboación, continuo no transcorrer das tres últimas décadas, foi debido 
á emigración cara aos centros comarcais e ao conseguinte abandono dos núcleos máis pequenos.

A observación dunha variable demográfica como a natalidade, atendendo a análise da súa distribución 
territorial a nivel provincial e municipal, confírmanos a tendencia á concentración da poboación que vi-
mos sinalando, especialmente da poboación máis nova -en idade fértil- nas provincias occidentais e nos 
concellos litorais e urbanos ou nas súas contornas. Pola contra, a distribución da mortalidade é oposta, con 
maiores taxas nas provincias orientais e nos concellos interiores e máis afastados das áreas urbanas, se ben 
é nestas áreas onde se localizan as máis altas esperanzas de vida. Se atendemos agora ao saldo natural ou 

11 ZPP: zona pouco poboada
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crecemento vexetativo, os saldos positivos quedan cada vez máis reducidos ás contornas das cidades da 
Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra e Ourense, en concellos que actúan como áreas residenciais da po-
boación moza que atopa neles residencia a menor prezo. No mapa I.2.1, preséntanse os saldos de 2016. Só 
14 concellos teñen saldo positivo e 2 teñen saldo 0.

Mapa I.2.1. 
Saldos vexetativos dos municipios de Galicia. 2016.
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Fonte: IGE.

O nivel formativo da poboación galega 

Formación enténdese, segundo a Organización Internacional do Traballo (OIT) (1998), como a preparación 
sistemática con vistas a mellorar as facultades que teñen as persoas para desempeñar funcións de interese 
comercial e social. Abrangue, xa que logo, o conxunto que forma a ensinanza, a formación profesional e 
a capacitación. Polo tanto, a formación convértese nun instrumento das políticas activas do mercado de 
traballo que facilita a integración dos traballadores, especialmente do colectivo con máis dificultades para 
formar parte da poboación activa e ocupada. 

Nun Informe da situación demográfica cómpre engadir a presentación e análise de datos  do nivel formati-
vo da poboación, pois hoxe máis que nunca se salienta o papel da educación  en todo o proceso de cambio 
dos factores que afectan as dinámicas demográficas dun país.  Pensemos, nada máis de momento que a 
modo ilustrativo, o que afecta, por exemplo, ás dinámicas demográficas e familiares a maior formación das 
mulleres como acabamos de presentar en páxinas anteriores. Como é sabido, o seu acceso  á educación 
provoca importantes cambios no seu contorno familiar e laboral, con fortes implicacións na súa función de 
mantedora da  tradicional orde doméstica, xa que o incremento do nivel formativo destas e a súa progre-
siva incorporación ao mercado de traballo foron claves en todo o proceso de ruptura do vello discurso da 
“domesticidade” e das súas continuas reelaboracións, con elementos que perdurarán mesmo ata a actua-
lidade. 

A maioría da poboación galega posúe estudos primarios ou estudos secundarios de 1º etapa.  Por sexos, os 
homes  teñen maior representación nos estudos secundarios de 1º etapa, mentres que no caso das mulle-
res,  destacan en estudos primarios; sendo similar a representación en estudos secundarios de 2ª etapa. É 
importante salientar a porcentaxe de homes e mulleres que posúen estudos superiores, con porcentaxes 
lixeiramente máis altos nas mulleres.
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Gráfico I.2.12. 
Nivel educativo Galicia 2017 por sexo.
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Gráfico I.2.13. 
Nivel educativo España 2017 por sexo.
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Educación versus acceso ao mundo laboral 

A influencia entre traballo e educación é mutua. O mercado de traballo incide sobre o sistema educativo 
contribuíndo a configurar a proporción de estudantes que elixen un tipo ou outro de estudos. As persoas 
elixen tamén as carreiras en función das súas expectativas de emprego e non só tendo en conta as súas 
afeccións. 

Á  hora de analizar as relacións existentes entre o mundo laboral e a educación examinaremos, en primeiro 
lugar,  o modo de distribución da poboación activa, ocupada e parada segundo o nivel de formación. Os 
homes activos posúen estudos secundarios, sobre todo, da primeira etapa e estudos superiores; mentres 
que as mulleres activas teñen, nesta orde, niveis de formación superiores e secundarios de 1ª e 2ª etapa. 
Este indicador parece sinalar que as mulleres, unha vez que conseguen situarse nos niveis medios do en-
sino, tenden a prolongar os seus estudos máis que os homes, pois ao ter menores oportunidades laborais, 
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responden aumentando as súas competencias académicas; estratexia que, como veremos está sendo cada 
vez máis común entre a xente nova, como se analiza no capítulo II.3. 

A poboación activa galega non se diferencia moito con respecto á española en canto ao nivel de formación 
de homes e mulleres. Destacan  a maior  porcentaxe representada en Galicia no caso de “estudos secunda-
rios de 1ª etapa” e na Educación Superior. Engádense primeiramente unha serie de gráficos e táboas que 
permiten coñecer o volume da poboación activa e ocupada en Galicia e a súa comparación con España.

Gráfico I.2.14. 
Poboación activa Galicia. 2011-2026. 
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Fonte: INE

Táboa I.2.6. 
Galicia. Poboación activa de 16 ou máis anos. 

Poboación activa de 16 ou máis anos Galicia

Ano Total Homes Mulleres

2011 1.287.900 700.200 587.700

2026 1.139.100 608.400 530.700

Período TCAC Total TCAC Homes TCAC Mulleres

2011-2026 -0,87% -1,00% -0,73%

Fonte: INE

Táboa I.2.7. España. 
Poboación activa de 16 ou máis anos. 

Poboación activa de 16 ou máis anos Galicia

Ano 2002 2017 2029 Período 2002-2029 2017-2019

Total 19.224.300 22.765.000 21.170.800 TCAC Total 0,37% -0,43%

Fonte: INE
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Gráfico I.2.15. 
Evolución da poboación activa en Galicia. Miles
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Gráfico I.2.16. 
Evolución da poboación activa en España. Miles
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Gráfico I.2.17. 
Poboación parada e ocupada en Galicia. 2009-2018
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No gráfico I.2.18 recóllense os datos da poboación activa en Galicia por nivel de formación e sexo. Para, 
deseguido pasar á poboación ocupada segundo o seu nivel de cualificación (gráfico I.2.20). Como sabe-
mos, un  dos eixes centrais na estrutura ocupacional vén dado polo nivel de cualificación profesional da 
poboación ocupada. 

Gráfico I.2.18. 
Galicia. Poboación activa por nivel de formación acadado,  en miles. 2017
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Gráfico I.2.19. 
Galicia. Ocupados por nivel de formación acadado,  en miles. 2017

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Analfabetos Estudos
primarios

Educación 
primaria

Primeira 
etapa ESO

Segunda 
etapa ESO

ESO 
máis FP

Educación 
superior

Homes Mulleres

Fonte: INE

Os datos do gráfico I.2.19 ilustran que o nivel de cualificación favorece a redución do diferencial entre ho-
mes e mulleres ocupados/as. A incorporación e promoción das mulleres nos niveis superiores do ensino 
regrado supón un aumento da porcentaxe que estas mesmas representan no total de poboación ocupada. 
Como se pode observar no mesmo gráfico, o colectivo masculino ocupado caracterízase por ter estudos 
secundarios de 1ª etapa e estudos universitarios. En canto ao colectivo de mulleres ocupadas posúen prin-
cipalmente estudos superiores. 

Gráfico I. 2. 20. 
Galicia. Parados por nivel de formación acadado,  en miles. 2017
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Verbo da taxa de paro, as diferenzas por sexo son máis acusadas, a pesar de que desde hai máis de tres 
décadas a formación das mulleres se vai equiparando á dos homes. En relación ás diferenzas por sexo, ob-
sérvase que hai máis mulleres que varóns en situación de desemprego. 
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O maior número de desempregadas galegas aparece entre as que cursaron segunda etapa de educación 
secundaria con orientación profesional e as que teñen estudos superiores. É importante ter en conta a acu-
mulación de paradas con titulacións universitarias que con pouca saída laboral fai que estas compitan por 
outros postos de menor cualificación, creando unha sobredemanda para estes que favorece que o empre-
sariado se decante polas máis preparadas ao mesmo tempo que diminúen os niveis salariais.

Os homes galegos que demandan máis emprego posúen estudos secundarios e universitarios. 

A escolarización plena nos distintos tramos educativos

A presenza feminina en todos os tramos educativos da ESO é moi similar á dos seus compañeiros nos en-
sinos obrigatorios.

Gráfico I.2.21. 
Alumnado matriculado na ESO. Galicia. 2017
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A partir do bacharelato, onde a educación deixa de ser obrigatoria e se presenta a opción de escoller entre 
continuar os estudos pola rama académica ou pola rama profesional, a porcentaxe de mulleres é maior na 
rama académica. É probable que esta tendencia estea relacionada co feito de que os homes abandonan 
antes a formación para incorporarse ao mercado de traballo, mentres que as mulleres perciben a necesi-
dade de estar máis preparadas e de alcanzar un maior nivel educativo que lles poida garantir un futuro no 
mercado laboral. 

Na etapa do bacharelato, no ano 2017, o número de mulleres matriculadas, con respecto á poboación femi-
nina  do tramo de idade de 17 a 19 anos, supera ao dos homes. Por tipo de bacharelato, as mulleres superan 
en número de matrículas aos homes na rama de Humanidades e Ciencias Sociais e na de Artes Plásticas . A 
relación invértese na rama de Ciencias e Tecnoloxía.
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Gráfico I.2.22. 
Matriculados/as por rama en bacharelato e sexo. Galicia 2014-15.
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A formación profesional que se imparte no sistema educativo ten unha importancia capital para o progreso 
do país e para a correcta incorporación da mocidade ao mundo do traballo, con todo, non sempre tivo a 
mesma valoración que a formación tradicional, tanto polas administracións educativas como por moitos 
expertos en educación e ata polas propias familias.

Existe un acordo xeral sobre a necesidade de potenciar este tipo de ensino, xa que se aprecia un déficit de 
profesionais en moitas ramas da produción e os servizos. A diferenza do que ocorre noutros países da nosa 
contorna, en España (e en concreto en Galicia) estes estudos non captaran a maioría do alumnado, que 
optou principalmente polo bacharelato e/ou a universidade. 

Gráfico I.2.23: 
Alumnado matriculado en formación profesional por rama e sexo. Galicia 2014-2015.
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A incorporación das mulleres aos estudos de formación profesional no actual sistema educativo está cam-
biando a composición interna do alumnado desta etapa, como reflicte o gráfico I.2.23. Estase a chegar a 
unha situación de certo equilibrio entre sexos no tocante ao acceso aos estudos de formación profesional, 
pero segue existindo unha clara e significativa diferenza da distribución por sexo nas distintas familias 
profesionais. 

A análise por rama de estudo é a que ofrece maiores diferenzas por sexo. Pois, pese a tratarse duns estudos 
nos que no cómputo total hai máis homes que mulleres, existen ramas profesionais nas que a presenza 
feminina alcanza porcentaxes moi superiores  (84,5 por cento, Sanidade; 96,9 por cento, imaxe persoal) ou 
superiores (Comercio e Marketing, 69,3 por cento; artes gráficas 65,9 por cento; comunicación, imaxe e son, 
61,4). A representación masculina acada o 100 por cento en Electricidade e electrónica; e o 70 por cento en 
actividades físicas e deportivas. 

A crecente importancia outorgada na nosa sociedade aos títulos universitarios, sen que se poida desbotar 
a incidencia de factores como a falta de posibilidades de emprego entre os mozos e as mozas, lévalles a 
prolongar o período de estudos. Pero, sen dúbida, o factor que mellor pode explicar especificamente o 
incremento observado nas taxas femininas é o cambio nas expectativas do rol social das mulleres.

Táboa I.2.8. 
Datos xerais das universidades galegas. Curso 2013/2014

Homes Mulleres UDC USC UVI SUG

Campus 2 2 3 7

Centros 24 29 29 82

Departamentos 43 75 47 165

Outras unidades 6 28 6 40

Ensinanzas de 1.º e 2.º ciclo 44 51 47 142

Ensinanzas de grao 39 42 39 120

Dobres titulacións de Grao 2 0 1 3

Ensinanzas de graos. Acceso 41 48 52 141

Ensinanzas de Máster 60 86 84 230

Ensinanzas de doutoramento 33 84 87 204

Alumnado matriculado en ensinanzas  
de 1.º e 2.º ciclo e graos

26.612 32.741 18.073 22.836 18.444 59.353

Alumnado graduado en ensinanzas  
de 1.º e 2.º ciclo e graos

3.846 6.157 2.906 4.051 3.046 10.003

Alumnado matriculado novo nos estudos 
de máster

1.667 2.290 943 1.465 1.549 3.957

Alumnado matriculado en ensinanzas  
de máster

2.294 3.207 1.360 2.046 2.095 5.501

Alumnado graduado en ensinanzas  
de máster

1.312 2.002 788 1.155 1.371 3.314

Alumnado que accede a ensinanzas 
universitarias oficiais

6.014 7.110 3.709 4.944 4.471 13.124

Alumnado que accede a ensinanzas  
de grao por primeira vez

5.042 6.153 3.176 4.257 3.762 11.195

Persoal docente e investigador 2.988 1.924 1.422 2.092 1.398 4.912

Persoal de administración e servizos 1.107 1.554 748 1.235 678 2.661
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As eleccións diferentes entre sexos na universidade non se poden explicar porque existan barreiras institu-
cionais que impidan a libre elección de carreira ás persoas, senón que temos que ter en conta a interacción 
dos factores sociais e psicolóxicos. Estes factores condicionan as eleccións a través de diferentes meca-
nismos como, por exemplo, a interiorización de determinadas crenzas sobre si, polo feito de ser home ou 
muller. Pero, outros mecanismos de regulación social e cultural, sen dúbida importantísimos, son as expec-
tativas de éxito, así como a diferente valoración social que se percibe nas profesións, en función de que as 
ocupe un home ou unha muller.

As universidades españolas están a experimentar nos últimos anos un continuo descenso no número de 
universitarios/as matriculados/as ao mesmo tempo que se produce un aumento das titulacións ofertadas. 
Descenso que cómpre interpretarmos como consecuencia, aínda que non en exclusiva, das baixas taxas de 
natalidade que, como vimos, aínda son máis acusadas en Galicia que en España.

A presenza das mulleres na universidade supera significativamente ao dos homes, destacando aínda máis 
esta porcentaxe na Comunidade Autónoma Galega, onde o 55,16 por cento do alumnado universitario son 
mulleres. 

Gráfico I.2.24. 
Evolución de alumnas matriculadas nas universidades galegas por áreas de coñecemento
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Fonte: INE

As mulleres están máis representadas nunha serie de estudos e carreiras, ás que se tende a considerar de 
maneira pexorativa  como “brandas”, onde as súas saídas profesionais están menos marcadas, mentres que 
as opcións dos homes  se dirixen cara a un perfil profesional máis firme (carreiras tradicionalmente conside-
radas masculinas), como é o caso das carreiras técnicas. Esta baixa representación de mulleres neste tipo de 
estudos pode significar que se seguen mantendo os estereotipos tradicionais en canto ao posterior empre-
go feminino. Se temos en conta a área científica, a presenza feminina destaca en carreiras de Humanidades, 
Ciencias Experimentais, Ciencias da Saúde e Ciencias Sociais e Xurídicas.
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O estudo do envellecemento da poboación 
na súa relación co proceso de modernización 

demográfica. Elementos de análise

1.1 Significado e alcance do proceso  
de envellecemento demográfico

Estamos a vivir, adóitase dicir, no chamado Século do envellecemento. Estímase que, no transcurso desta 
centuria, o envellecemento da poboación acadará unha dimensión global a escala planetaria. Como facil-
mente se constata, con ritmos e inicios que poden variar enormemente segundo zonas e países, o peso das 
persoas maiores non fai máis que aumentar. Non se trata, non obstante, dun fenómeno novo; os seus tra-
zos, como vimos en páxinas anteriores, xa estaban ben definidos nas sociedades integrantes da actual UE1 
nas dúas últimas décadas do pasado século, que asistían, en moitos casos, a unha duplicación da porcen-
taxe de persoas maiores en pouco menos de cen anos, ao tempo que melloraban os niveis de vida de ma-
neira significativa. Mais tampouco se trata dun fenómeno recente. Antes ben, o chamado envellecemento 
demográfico é o resultado de cambios en profundidade na estrutura de idades da poboación debidos ao 
secular descenso da mortalidade e da fecundidade, como ben sabemos2. 

Falar de envellecemento demográfico significa, primeiro de todo, falar dun proceso que altera as distintas 
etapas de vida, e non só a da vellez, modificando o curso vital do conxunto de mulleres e homes, ao tempo 
que se evidencian as diferentes repercusións destes cambios, para un e outro sexo, nos distintos grupos de 
idade. Non ten por que significar necesariamente un aumento da idade media de vida dunha poboación, 
entendéndose máis ben como o resultado de transformacións na estrutura de idades debidas a cambios 
nas pautas de fecundidade e mortalidade, variables demográficas moi influenciadas pola súa vez polos 
movementos migratorios que inciden, directa e indirectamente, no tamaño e composición da poboación. 

Fronte á a-historicidade que preside moitas veces a explicación das recentes dinámicas demográficas, cóm-
pre interpretarmos o peso crecente da poboación lonxeva situándoo no contexto máis xeral do proceso de 
modernización e de progreso social que experimenta, no noso particular caso de análise, Galicia (ao igual 
que o teriamos que subliñar necesariamente nunha perspectiva española ou europea), se ben con ritmos 
moi diferenciados dende principios do século XX e ata hoxe mesmo.

1  Europa sitúase na orixe desta transformación demográfica abrupta, revolucionaria e sen precedentes, iniciada no século XIX e 
hoxe estendida ao conxunto da poboación mundial. 

2  Deixamos apuntado como a transcendencia destes cambios buscaron explicación no marco da Teoría da Transición Demográfica. 
Esta xa non se entendería como un proceso uniforme, que se tería iniciado nalgúns dos países máis avanzados nos albores do 
século XIX, proseguindo despois nos dous séculos seguintes, unha marcha discontinua con características evolutivas, así mesmo, 
diferentes. 
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O aumento da media de idade das persoas que estarían a reflectir os datos galegos, que deseguido vere-
mos e que nos falan xa dunha revolución da supervivencia, sitúanos diante do que se entende por “envelle-
cemento demográfico”, pese ao grave equívoco ao que se presta o mesmo termo de envellecemento, como 
deixamos sinalado en páxinas anteriores. Trátase no fundamental, lembrémolo unha vez máis, dun cambio 
na estrutura por idades que provoca un aumento da idade media do conxunto. E tamén sabemos que a 
estrutura por idades cambia cando se modifican sensiblemente os fluxos de entrada e saída (nacementos, 
defuncións e tamén migracións, de particular atención no caso de Galicia).

No estudo do envellecemento poboacional cómpre facer a distinción entre o envellecemento “natural” (in-
fluído pola natalidade e a mortalidade) e o “migratorio”, na medida na que responden a causas diferentes e 
tipos e escalas de poboación tamén diferentes. A distinción conceptual non significa que ambos elementos 
non presten a súa contribución ao envellecemento dunha mesma poboación. E, de novo, o caso de Galicia 
sería un bo exemplo.

Se na perspectiva da UE, á que inicialmente se facía referencia, descendemos ao caso español, decatámo-
nos de que España figura desde a década de 1990 entre os países avanzados no proceso de envellecemen-
to (cunha representación porcentual das persoas de 65 e máis anos similar á da media europea), non po-
déndose afirmar, porén, que sexa un dos países europeos máis avellentados. Hoxe en día, a representación 
que na súa estrutura demográfica corresponde ás persoas de 65 anos e máis mantense por debaixo da de 
países como Portugal, Italia, Alemaña ou Italia. Non obstante, os niveis de supervivencia que acadan as per-
soas maiores de 80 anos sitúan a España na mesma franxa que Francia, Italia, Alemaña, Portugal ou Suecia.

Ao igual que na súa contorna europea, as ganancias constantes na supervivencia xeracional no decorrer 
do século XX explican que a proporción de maiores en España non deixara de aumentar3, se ben con repre-
sentacións territoriais e ritmos distintos, aínda compartindo a aceleración finisecular no ritmo do envelle-
cemento e manifestacións sobranceiras deste, como son a feminización da vellez, o sobreenvellecemento 
e o aumento da dependencia.

Nos seus trazos xerais, o anterior é plenamente aplicable a Galicia, como na década de 1980 e de 1990 em-
pezaban xa a dar conta investigacións sobre as particularidades que revestía o seu modelo demográfico4. 

O atributo de “país de vellos” co que se quere singularizar o cambio na estrutura de idades en Galicia, e 
que vemos tan repetido con connotacións negativas que pesan máis que as positivas, sería común a un 
conxunto de países da nosa contorna cultural e socioeconómica. É ben coñecido que un dos resultados 
da transición demográfica que acompaña a todo o proceso de modernización socioeconómica e cultural 
é precisamente o cambio na estrutura de idades. E non son de aplicación a Galicia visións que definirían a 
súa traxectoria poboacional nos termos catastrofistas e alarmistas de “suicidio demográfico”, “inverno de-
mográfico” ou “senescencia demográfica”, polo menos desde a análise demográfica5. 

A cuestión do envellecemento demográfico en Galicia, e en toda sociedade, non se pode abordar se non se 
contempla no escenario máis amplo da dinámica das poboacións, ou se se prefire dos cambios demográficos 
e de modernización socioeconómica e cultural do conxunto da sociedade. O cambio nos comportamentos 
reprodutivos, a maior lonxevidade e a conquista da democratización da supervivencia, o impacto das migra-
cións e as “alteracións” nas pautas de conformación das familias e na distribución da poboación no territorio 
forman parte dun mesmo proceso que está a demandar para a súa comprensión dunha visión sistémica.

3 E que, asemade, rexistrara desde mediados dos sesenta un crecemento notable dos seus niveis de produción e que máis tarde, 
tras a transición política, fora asentando as bases de estado de benestar que coñecemos hoxe que, paradoxalmente, o proceso 
de envellecemento parecería poñer en cuestión ao afectar á sustentabilidade da Seguridade Social. Cómpre sinalar que se adoita 
calcular a sustentabilidade da Seguridade Social atendendo á relación entre a poboación en idade produtiva e non produtiva 
cando o determinante para uns maiores ingresos é a produtividade. Esquécese con frecuencia a inadecuación actual de fixar o 
limiar de inicio da poboación activa nos 16 anos e sobre todo ter en conta para as medicións a poboación activa cando debería 
tomarse como referencia á poboación ocupada.

4 Sirva como exemplo o amplo capítulo dedicado ao modelo demográfico de Galicia e á análise comarcal do seu envellecemento 
poboacional que abre o estudo sobre a potencialidade do desenvolvemento endóxeno para Galicia (publicado en 1992). 

5  Visións que moitas veces buscan o respaldo de cálculos baseados en proxeccións de poboación que predin os cambios dunha 
variable mentres permanecen en igualdade o resto das condicións. 
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Sen prexuízo do anterior, non se nos oculta que as sociedades lonxevas, como claramente o é a galega, – e 
espérase que a supervivencia da súa xente se vaia incrementando, como apunta a bioloxía da lonxevidade 
humana6- representan un desafío para o presente século XXI. 

Se se acepta, por outra banda, que a lonxevidade máxima dunha especie é algo predeterminado pola súa 
bioloxía, o termo lonxevidade -a pesar de que lonxevidade e envellecemento tenden moitas veces a utili-
zarse de maneira unívoca- tería unha acepción máis restritiva e non debería relacionarse co envellecemen-
to demográfico nin co aumento da esperanza de vida. A lonxevidade biolóxica situaríase así á marxe, tanto 
da estrutura por idades que presenten as poboacións en cada momento, como das melloras na mortalida-
de. Unhas melloras e un aumento da esperanza de vida que, sabemos, son o resultado de evitar defuncións 
“prematuras”, sen que iso signifique, en principio, alterar os límites biolóxicos na duración da vida. Non hai, 
con todo, acordo de momento no mundo da ciencia sobre cal é o límite biolóxico da especie humana (M. 
Allard, 1991; L. Bériot, 1991; T. Kirkwood, 1999), pois cando se puideron establecer previsións, enseguida se 
viron alteradas pola progresión no aumento da poboación “lonxeva”.  

Téimase agora no campo dos estudos demográficos en que entramos nunha nova etapa no envellecemen-
to da poboación moi diferente da debuxada no pasado, e mesmo no inmediato pasado. E urxe coñecer a 
súa dimensión e alcance pois a nova estrutura por idades enfronta vastas consecuencias humanas, sociais, 
culturais, económicas e políticas. 

Conceptos de normal aplicación ata hai ben pouco sobre a vellez (considerada como un “continuo”, sen 
facer xa que logo distinción entre a “terceira” e “cuarta” idade), a xubilación, a xuventude ou a participación 
e a aprendizaxe ao longo do ciclo vital, xa non semellan conservar plena vixencia no momento actual. Ca-
recen dunha valoración en positivo da lonxevidade como logro social ou da “aparición” da xuventude (que 
se constitúe agora como nova e prolongada etapa da vida) e desdebuxan o alcance dos cambios no curso 
de vida das persoas e a achega das diversas idades ao benestar xeral. 

Falar de “cambio demográfico” implica tamén asumir que non se trata dun cambio gradual, que estamos 
ante un cambio sen precedentes noutras etapas históricas e, o que pode engadir maior dose de incerteza, 
que se trata dun cambio a grande escala na supervivencia e reprodución humana, que seguirá acentuán-
dose nos vindeiros anos e que, seica, nos ha levar a un novo equilibrio poboacional. 

A súa dimensión global para o conxunto da sociedade obríganos, xa que logo, a mostrar especial teima 
polo transfondo metodolóxico que sosteñan os indicadores adecuados para ponderar as consecuencias do 
envellecemento sen recorrer a ideas do pasado, especialmente no campo da demografía pero tamén da 
economía, socioloxía, psicoloxía etc. 

Lembremos que, desde a óptica da análise demográfica, se entende que as poboacións constitúen siste-
mas reprodutivos cuxa identidade non é simplemente convencional e non teñen unha entidade temporal-
mente instantánea, senón continua no tempo, a pesar da constante morte e reposición dos seus compo-
ñentes individuais. Cómpre insistir neste punto, dado o carácter deste informe, pois a consideración illada 
do proceso de envellecemento da poboación favorece unha percepción moi nesgada do dito proceso ou 
mesmo entraña connotacións negativas convertidas despois pola forza da súa repetición en postverdades, 
como veu sendo moi común entre analistas sociais de distintos campos, a pesar das precisións e o rigor 
metodolóxico e conceptual esixido pola análise demográfica. 

A tendencia a identificar envellecemento biolóxico e demográfico, asimilando este con procesos de de-
cadencia e senectude social e persoal, non favorece tampouco a comprensión en positivo do valor que 
encerra a prolongación da vida humana –pénsese nas connotacións do termo edadismo, no que pre-
valece a visión da deterioración que entraña a vellez, sen considerar os cambios actuais nos estilos de 
vida- ou, se se prefire, da mesma democratización da supervivencia xeracional que conduce á madurez 

6 Ata hai ben pouco coidábase difícil ampliar a lonxevidade humana unha vez que, practicamente, se suprimiran as mortes en 
idades infantís e xuvenís. A notable mellora da mortalidade en idades avanzadas que se vén observando nos últimos trinta anos 
está non obstante a cuestionar o límite teórico da vida humana.
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de masas7; sen que iso entrañe tampouco descoñecer os desafíos a nivel persoal, familiar ou social que 
implica a vellez como etapa (ou etapas) da vida das persoas, aínda recoñecendo o forte compoñente 
biopsicosocial que encerra o mesmo concepto de saúde/enfermidade.

Envellecemento e revolución reprodutiva8

A poboación galega, nun contexto de continuado descenso da fecundidade acelerado no último cuarto 
da pasada centuria, creceu globalmente máis no século XX que en toda a súa historia anterior. Sabemos 
que a evolución da mortalidade e da fecundidade non afecta unicamente ás variables estritamente demo-
gráficas. Lembrábanos o demógrafo J. A. Fernández Cordón en 1995 que “a reprodución dos anos vividos 
é tamén reprodución dos anos vividos en situación ou con capacidade de actividade, base do potencial 
produtivo de todo colectivo humano”9. E é este modelo de reprodución ampliado (aos anos de actividade), 
o que experimentou cambios moi profundos. 

Unha elevada fecundidade mantense en contextos históricos que precisan de máis nacementos (se nos 
situamos nunha óptica reprodutiva)10 para manter a capacidade produtiva. As sociedades pretransicionais, 
e o mesmo nas primeiras fases de transición demográfica, teñen, poderíase dicir, unha baixa produtividade 
na xeración das substitucións poboacionais –o que axuda a entender o baixo crecemento poboacional que 
as caracterizaba- que todo o armazón ideolóxico e socioeconómico fai descansar nas mulleres, considera-
das responsables, practicamente únicas, das tarefas do sector reprodutivo. De aí a importancia que se lle 
asigna, nunha parte importante de estudos, aos traballos estritamente ligados á reprodución (o que hoxe 
chamariamos traballo doméstico e de coidado), sobre todo tendo en conta, como sinalabamos, a anterior 
baixa produtividade destas tarefas. 

Na ruptura do teórico equilibrio poboacional da sociedade preindustrial xoga un papel destacado o retro-
ceso da mortalidade,11 que, ao alterar a vella proporción entre as idades, modifica tamén a reprodución dos 
anos vividos en actividade á vez que aumenta a poboación total, sen que por iso teñan lugar cambios sig-
nificativos na participación na poboación activa. Noutras palabras, pódese manter a capacidade produtiva 
con menos nacementos, sen que iso afecte ao volume de poboación total nin ao seu crecemento12. 

As transformacións que se suceden no modelo reprodutivo -que vai precisando de menos nacementos a 
medida que se reduce a mortalidade infantil e xuvenil, e enseguida tamén a da poboación adulta-, corres-
póndense con profundos cambios nas formas de vida, principalmente das mulleres e, de maneira particu-
lar, no seu grao de participación na actividade reprodutiva e produtiva13, sen que iso se traduza, como é 
facilmente perceptible, nunha perda de importancia dos fogares como lugar de produción14. E aínda que o 

7 Chégase á “madurez de masas” (Pérez Díaz, 2003) cando nas táboas de mortalidade xeracionais a idade media á defunción se sitúa 
por riba dos 50 anos. Un concepto que se relaciona coa supervivencia xeracional máis que coa estrutura por idades.

8 O emprego frecuente nas páxinas deste informe de termos como o de “revolución reprodutiva”, aconsellounos a inclusión destas 
notas que entresacamos dun estudo anterior, que recolle os resultados da investigación da achega das persoas maiores ao 
benestar, publicado polo Instituto de la Mujer (Rodríguez et al., 2014)

9 En castelán no orixinal.
10 O que significa aceptar, en verbas de L. Garrido (1996), que “a produción fundamental á que se dedica o xénero humano é á dos 

seres humanos”.
11 De feito, é a distinta relación coa morte o que mellor explica as diferencias entre o mundo moderno e o mundo preindustrial.
12  É a situación que se está a vivir dende finais do pasado século XX na maior parte dos países desenvolvidos. Lembremos que 

a “segunda transición demográfica” se caracteriza por unha fecundidade sub-reemprazo, polo incremento da idade media ao 
primeiro matrimonio e ao nacemento do primeiro fillo ou filla, a extensión da fecundidade fóra do matrimonio e o aumento do 
divorcio e da cohabitación. Estas transformacións, ligadas a importantes cambios sociais, económicos e de valores, conduciron a 
unha crecente diversificación e complexidade das traxectorias de vida individuais e familiares (J. Surkyn e R. Lesthaeghe, 2004; R. 
Lesthaeghe e A. Lopez-Gay. 2012). 

13  Ou, se se prefire, na produción mercantil e na reprodución da sustentabilidade da vida (l. Pérez Orozco, 2006). O custo que para as 
mulleres supón facer reconciliables as dúas caras desta dobre presenza ( L.  Balbo, 1979) supón un detrimento do seu benestar e 
calidade de vida.  

14 Pódese dicir que a dobre posición das mulleres na familia e no mercado de traballo foi o elemento decisivo para permitir que por 
primeira vez se visibilizase a importancia do traballo reprodutivo, converténdoo nunha cuestión social e económica de primeira 
orde. De feito, responde en gran medida a esta preocupación a elaboración das estatísticas de emprego do tempo, como as 
realizadas polo INE en 2003-2004 e 2009-2010.
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emprego extra doméstico das mulleres reduce a súa dedicación de tempo diario ás tarefas domésticas e de 
coidado, non afecta de igual forma a todos os grupos de idade das mulleres.  

Se prescindimos agora das mulleres novas e adultas novas, entre as que a asunción de valores de corres-
ponsabilidade na vida familiar –co que implica de distribución máis igualitaria do traballo dentro da pare-
lla- parece que foi gañando terreo15, atopámonos, no outro extremo, coas mulleres maiores que pertencen 
a xeracións socializadas no modelo “home xefe do fogar” e muller “ama de casa”; e inmediatamente des-
pois ás xeracións anteriores, situadas entre os 45 e os 65 anos, inmersas, as que puideron incorporarse ao 
mercado laboral, nun modelo de traballo de “dobre presenza” que L. Balbo (1979) non identifica coa dobre 
xornada; trátase de algo máis sutil –polo tanto máis interiorizado e máis difícil de identificar e erradicar; 
e máis difícil de medir tamén-, falamos dunha dobre carga de traballo desenvolvida nun mesmo espazo, 
tempo e xornada, co que iso supón de volume e intensidade de traballo material e de condicionamento das 
actitudes e valores das mulleres ante a vida familiar, laboral e profesional.

Dedúcese do ata aquí escrito que non se trata de establecer relacións causais; aínda así queremos destacar 
a necesaria interrelación de factores múltiples como son a mellora da saúde16 e do nivel educativo das 
mulleres e dos homes17, o aumento da produtividade nas tarefas domésticas, os factores culturais que fa-
vorecen a igualdade entre os sexos ou que explican a pervivencia de atavismos que frean os avances cara 
unha maior igualdade, todos eles ligados ás condicións da reprodución18.

Dende esta perspectiva sistémica de análise, o aumento do grao de participación da poboación na produ-
ción social, tras a incorporación “masiva”19 das mulleres ao traballo extradoméstico ou remunerado, reviste 
unha especial significación, como insiste L. Garrido (1996) e, en xeral, quen defenden a teoría da revolución 
reprodutiva20, coincidente en puntos significativos cos presupostos da teoría da segunda transición demo-
gráfica. “A incorporación das mulleres ao mundo do traballo -sostén este último autor citado- ten en certo 
modo as mesmas consecuencias que a redución da mortalidade, son necesarios menos nacementos por 
unidade de capacidade produtiva, pero existe entre eles unha diferenza importante: cando aumenta a par-
ticipación das mulleres é posible aumentar a capacidade produtiva sen aumento da poboación, ou pode 
manterse a capacidade produtiva a pesar dunha diminución da poboación”. 

A revolución reprodutiva, ou máis en xeral a revolución demográfica, non se produce de forma illada. Os 
cambios nas variables vitais, como vimos en páxinas anteriores, tiñan lugar no marco dun sistema cultural, 
económico, social e político determinado. A incidencia deste marco é decisiva na marcha da revolución 
demográfica, apuntan demógrafos como F. Billari e G. Dalla Zuanna (2011:108), que engaden: “aínda que a 
demografía é fundamental para as dinámicas do medio e longo prazo, existen exemplos de sociedades que 
comparten un mesmo desenvolvemento demográfico e que, con todo, teñen crecementos económicos e 
situacións sociais moi diversas”. 

Un dos alicerces desta revolución reprodutiva é, como viamos, o forte impulso da lonxevidade, o que se 
considera o fenómeno demográfico máis importante do século XX, e que, aínda que é un fenómeno de ma-
nifestación recente, vén xestándose desde os inicios da chamada modernidade. Un éxito da humanidade 

15 A “Estadistica de Empleo del Tiempo” de 2009-2010 (INE) permite observar este cambio, como recollen Rodríguez et al, 2014. Se 
ben outras investigacións centradas nas parellas novas (menores de 35 anos) coinciden en sinalar este mesmo feito e engaden 
tamén que “os resultados mostran que as parellas novas teñen unha repartición máis igualitaria, pero que dista moito aínda do 
ideal expresado nas enquisas, e que se debe máis á menor implicación das mulleres que ao aumento da participación dos homes” 
(Callejo, 2010). Cita orixinal en castelán.

16 Discútese nos estudos de socioloxía de roles o papel que desempeña a incorporación das mulleres ao traballo asalariado en 
relación á saúde (Un estado da cuestión preséntase en Informe Salud y Género, 2006)  

17 Aínda máis importante que o forte incremento dos niveis de cualificación da poboación é a pronunciada redución da brecha 
educativa entre homes e mulleres.

18  Enténdese, como insiste L. Garrido, que “as tarefas de reprodución, nas que estaban confinadas as mulleres, esixen agora menos 
tempo de traballo doméstico, á vez pola redución dos nacementos necesarios, polo aumento da produtividade do traballo 
doméstico e pola socialización de parte das tarefas de criar”. 

19 Entendemos  “masiva” coas connotacións que estuda I. Alberdi (2005).
20 A teoría da revolución reprodutiva aplica ás poboacións humanas a teoría xeral de sistemas. Estas pasan a considerarse “sistemas 

poboacionais” que necesitan “alimentarse” de nacementos e de inmigración para manter a poboación. Descríbense as poboacións 
en termos de “eficiencia reprodutiva”, é dicir, a relación entre os resultados que consegue e os elementos de produción que require.
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que leva consigo cambios substanciais na estrutura de idades do conxunto da poboación e na considera-
ción do curso vital. 

Achámonos ante un novo modelo reprodutivo, de límites aínda pouco precisos e de gran versatilidade, que 
está a substituír as formas de familia que se consideraban tradicionais, baseadas nunha rigorosa división das 
tarefas produtivas e reprodutivas entre home e muller e que confiaba no matrimonio para asegurar a re-
produción. Sabemos tamén, e os datos que se analizan no capítulo II. 4 son contundentes, como, con todo, 
a familia en tanto que institución mantén unha gran vitalidade e variedade de formas, á vez que se mostra 
capaz de incorporar traxectorias vitais máis complexas e afastadas de esquemas predefinidos. Nese contexto, 
o envellecemento, e máis en concreto a forte feminización da vellez, é reveladora tamén dos fortes cambios 
na estrutura dos fogares e na funcionalidade das familias e na modificación das relacións interxeracionais. 

1.2 Perfil das persoas maiores en Galicia

A 1 de xaneiro de 2018, as persoas maiores de 64 anos en Galicia case alcanzaban os seiscentos sesenta e 
seis mil habitantes, cunha representación do 24,59 por cento no conxunto da poboación da comunidade 
(Táboa II.1.1). Unha cifra global e unha porcentaxe moi lonxe das que caracterizaban a poboación galega de 
1900 cando o colectivo de persoas de 65 e máis anos apenas se acercaba ao seis por cento, xa que as persoas 
maiores de 64 anos tan só eran 124.673 sobre un total de máis de dous millóns de habitantes. A expresividade 
dos datos anteriores obríganos a repensar no que estamos a comparar e a acordar que os 64 anos de 1900 
non son (no sentido de que non significan o mesmo no curso de vida) os de 1960 e moito menos os de 2018.

Táboa II.1.1: 
Galicia. Evolución poboación total e total maiores de 64 por sexos. 1900-2017

Poboación maior de 65 anos
Anos Galicia

Total Total >65 % Homes % Mulleres %

1900 2.073.638 124.673 6,01 56.360 45,2 68.313 54,79

1930 2.466.599 157.916 6,4 66.051 41,82 91.865 58,17

1950 2.701.803 207.110 7,67 77.057 37,2 130.053 62,79

1970 2.676.403 297.439 11,11 116.366 39,12 181.073 60,88

2001 2.732.926 568.780 20,81 233.366 41,02 335.418 58,97

2012 2.781.498 635.879 22,86 266.486 41,9 369.393 58,09

2017 2.708.339 665.939 24,59 282.560 42,43 383.379 57,57

Fonte: INE-IGE.

Os datos anteriores insírense nos profundos cambios poboacionais na estrutura por idades que se viven en 
Galicia nese lapso de tempo de pouco máis dun século e que están a conducir ao chamado, con ben pouca 
fortuna, “envellecemento demográfico”, un proceso que, sabemos, altera as distintas etapas de vida e non 
só a vellez, modificando o curso vital do conxunto de mulleres e homes ao tempo que se evidencian as 
diferentes repercusións de todos estes cambios, para un e outro sexo, nos distintos grupos de idade. 

Reteñamos de momento que o notable incremento da representación numérica das persoas maiores é en 
Galicia un fenómeno relativamente recente. E aínda que se observa unha progresión ao longo do pasado 
século, como se aprecia na anterior táboa, decatémonos de que en 1970 a porcentaxe de poboación de 65 
anos e máis se situaba nun 11,11 por cento, unhas 116.366 persoas sobre un total de 2.676.403. 
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No ano 2017, e nun contexto de leve decrecemento da poboación real en Galicia, a porcentaxe que correspon-
de sobre o total a este grupo de maiores elévase ao 24,59 por cento. Nese mesmo momento a porcentaxe de 
maiores no conxunto da poboación española (19,00 por cento) é significativamente menor que a correspon-
dente á poboación galega dese mesmo tramo de idade en 2001 (20,81 por cento).

Táboa II.1.2: 
España. Poboación total e total maiores de 64  por sexo

Poboación maior de 65 anos
Anos España

Total Total >65 % Homes % Mulleres %

1900 18.855.668 967.774 5,13 460.258 47,56 507.516 52,44

1930 24.027.267 1.440.744 6 642.214 44,58 798.530 55,42

1950 28.420.922 2.022.533 7,12 828.197 40,95 1.194.336 59,05

1970 34.040.642 3.290.672 9,67 1.356.134 41,21 1.934.538 58,79

2001 41.035.271 6.980.550 17,01 2.940.003 42,12 4.040.547 57,88

2012 46.727.890 8.262.077 17,68 3.467.928 41,97 4.794.149 58,03

2017 46.549.045 8.844.411 19 3.843.942 43,46 5.000.469 56,54

Fonte: INE.

Os datos anteriores sitúannos diante dun envellecemento tardío e repentino que, sendo máis acusado no caso 
de Galicia, é de aplicación ao conxunto de España (cadro II.1.2), e que se presenta en clara contraposición, se 
atendemos ao marco europeo, ao caso francés, cuxa poboación maior representaba xa o 7 por cento en 1860, 
practicamente a de Galicia (7,67 por cento) e de España (7,12 por cento) en 1950, mentres que, pola contra, no 
país galo terían que transcorrer cento vinte anos para que o colectivo de maiores alcanzase unha representa-
ción do 14 por cento (J. C. Chesnais, 1991).

Na desagregación por sexo que se presenta no anterior cadro III.1.1 destaca a maior representación que alcan-
zan as mulleres no colectivo de persoas de 65 e máis anos, de aí a chamada “feminización” da vellez. Se ben 
se falamos da feminización da poboación no seu conxunto, como reflicte a táboa II.1.3, non se circunscribe a 
etapa da vellez. 

Táboa II.1.3. 
Relacións de masculinidade ano 2017

Anos España Galicia Anos España Galicia

0 a 4 anos 105,87 106,53 55 a 59 anos 96,39 94,98

5 a 9 anos 106,1 106,48 60 a 64 anos 93,93 93,73

10 a 14 anos 105,27 105,26 65 a 69 anos 90,44 90,59

15 a 19 anos 105,92 106,06 70 a 74 anos 85,54 84,63

20 a 24 anos 104,02 104,45 75 a 79 anos 77,73 76,32

25 a 29 anos 100,96 102,68 80 a 84 anos 67,14 65,93

30 a 34 anos 100,22 100,69 85 a 89 anos 55,24 54,7

35 a 39 anos 102,97 100,86 90 a 94 anos 42,21 42

40 a 44 anos 103,69 99,77 95 a 99 anos 31,04 32,48

45 a 49 anos 101,74 98,06 100 e máis 26,26 29,98

50 a 54 anos 99,03 95,88

Fonte: INE.
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Lembremos que o incremento do diferencial sexual con respecto á supervivencia é precisamente unha ca-
racterística da transición demográfica, e que obedece á ampliación da ancestral diferenza de mortalidade 
entre homes e mulleres a medida que a poboación envellece. Cos datos da táboa III.1.3 podemos observar 
como no ano 2017 o equilibrio entre os dous sexos se produce en Galicia na franxa de idade de 35 a 39 anos 
(lembremos que nacen máis nenos que nenas), para, a partir dos 40, inverterse primeiro e acentuarse de 
maneira progresiva despois –ata os 100 anos e máis- o desequilibrio a favor do sexo feminino21. En España, 
a inversión é un pouco máis tardía e comeza aos 50 anos. No grupo de idade 80-84 anos a relación de mas-
culinidade establécese en Galicia en 65,93 homes por cada 100 mulleres. 

A desagregación do grupo de 65 anos e máis en dous subgrupos de idades, 65 a 79 e 80 anos e máis, re-
flicte como este segundo tramo de idade ten unha importancia crecente á hora de falar de conquistas na 
supervivencia.

Táboa II.1.4.  
Galicia. Evolución da poboación maior, 1900-2051

Anos Total
65 anos e máis 65 a 79 anos 80 anos e máis

Total % Total % Total %

1900 2.073.638 124.673 6,01 108.020 5,21 16.653 0,8

1910 2.231.753 144.188 6,46 124.676 5,59 19.512 0,87

1920 2.342.545 139.089 5,94 116.623 4,98 22.466 0,96

1930 2.466.599 157.916 6,4 135.640 5,5 22.276 0,9

1940 2.638.557 185.062 7,01 157.954 5,99 27.108 1,03

1950 2.701.803 207.110 7,67 N/D   N/D  

1960 2.730.996 230.193 8,43 188.779 6,91 41.414 1,52

1970 2.673.406 297.437 11,13 246.945 9,24 50.492 1,89

1981 2.810.912 385.167 13,7 313.339 11,15 71.428 2,54

1991 2.731.669 457.743 16,76 350.257 12,82 107.486 3,93

2001 2.732.926 568.783 20,81 423.623 15,5 145.160 5,31

2011 2.772.928 629.477 22,7 432.354 15,59 197.123 7,11

2016 2.708.339 661.310 24,42 430.198 15,88 231.112 8,53

2026 2.723.025 720.181 26,45 491.316 18,04 228.865 8,4

Fonte: INE.

A cuarta idade

O recoñecemento dos cambios no estado de saúde e no estilo de vida das persoas lonxevas levaron á intro-
dución do concepto de sobreavellentamento, medido como a proporción de persoas de 80 e máis anos en 
relación coas de 65 e máis. Na Táboa II.1.7. vese a evolución desta poboación desde 1991.  

Na táboa seguinte móstrase a porcentaxe de sobreavellentamento tanto en España como en Galicia, referi-
da a homes e a mulleres para o ano 2007 e o 2016.

21 Nas primeiras décadas do século XX o desequilibrio producíase a idades moi temperás, de media aos 14 anos.
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Táboa II.1.5. 
Poboación maior de 65 anos. Galicia e España (porcentaxe), 2007.

Total Mulleres Homes

Galicia España Galicia España Galicia España

% maiores de 65 anos 21,6 16,7 24,4 19 18,5 14,3

% maiores de 85 anos 2,9 2 3,4 2,7 1,8 1,2

Sobreenvellecemento (>85  anos/>65 anos) 13,3 11,8 15,9 14,2 9,7 8,5

Fonte: INE - IGE.

Táboa II.1.6. 
Poboación maior de 65 anos. Galicia e España (porcentaxe), 2016 

Total Mulleres Homes

Galicia España Galicia España Galicia España

% maiores de 65 anos 24 18,6 57,5 56,5 42,4 43,4

% maiores de 85 anos 8,53 6,18

Sobreenvellecemento (>85  anos/>65 anos) 34,95 33,25 39,36 30,51 36,06 27,34

Fonte: INE - IGE.

Obsérvase como cada vez é maior o número de persoas que superan os 80 e 85 anos e máis, un fenómeno 
de moi escasa significación hai tan só tres décadas. Debido, precisamente, a que a supervivencia ata esas 
idades era moi escasa é o grupo que está a crecer agora, como sinalabamos, con maior rapidez, o que, loxi-
camente, contribúe a proxectar unha imaxe de forte envellecemento dentro do grupo da poboación maior.  

Táboa II.1.7. 
Poboación 80 e máis anos sobre 65 e máis (en porcentaxe)

Anos
65 anos e máis 80 anos e máis

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres

1991 11,92 17,73 17,73 23,48 6,96 10,7

2001 22,58 18,15 26,71 25,52 20,1 28,35

2011 29,7 25,48 33,28 31,32 26,77 35,44

2016 33,25 27,34 35,68 34,95 29,79 38,74

2017 32,44 27,66 36,06 35,62 30,51 39,36

Fonte: INE- IGE

Os cocientes por sexo entre a poboación de 80 e máis anos e a de 65 e máis (Táboa II.1.7) reflicten, de novo, 
a feminización da poboación maior á que xa fixemos referencia e a súa progresión entre os anos 1991 e 
2017, pois a brecha entre homes maiores e mulleres do mesmo grupo de idade amplíase de forma notoria.

A Táboa II.1.8 presenta as porcentaxes de poboación de 65 anos e máis, e de 85 e máis por comunidades 
autónomas. Dentro da tendencia xeral que describen os datos que vimos presentando, o indicador máis 
estendido para a medición do envellecemento da poboación, como é a porcentaxe de persoas que superan 
a idade de 65 anos, mostra notables contrastes. 
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Táboa II.1.8. 
Poboación total por comunidades autónomas 2017. 
Porcentaxe sobre o total da poboación española e porcentaxe  
de poboación de 65 e máis anos e 85 e máis anos.

Poboación por comunidades autónomas ano 2017

Total % S España Total 65 e 
máis % 65 e máis Total 85 e 

máis
% 85 e máis 
S 65 e máis

Andalucía 8.379.820 18 1.387.002 16,55 186.543 13,45

Aragón 1.308.750 2,81 280.365 21,42 53.565 19,11

Principado de Asturias 1.034.960 2,22 256.642 24,8 46.852 18,26

Illes Balears 1.115.999 2,4 171.103 15,33 23.696 13,85

Canarias 2.108.121 4,53 322.841 15,31 38.099 11,8

Cantabria 580.295 1,25 122.213 21,06 21.872 17,9

Castilla y León 2.425.801 5,21 600.274 24,75 123.788 20,62

Castilla - La Mancha 2.031.479 4,36 379.695 18,69 72.307 19,04

Catalunya 7.555.830 16,23 1.399.274 18,52 228.618 16,34

Comunitat Valenciana 4.941.509 10,62 926.737 18,75 129.868 14,01

Extremadura 1.079.920 2,32 217.951 20,18 37.417 17,17

Galicia 2.708.339 5,82 665.939 24,59 116.734 17,53

Comunidad de Madrid 6.507.184 13,98 1.126.487 17,31 177.771 15,78

Comunidad Foral de Navarra 643.234 1,38 124.513 19,36 21.841 17,54

País Vasco 2.194.158 4,71 476.115 21,7 78.489 16,49

Región de Murcia 315.381 0,68 64.441 20,43 11.969 18,57

La Rioxa 1.470.273 3,16 224.586 15,28 32497 14,47

España 46.549.045 100 8.746.178 18,79 1.401.926 16,03

Fonte: INE.

Atópanse de maneira destacada por encima da media española, que se sitúa en 2017 no 18,79 por cento 
(para os 65 anos e máis), comunidades como O Principado de Asturias, cun 24,80 por cento de persoas de 
65 anos e máis e Castela-León, cun 24,75 por cento, seguidas de Galicia co 24,59 por cento, ou País Vasco, 
cun 21,70 por cento; Aragón, cun 21,42 por cento, e Cantabria, cun 21,06, son as que teñen as poboacións 
máis avellentadas. 

Coa porcentaxe do 20 por cento sitúanse Estremadura e A Rioxa. O indicador máis baixo alcánzano Murcia, 
Canarias e Baleares con porcentaxes un pouco superiores ao 15 por cento. Madrid está por baixo da media 
española cun 17, 31 por cento. Porcentaxes moi similares ao da media española alcánzanse na Comunidade 
Valenciana, Castela A Mancha, Cataluña e Navarra. 

En Castela-León, como caso máis destacado, as persoas de 85 e máis anos supoñen máis dun 20 por cento 
das que superan os 65 anos, así como o 5,21 por cento do conxunto de todas as idades.
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Gráfico II.1.1.
Porcentaxe de persoas maiores de 64 anos sobre o total. Comunidades autónomas (anos 1998 e 2017)
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Gráfico II.1.2.
 Incremento porcentual de persoas maiores 64 anos entre os anos 1998 e 2017 
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Gráfico II.1.3.
Peso específico de indicadores por comunidades autónomas. Ano 2017
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Gráfico II.1.4.
Peso específico de indicadores Galicia sobre o total español. Ano 2017
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En xeral, aquelas comunidades máis envellecidas demograficamente son tamén as que teñen unha cifra 
comparativamente superior de habitantes de idade moi avanzada que superan os 80 e máis anos.
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Gráfico II.1.5.
Porcentaxe de maiores de 85 sobre maiores de 65 anos. 2017

13,4

19,1

25

20

15

10

5

0

18,3

13,8
11,8

17,9

20,6
19,0

16,3
14,0

17,2 17,5
15,8

17,5 16,5
18,6

14,5
16,0

A
nd

al
uc

ía

A
ra

gó
n

Pr
in

ci
pa

do
 d

e 
A

st
ur

ia
s

Ill
es

 B
al

ea
rs

Ca
na

ria
s

Ca
nt

ab
ria

Ca
st

ill
a 

y 
Le

ón

Ca
st

ill
a 

- L
a 

M
an

ch
a

Ca
ta

lu
ny

a

Co
m

un
ita

t V
al

en
ci

an
a

Ex
tr

em
ad

ur
a

G
al

ic
ia

Co
m

un
id

ad
 d

e 
M

ad
rid

Re
gi

ón
 d

e 
M

ur
ci

a

Co
m

un
id

ad
 d

e 
N

av
ar

ra

Pa
ís

 V
as

co

La
 R

io
ja

Es
pa

ña

Fonte: INE.

Gráfico II.1.6. Porcentaxe de maiores de 85 sobre o total de poboación. 2017
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Fonte: INE.

O índice de lonxevidade, que representa a proporción do grupo de maiores de 80 anos e máis sobre a po-
boación de 65 e máis, viría ratificar que aínda que o envellecemento é un proceso compartido por todas as 
comunidades autónomas españolas, non todas acusan na mesma proporción o sobreenvellecemento da 
poboación. 

Se descendésemos ao nivel provincial, observaríase que naquelas provincias con maior peso de poboación 
agraria é onde crece máis a poboación de maior idade, mentres que as que atraen poboación (inmigra-
ción interna e exterior) experimentan un crecemento menor neste segmento de idade (Goerlich e Mais, 
2007:192). A explicación destas diferenzas non se limita aos movementos de poboación no territorio, máis 
ben hai que buscala, de modo xeral, nas peculiaridades e ritmos que debuxa a transición demográfica –na 
que se inclúen como é ben sabido os movementos migratorios- nas distintas rexións históricas españolas 
nos últimos douscentos anos.
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Galicia na perspectiva de Europa

O Comité Europeo das Rexións manifestou nun dous seus ditámenes que o cambio demográfico é un dos 
maiores desafíos aos que se enfronta a Unión Europea. Entre os seus factores atópanse o envellecemento 
da poboación, a diminución do número de mozos e mozas e unha taxa de natalidade inferior. Isto fai que o 
crecemento demográfico dependa, en gran medida, dos movementos migratorios -coa problemática que 
persoas migrantes e refuxiadas enfrontan na UE de 2018- moi diferentes nuns e outros territorios da UE. 
No interior da propia UE os desequilibrios crean desafíos diversos tanto nas zonas que perden poboación 
como nas grandes áreas urbanas receptoras22.

Mapa II.1.1. 
Proporción de poboación de 65 e máis anos. Países da UE, 2017.

 8.3 - 14.4

14.4 - 18.1

18.1 - 18.8

18.8 - 19.4

19.4 - 22.3

Non dispoñible

Fonte: Eurostat.

O peso das persoas maiores de 65 e máis anos en España é moi similar ao do conxunto europeo (Mapa 
II.1.1) e inferior ao que xa se alcanza en países como Portugal, Italia ou Alemaña. Francia é o paradigma 
do envellecemento temperán e gradual, que contrasta co tardío e rápido proceso experimentado en Es-
paña e en Galicia particularmente. É precisamente a rapidez do proceso de envellecemento e os niveis de 
supervivencia que se alcanzan entre as persoas maiores de 80 anos o que explica que España se sitúe, nas 
porcentaxes do Mapa II.1.2, na mesma franxa que Francia, Italia, Alemaña ou Suecia.

22  No capítulo III.3, e tamén no Apéndice deste informe, dáse conta das accións emprendidas conxuntamente por comunidades 
autónomas de España, entre as que se conta Galicia, ante organismos da UE para facer fronte ao desafío do cambio 
demográfico. 
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Mapa II.1.2. 
Proporción de poboación de 80 e máis anos. Países da UE, 2017.
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Fonte: Eurostat.

A imaxe do envellecemento da poboación europea reflectida nos mapas III.1.1 e III.1.2 compleméntase coa 
que proxecta o mapa III.1.3 (Proporción de poboación de 0-14 anos), que, pola súa desagregación a nivel 
NUTS 2, permite observar o caso de Galicia en relación coa UE. 

Mapa II.1.3. 
Proporción de poboación de 0-14 anos. Países da UE, 2016.

 <14.0

14.0 -<16.0

15.0 - <16.5

16.5 - <18.0

≥18.0

Non dispoñible

Fuente: Eurostat.

Galicia sitúase claramente no grupo de rexións con máis baixa representación de poboación entre 0 e 14 
anos, mentres que España, aínda situándose por baixo da media europea, conserva unha representación 
de poboación menor de 15 anos lixeiramente por encima de Italia, Grecia e Alemaña. Fóra deste último, de 
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Holanda e Suíza e de países da antiga órbita soviética, corresponden, como cabía esperar, aos países do Sur 
de Europa os niveis inferiores de poboación máis nova da UE (aos que sumamos Suíza e Noruega para os 
efectos desta representación).

Pautas territorios no envellecemento da poboación en Galicia

Táboa II.1.9. 
Modelos estruturais da dinámica demográfica

Densidade
Poboación 

grupo Idade 
0-15

Poboación 
grupo 65 e 

máis

Índice 
sintético de 
fecundidade

Tasa 
crecemento 
vexetativo 

x1.000

Taxa bruta de 
natalidade

Idade 
media á 

maternidade

Galicia Occidental 230 13,1 18,9 1,07 -1,1 8,4 31,1

Cidades interiores 152,7 12,7 20 1 -1,7 7,9 31,7

Galicia Setentrional 50,6 9,9 26 0,88 -6,6 6 31

Galicia interior 30,2 9,1 31,1 0,77 -9,7 4,8 30,8

Fonte: IGE

A descrición das pautas territoriais do proceso de envellecemento revélanos fortes disparidades internas na 
súa manifestación, o que, por outra parte, non entraña sorpresa ningunha pois sabemos que os contrastes 
internos constitúen unha característica da dinámica demográfica de Galicia, e por extensión, poderíase di-
cir, de toda a vida do país galego. Vimos no anterior capítulo I.2 a grande heteroxeneidade percibida cando 
observamos a distribución da poboación no territorio23. Estas diferencias esténdense ao resto das variables 
demográficas e afectan á totalidade de indicadores socioeconómicos, como en síntese recolle a Táboa II.1.9 
con datos de 2007 (Rodríguez et al. 2008). 

Mentres que a Galicia occidental e as comarcas que rodean as cidades de Santiago, Lugo e Ourense con-
servan, pese ás taxas de crecemento vexetativo negativas, un aceptable dinamismo, unha parte da Galicia 
interior, que é tamén a de meirande esperanza de vida, corre o perigo de quedar deserta.

A escala provincial salientan as diferenzas no índice de envellecemento24 entre a Galicia litoral e a interior, 
como cabía esperar, dado o maior dinamismo da primeira. Ademais, o índice presenta diferenzas significa-
tivas por sexo nas catro provincias e toma sempre para as mulleres valores superiores aos dos homes.

23 Pese ao carácter de país cunha forte presenza rural que aínda se atribúe a Galicia, as comarcas de Vigo e A Coruña representan o 
29 por cento da poboación, e as que encabezan as outras cinco grandes cidades suman un 25 por cento máis. É ben visible, así 
mesmo, a maior concentración da poboación na Galicia atlántica, especialmente nas Rías Baixas.

24 O número de habitantes de 65 e máis anos por cada 100 menores de 20.
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Gráfico II.1.7. 
Índice de envellecemento segundo sexo e grao  
de urbanización. A Coruña. Ano 2017
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Fonte: IGE

Gráfico II.1.9. 
Índice de envellecemento segundo sexo e grao de 
urbanización. Ourense. Ano 2017
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Fonte: IGE

Gráfico II.1.8. 
Índice de envellecemento segundo sexo e grao de 
urbanización. Lugo. Ano 2017
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Fonte: IGE

Gráfico II.1.10. 
Índice de envellecemento segundo sexo e grao de 
urbanización. Pontevedra. Ano 2017
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Fonte: IGE

Táboa II.1.10. 
Índice de envellecemento segundo sexo e grao de urbanización. Información para Galicia e provincias

Total Homes Mulleres

Total ZDP ZIP ZPP Total ZDP ZIP ZPP Total ZDP ZIP ZPP

Galicia 154,8 131,8 116,5 275,1 127,6 102,4 98,1 233,1 183,9 163,2 136,1 320,7

A Coruña 149 146,2 112,5 227,7 122,1 112,7 95,7 190,6 177,7 181,8 130,3 268,3

Lugo 214,7 116,6 167,6 368,9 183 91,3 140,6 325,8 247,9 143,1 196 414,2

Ourense 234 146,3 132,9 430,1 196,4 114,3 113,4 369,3 274,2 180 153,8 495,9

Pontevedra 124,9 117,5 109,6 200,5 101,6 91,9 91,4 164,6 150,3 145,2 129,3 240,3

Fonte: IGE
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Se descendemos na representación á escala comarcal (mapas 2007 e mapas 2017), maniféstase con maior 
contundencia a desigual distribución no territorio do peso da poboación maior de 65 anos.

Mapa II.1.4. 
Poboación grupo de idade 65 anos e máis. Comarcas Galicia 2007

 

Entre 1.784 e 3.854

Entre  3.854 e 5.287

Entre 5.287 e 8.125

Entre 8.125 e 13.335

Entre 13.335 e 70.549

Fonte: IGE

Mapa II.1.5. 
Poboación grupo de idade 65 anos e máis. Comarcas Galicia 2017
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Fonte: IGE

Os datos do IGE permiten seguir a estreita relación entre o índice de envellecemento e o nivel de urbani-
zación. Salientan a este respecto os datos do instituto estatístico25 que en Galicia no ano 2017 o índice de 
envellecemento se situou en 154,8, o que significa que por cada 100 persoas menores de 20 anos hai 155 

25 O IGE publicou en xaneiro de 2017 unha actualización da clasificación do grao de urbanización dos concellos galegos (GU 2016) 
baseada nun estándar europeo. No panorama-rural urbano recóllense os principais indicadores demográficos, sociolaborais e 
económicos para Galicia e as súas provincias segundo o grao e o subgrao de urbanización. Este conxunto de indicadores permite 
discernir as diferenzas e similitudes entre as distintas zonas de Galicia e caracterizar o que habitualmente se denomina urbano 
ou rural. Respecto do grao de urbanización establécense tres categorías: Zonas densamente poboadas (ZDP), Zonas intermedias 
(ZIP) e Zonas pouco poboadas (ZPP). Fixa á súa vez un subgrao de urbanización, establecendo unha subdivisión das zonas 
de urbanización (ZDP, ZIP, ZPP) en subzonas, co fin de diferenciar núcleos de características diferentes. Esta subclasificación 
desagrega a ZIP en dúas subzonas (alta e baixa) e a ZPP en tres subzonas (alta, intermedia e baixa). A clasificación en seis subzonas 
de urbanización trata de reflectir as peculiaridades do asentamento poboacional en Galicia.
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de 65 e máis anos. A zona máis envellecida correspóndese coas ZPP (segundo a clasificación do grao de ur-
banización dos concellos galegos que se describe na nota 25), na que por cada 100 menores de 20 anos hai 
preto de 275 de 65 e máis anos e, pola contra, a que se corresponde coas ZIP, cun índice de envellecemento 
máis próximo a 100, é a zona máis nova de Galicia.

Táboa II.1.11. 
Índice de envellecemento segundo o subgrao de urbanización. Galicia

  Total ZDP ZIP alta ZIP baixa ZPP alta ZPP 
intermedia ZPP baixa

2005 129,2 105,7 89,1 110,9 147,6 179,4 274,2

2006 132,3 108,3 91 113,9 151 187,3 287,2

2007 134,2 110 91,9 115,5 152,9 193,7 298,1

2008 135,5 111,4 92,4 116,8 153,4 198,8 307,8

2009 137,3 113,4 93,9 117,9 154,6 203 317,9

2010 139,4 115,9 95,8 118,6 156 209,1 327,1

2011 141,9 118,5 97,7 121,3 158,8 214,3 337,1

2012 144,2 120,8 100 123,5 160,4 220,1 346,1

2013 146,1 123,1 102 125,1 160,8 223,2 350,5

2014 149,3 126,3 105,2 127,8 163,8 228,1 358,6

2015 151,9 129,1 107,9 130,3 165,9 232,5 365,1

2016 153,6 130,6 109,7 132,2 168,4 237,2 369,7

2017 154,8 131,8 111,6 133,9 168,6 239,4 371,9

Fonte: IGE

Gráfico II.1.11. 
Índice de envellecemento segundo o subgrao de urbanización. Galicia.
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Fonte: IGE

En todas as subzonas de urbanización fixadas polo IGE incrementouse o índice de envellecemento no pe-
ríodo 2005-2017. A subzona na que máis aumentou foi na ZPP baixa, que constitúe ademais a subzona máis 
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envellecida de Galicia, cunha poboación de 65 e máis anos que é case catro veces a poboación menor de 
20 anos no ano 2017. 

Por outra parte, cómpre resaltar que a ZIP alta é a única subzona na que o índice de envellecemento se 
achega ao valor de 100 e, polo tanto, a única na que a poboación de 65 e máis anos é case a mesma que 
a poboación menor de 20 anos. En ningunha das subzonas de urbanización o índice de envellecemento é 
menor que 100 no ano 2017.

Mapa II.1.6. 
Poboación de 65 anos e máis por concellos 2017
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Entre 2.231 e 63.303

Fonte: IGE

É de salientar que precisamente na maioría destas areas é onde se atopan as persoas máis lonxevas e se 
acadan os maiores niveis de esperanza de vida. 
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1.3  Envellecemento e cambio na estrutura  
de idades da poboación galega

Coñecemos os cambios producidos entre os anos 1900 e 2017 na representación do colectivo de persoas 
maiores dentro do conxunto da poboación galega, que situamos xa no contexto do proceso de moderni-
zación e progresión social e individual que se vive en Galicia ao longo do período de referencia, un proceso 
que, por outra parte, non se pode dar por finalizado. 

De constituír as persoas maiores a principios do pasado século o 6,01 por cento da poboación galega -men-
tres á poboación máis nova correspondíalle unha representación próxima á terceira parte-, ao final do pe-
ríodo de estudo superan ás máis novas, sendo xa as de 65 anos e máis o 24,5 por cento. Iso é resultado, por 
suposto, de que se vive máis pero tamén de que se ten menos descendencia.

Un breve repaso á historia recente da poboación galega fornécenos de elementos explicativos esenciais 
para avanzar na interpretación dos cambios sinalados. Nos inicios do século XX, a esperanza de vida en 
Galicia non superaba os 35 anos; cos niveis de mortalidade do momento, a metade da poboación nada non 
alcanzaba a cumprir os 15 anos. Nun contexto sociodemográfico no que se vive esa situación na que cinco 
de cada dez persoas que nacen non chegan á idade de reproducirse, enténdese que se necesite “producir” 
moita descendencia para asegurar a continuidade da poboación. 

Hoxe, pola contra, e desde tempos bastantes recentes que non se alongan máis aló dos anos oitenta do 
pasado século, a maior parte das persoas que nacen non morren antes da madurez. Vimos así mesmo en 
páxinas anteriores como cada vez en maior número viven unha primeira e unha segunda vellez, de tal for-
ma que está a ter lugar unha real democratización da supervivencia fronte ao número escaso de persoas 
lonxevas nas xeracións anteriores. 

Reside precisamente nesa democratización da supervivencia a todas as idades –non só na vellez- boa parte 
da explicación do progresivo descenso da fecundidade. Contemplado nunha perspectiva histórica ampla, 
o chamado envellecemento demográfico preséntase como o resultado da evolución de dúas tendencias 
que se empezan apenas a albiscar -nun caso máis que noutro, aínda que con algunha excepción- a finais 
do século XVIII, como son o descenso da mortalidade e da fecundidade, que alterarán en profundidade a 
estrutura por idades da poboación como observamos en páxinas anteriores.

A representación gráfica da estrutura por sexo e idade da poboación galega nos últimos corenta anos –
pirámides de poboación de 1900, 1970, 2001 e 2017- reflicte o acusado cambio ao que viñemos facendo 
referencia. Como é facilmente perceptible, o recurso á representación mediante pirámides de poboación, a 
pesar de tratarse dun instrumento de natureza estática, permítenos unha interpretación dinámica dos seus 
comportamentos agregados, en especial se adoptamos unha perspectiva histórica ampla (neste caso, os 
anos que transcorren entre 1971 e 2017).
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Gráfico II.1.12. 
Poboación galega por grandes grupos de idade
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Fonte: IGE.

Gráfico II.1.13. 
Poboación española por grandes grupos de idade
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Gráfico II.1.14. 
Poboación total por grandes grupos de idade. Galicia (1998-2017)
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Fonte: IGE

Gráfico II.1.15.
Evolución da poboación por grandes grupos de idade. Galicia (1998-2017)
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Gráfico II.1.16.
Evolución da poboación de maiores 64 anos por sexo. Galicia (1998-2017)
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Fonte: IGE

Gráfico II.1.17.
Distribución da poboación por idades quinquenais e sexo. Galicia ano 2017
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GráficoII.1.18. 
Crecemento/decrecemento no número total de habitantes por comarcas. 1998 a 2017
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Fonte: IGE

Gráfico II.1.19. 
Crecemento/decrecemento no número de habitantes maiores de 64 anos por comarcas. 1998 a 2017 
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Mapa II.1.7. 
Peso porcentual dos habitantes de máis de 64 anos sobre o total. Concellos. Ano 2017
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Comparativa pirámides de poboación Galicia e España

Gráfico II.1.20. 
Pirámide de poboación de Galicia, ano 1900
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Fonte: INEBASE. Estatística do padrón continuo

Gráfico II.1.21. 
Pirámide de poboación de España, ano 1900

Fonte: INEBASE. Estatística do padrón continuo
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Gráfico II.1.22. 
Pirámide de poboación de Galicia, ano 1970
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Fonte: INEBASE. Estatística do padrón continuo

Gráfico II.1.23.
Pirámide de poboación de España, ano 1970
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Fonte: INEBASE. Estatística do padrón continuo
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Gráfico II.1.24. 
Pirámide de poboación de Galicia, ano 2001
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Fonte: INEBASE. Estatística do padrón continuo

Gráfico II.1.25. 
Pirámide de poboación de España, ano 2001
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Gráfico II.1.26. 
Pirámide de poboación de Galicia, ano 2017
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Gráfico II.1.27. 
Pirámide de poboación de España, ano 2017
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Fonte: INEBASE. Estatística do padrón continuo

Na transformación da estrutura de idades destaca en primeiro lugar a acaecida na da poboación lonxeva 
e na da infancia e da poboación adulta nova26. Polo xa sinalado non encerra sorpresa ningunha todo o re-
lativo á poboación lonxeva, ademais de que, como sabemos, un comportamento moi similar se repite en 
España e na gran maioría dos países da UE. 

26 As definicións oficiais de mocidade céntranse habitualmente na idade, delimitándoa entre os 15 e os 30 anos (véxase, por exemplo, 
Eurostat,1997). Amplían a acepción de mocidade persoas expertas do campo da Socioloxía que comparten que, ademais da 
idade, este concepto se determina polo proceso de acumulación de habilidades e o acceso aos espazos que dan razón de ser 
ao mundo adulto, a saber, unha vivenda independente, un traballo que permita a autonomía económica e, habitual pero non 
necesariamente, a constitución dunha familia de reprodución e a independencia da familia de procedencia (Gil, 2001; Garrido e 
Requena,1996; Miret, 2007).
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Con todo, maiores peculiaridades reviste a interpretación dos drásticos cambios na base, e de maneira pro-
gresiva na representación das persoas adultas novas, na pirámide de 2001 en comparación coa pirámide de 
1970, que reflicten o descenso da natalidade. Entre unha e outra data o número de nacementos, que viñera 
mantendo bastante estable, cae á metade. 

As pirámides de 2001 e 2017 resumen a magnitude destes cambios na estrutura de idades. A base, na que 
se contabiliza a poboación máis nova, estreitouse en ambas as dúas, en claro contraste co reflectido pola 
pirámide de 1970; pola contra, o vértice da de 2001, e máis acentuado no caso da de 2017, alárgase, espe-
cialmente no lado dereito, parte asignada convencionalmente á representación das mulleres. 

Resalta de maneira especial o cambio –varias veces sinalado- na representación das persoas que teñen 80 
ou máis anos, que están a gañar peso demográfico relativo en detrimento, sobre todo, das sexaxenarias. 
Tendencia, como viamos, que se percibe con nitidez desde a década de 1980 e que se acelerou nos últimos 
anos, como se reflicte nas pirámides de 2001 e 201727. 

Asístese pois a unha configuración por idades nova –e en progresión continua dentro da relativa estabilida-
de que a caracteriza-, á vez que se reafirma a supervivencia ata idades maduras e avanzadas en escenarios 
dominados por unha menor natalidade.

En Galicia a evolución por sexos e grupos de idade reflicte situacións xa adiantadas en páxinas anteriores. 
Así, a pirámide de 1970 mostra que aínda hai máis homes que mulleres ata os 10 anos de idade, permanece 
bastante equiparada ata a idade de 55 anos. En 2001 son, aínda, un pouco máis os homes que as mulleres 
ata o grupo dos 40-45 anos, cando a proporción por sexos practicamente se iguala. A partir dos 50 anos 
a proporción de mulleres invértese, poñéndose de manifesto o fenómeno xa coñecido de feminización 
das etapas previas da vellez. A pirámide de 2017 mostra unha proporción máis equilibrada ata os 65 anos, 
acentuándose na vellez a referida feminización.

O cambio na estrutura de idades é precisamente un factor de especial importancia á hora de interpretar os 
baixos índices de fecundidade, especialmente desde mediados da década de 1990. A diminución da morta-
lidade, ademais de aumentar a poboación total, modificou o equilibrio entre as idades e pode por tanto al-
terar a reprodución dos anos vividos en actividade sen que se corrixa o grao de participación na poboación 
activa. Noutras palabras, significa que se pode manter a capacidade produtiva con menos nacementos, sen 
que iso afecte o volume de poboación28.

Ás coñecidas sinerxías entre mortalidade e fecundidade súmase a súa interacción cos cambios nas pautas 
matrimoniais e nas estruturas familiares, polo que todo o armazón social, económico, cultural e de xénero 
se ve afectado. Cambia a significación de cada idade e con iso o curso de vida das persoas, cuestionándose 
a validez actual de conceptos como o de ciclo vital acuñado pola psicoloxía evolutiva á hora de interpretar 
a modificación dos roles tradicionalmente asignados a cada idade. 

Curso de vida implica considerar non só a idade e o biolóxico senón tamén a pluralidade das funcións 
sociais e dos acontecementos persoais que condicionan a forma de estar a vivir. Supón, por tanto, admitir 
que as valoracións sociais sobre a idade ou as expectativas depositadas en cada etapa están socialmente 
construídas e son diferentes para homes e mulleres ao estar determinadas por modelos de xénero que asig-
nan, de maneira consciente ou asumida inconscientemente, comportamentos diferenciais a cada sexo. De 
aí a importancia que se atribúe, necesariamente, á transformación da dinámica poboacional. É sabido que 
a redistribución dos roles xeracionais e de xénero implican modificacións sociais e culturais intimamente 
relacionadas.

27 O acelerado ritmo que observamos a partir de 2001 explícase pola chegada aos 65 anos das minguadas cohortes de efectivos 
nacidas durante a Guerra Civil e a posguerra inmediata (dada a subnatalidade que o conflito bélico ocasionou).

28 Cando ademais se fai evidente que as persoas adultas non producen a mesma riqueza hoxe que hai medio século. Nos anos 
sesenta aínda un terzo da clase traballadora española estaba ocupada no sector agrario, en xeral un sector moi pouco produtivo 
e cunha baixa proporción de afiliación á Seguridade Social.
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Asístese pois a unha configuración por idades nova que, dentro da estabilidade que a vai caracterizando, 
tamén se atopa en progresión continua, á vez que se reafirma a supervivencia ata idades maduras e avan-
zadas en escenarios dominados por unha menor natalidade sen que nada neste escenario nos autorice a 
falar de declive demográfico. Especial interese, dada a índole deste traballo, revisten as características das 
xeracións que recentemente cumpriron os 65 anos de idade. Esta nova xeración de persoas maiores están 
a revolucionar o perfil sociolóxico tradicional da vellez29. 

Pero non esquezamos que dentro do colectivo de persoas maiores, as diferenzas entre homes e mulleres 
non só existen obviamente como no resto da poboación, senón que mesmo a maior parte das brechas exis-
tentes se agudizan debido ao peso cultural e social no que a sociedade pertencente a estas xeracións foi 
socializada. Cómpre ter en conta o nivel educativo das persoas maiores á hora de interpretar a desigualda-
de que marcou as actuais xeracións de mulleres de idade. Aínda no ano 2017 as mulleres maiores duplican 
a taxa de analfabetismo.

A nova pirámide poboacional afecta tamén de maneira directa a outros ámbitos sociodemográficos. As 
formas de convivencia e as estruturas dos fogares son distintas en cada idade, de maneira que a nova pirá-
mide implica maior peso dos fogares característicos da vellez, co que diminúe o tamaño medio dos fogares, 
aínda que isto último non só cabe atribuílo ao envellecemento da poboación. 

1.4 Avances na duración da vida  
e feminización da vellez

O espectacular aumento da supervivencia constitúe un dos actuais fenómenos demográficos máis impor-
tantes en canto ás súas consecuencias. Os cálculos da esperanza de vida, un dos indicadores máis coñecidos 
sobre a mortalidade das poboacións, reforzan os datos e consideracións presentadas en páxinas anteriores.

Táboa II.1.12. 
Esperanza de vida ao nacemento. Galicia e España, 1991-2016

España Galicia

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres

1991 77,1 73,5 80,6 76,8 73 80,5

1992 77,5 73,9 81,1 77,3 73,5 81

1993 77,7 74,1 81,2 77,5 73,7 81,2

1994 78 74,5 81,6 77,8 73,9 81,6

1995 78,1 74,5 81,7 77,9 74 81,7

1996 78,3 74,7 81,9 77,8 73,8 81,7

1997 78,8 75,3 82,2 78,6 74,8 82,2

1998 78,9 75,4 82,3 78,9 75,1 82,5

1999 78,9 75,4 82,3 79,1 75,4 82,8

2000 79,3 75,9 82,7 79,5 75,8 83,2

2001 79,7 76,3 83,1 80,1 76,5 83,5

29 Xa á altura do ano 2003, lembraba J. Pérez Díaz que estaban a cumprir 65 anos as xeracións que, por primeira vez, conseguiron 
unha plena escolarización, gozaron dunha vida adulta e laboral sen interrupcións bélicas, viron como o traballo agrario ou a orixe 
rural deixaban de ser maioritarios, e gozaron do consumo de masas de automóbiles, electrodomésticos e outros produtos.
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España Galicia

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres

2002 79,7 76,3 83,1 80,2 76,6 83,7

2003 79,7 76,4 82,9 80 76,5 83,5

2004 80,2 76,9 83,5 80,7 77,1 84,3

2005 80,2 77 83,5 80,7 77,1 84,2

2006 80,9 77,7 84,1 80,9 77,45 84,4

2007 80,9 77,7 84,1 81 77,4 84,5

2008 81,2 78,2 84,3 81,4 78 84,8

2009 81,6 78,6 84,6 81,5 78,1 84,8

2010 82,1 79 85,1 82,01 78,7 85,3

2011 82,2 79,9 85,1 82,2 78,9 85,4

2012 82,2 79,9 85,3 82,2 79 85,4

2013 82,7 79,9 85,5 82,6 79,5 85,5

2014 82,9 80,1 85,6 82,9 79,7 86

2015 82,6 79,9 85,4 82,6 79,5 85,6

2016 83,6 80,3 85,8 83 79,4 86

Fonte: INE-IGE

Na Táboa II.1.12. e nos gráficos II.1.28 e II.1.29 recóllese a esperanza de vida ao nacer, desagregada por sexo, 
para o período 1991-2016; resaltan en primeiro lugar os 7 anos de ganancia que se logran nese período de 
19 anos en Galicia, mentres que en España é de 6. 

De novo, compróbase a maior lonxevidade do sexo feminino, aspecto que, con carácter xeral, faise máis 
evidente, como deixamos sinalado, conforme avanza a caída da mortalidade. Hai que advertir, non obstan-
te, que desde inicios deste século XXI se debuxa unha tímida tendencia cara a un reequilibrio entre sexos 
ao incrementarse máis o tempo gañado polos homes que polas mulleres. Así, entre 2000 e  2010 os homes 
incrementaron a súa esperanza de vida en 3,0 anos, mentres as mulleres o fixeron en 2,18 anos. 

Gráfico II.1.28. 
Esperanza de vida ao nacemento por sexo Galicia 
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Gráfico II.1.29. 
Esperanza de vida ao nacemento por sexo España

TotalHomes Mulleres

19
91

90

85

80

75

70

65

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Fonte: INE

A causa do crecemento da esperanza de vida é, claro está, o retroceso que se produce na mortalidade con-
forme vai avanzando o século anterior (Dopico e Reher, 1999; Gómez, 2011). Trátase dun proceso longo e 
continuado no tempo, a pesar da incidencia de fenómenos como a gripe de 1918-20 e a sobre mortalidade 
causada pola Guerra Civil.  

As ganancias sitúanse , como apuntabamos, na redución da mortalidade, nun principio entre a poboación 
infantil, e despois, nestas últimas décadas, principalmente na poboación madura e anciá. Se a caída da 
mortalidade infantil, ata cifras case inmellorables, fixo que a morte nesas idades convertese en algo excep-
cional, o retroceso da mortalidade a idades maduras e avanzadas está a conseguir que cada vez sobrevivan 
aos 65 anos máis efectivos de cada xeración  como se representa especialmente nos gráficos II.1.30 e II.1.31, 
referidos a Galicia e España respectivamente. 

Gráfico II.1.30. 
Esperanza de vida aos 65 anos por sexo, 1975-2015. Galicia
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Gráfico II.1.31. 
Esperanza de vida aos 65 anos por sexo, 1975-2015. España
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Á altura do ano 2010, analizando a esperanza de vida aos 65 anos, faise máis sobresaliente a maior supervi-
vencia feminina. Nese momento e a esa idade as mulleres teñen unha esperanza de vida de 22 anos, é dicir, 
ata os 87 anos, mentres que, no caso dos homes, se sitúa en 18,1 anos (ata os 83,1). 

Esta relación mantense a favor das mulleres maiores ata a idade de 95 anos, na que se inverte a favor dos 
homes.

Táboa II.1.13. 
Esperanza de vida ao nacemento por CC. AA. Ano 2016

España

Total Homes Mulleres

Andalucía 81,9 79,1 84,5

Aragón 83,3 80,3 86,3

Principado de Asturias 82,3 79,1 85,4

Illes Balears 83 80,5 85,4

Canarias 82,1 79,6 84,7

Cantabria 83,1 80,1 86,1

Castilla y León 83,8 81 86,6

Castilla - La Mancha 83,2 80,6 85,9

Catalunya 83,4 80,6 86,1

Comunitat Valenciana 82,5 79,9 85,1

Extremadura 82,2 79,6 85,1

Galicia 82,7 79,4 85,8

Comunidad de Madrid 84,5 81,7 86,9

Comunidad Foral de Navarra 83,8 81,1 86,5

País Vasco 83,4 80,3 86,3



88 Galicia: Perspectivas demográficas 

España

Total Homes Mulleres

La Rioja 83,7 81,1 86,4

Región de Murcia 82,5 80,1 84,8

España 83,1 80,3 85,8

Fonte: INE, táboas de mortalidade.

Aínda que, como cabía esperar, se observan singularidades entre as diversas comunidades autónomas, 
Táboa II.1.13, as 17 comunidades repiten o modelo xeral de supervivencia, debuxando traxectorias que así 
mesmo reflicten a progresiva acentuación da diferenza na esperanza de vida entre homes e mulleres, sen-
do esta máis acusada no caso das comunidades de Asturias (cunha diferenza de 6,3 anos), Cantabria (cunha 
diferenza de 6 anos) e Galicia (cunha diferenza de 6,4 anos).

A forza explicativa destes comportamentos reside nas peculiaridades que revisten en cada territorio as 
fases da transición demográfica, coas consecuentes diferenzas nos procesos de modernización económica 
e social que estiveran na orixe dos fortes movementos migratorios interiores e exteriores, que permean os 
devanditos procesos transicionais en España. De feito, obsérvase que aquelas comunidades autónomas 
que atraeron nos últimos anos un maior número de inmigrantes son tamén as que experimentan menor 
crecemento de poboación de máis idade; con todo, como constatan J. Leguina (2004) e A. Abellán e Mª D. 
Puga (2005), a inmigración pode atrasar, pero non impedir, o proceso de envellecemento da poboación nas 
sociedades avanzadas. 

Agora ben, aquelas comunidades autónomas de maior tradición migratoria -tanto exterior como de saída 
de efectivos cara a outras rexións españolas- teñen un maior índice de envellecemento, como ben exem-
plifica o caso de Galicia.

A nivel europeo, Galicia, e igualmente se se observa nunha perspectiva española, reproduce a forte brecha 
no diferencial entre homes e mulleres na esperanza de vida ao nacer (Mapa II.1.8. e Táboa II.1. 14), con valo-
res no caso dos homes de 80,5 anos que sitúan a ambas na mesma franxa que Chipre, Italia, Luxemburgo, 
Malta Países Baixos e Suecia, mentres que a esperanza de vida aos cero anos das mulleres, de 86,3 anos, é 
a máis alta de UE 28 e alíñase con Francia, Italia e Luxemburgo. O mapa presenta a particularidade da des-
agregación rexional europea, o que permite situar claramente a Galicia entre aquelas rexións europeas de 
maior esperanza de vida.
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Mapa II.1.8. 
Esperanza de vida ao nacer por NUTS 2. UE 2014
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Táboa II.1.14 .
Esperanza de vida ao nacemento e aos 65 anos. UE (28)

Ao nacemento Aos 65 anos

Homes Mulleres Homes Mulleres

UE (28) 78,2 83,7 18,2 21,6

Alemaña 78,6 83,5 18,1 21,3

Austria 79,3 84,1 18,5 21,7
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Ao nacemento Aos 65 anos

Homes Mulleres Homes Mulleres

Bélxica 79 84 18,4 21,9

Bulgaria 71,3 78,5 14,2 17,9

Chipre 80,5 84,9 19 21,8

Croacia 75 81,3 15,6 19,2

Dinamarca 79 82,8 18,2 20,8

Eslovaquia 73,8 80,7 15,3 19,2

Eslovenia 78,2 84,3 17,9 21,8

España 80,5 86,3 19,4 23,6

Estonia 73,3 82,2 15,6 20,9

Finlandia 78,6 84,4 18,2 21,9

Francia 79,5 85,7 19,6 23,7

Grecia 78,9 84 18,9 21,7

Hungría 72,6 79,7 14,6 18,7

Irlanda 79,9 83,6 18,6 21,1

Italia 81 85,6 19,4 22,9

Letonia 69,8 79,6 14 19

Lituania 69,5 80,1 14,2 19,4

Luxemburgo 80,1 85,4 18,9 22,7

Malta 80,6 84,4 19,7 22,1

Países baixos 80 83,2 18,5 21,1

Polonia 73,9 82 16 20,5

Portugal 78,1 84,3 18 21,8

Reino unido 79,4 83 18,8 21,1

República checa 76,1 82,1 16,2 20

Rumanía 71,7 79,1 14,7 18,3

Suecia 80,6 84,1 19,1 21,5

Fonte: EUROSTAT

A Táboa II.1.14 repite a imaxe anterior do pronunciado desnivel na esperanza de vida das mulleres aos 
65 anos e máis con respecto aos homes nos casos de Francia, lixeiramente máis pronunciado aÍnda, e de 
España. 

Os datos anteriores de esperanza de vida, sumados aos de supervivencia, reforzan de novo o protagonismo 
das mulleres no aumento xeneralizado da esperanza de vida, o que se explica tanto pola influencia que os 
cambios derivados do seu crecente papel na sociedade tiveron sobre a eficiencia demográfica como polo 
feito xa sinalado da feminización da vellez. 

O aspecto clave desa evolución é claramente a supervivencia nas idades maduras e avanzadas, se ben se 
pode afirmar que a evolución da esperanza de vida foi nun período longo máis uniforme e sostida que no 
caso dos homes debido á máis baixa mortalidade en idades temperás.

Lonxevidade, dependencia e calidade de vida
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O aumento xeneralizado da esperanza de vida tamén entraña o risco de que esta non se viva con calidade, 
ou de que a aspiración a un envellecemento activo e saudable se vexa turbada polas limitacións e incapaci-
dade que carrexa o aumento de enfermidades crónicas e mentais30. De aí a centralidade do envellecemento 
activo e saudable preconizado pola Organización Mundial da Saúde31. O envellecemento activo e saudable, 
que dá nome a esta estratexia, fai referencia ao proceso de optimizar as oportunidades para mellorar a 
saúde, a participación e a seguridade co fin de mellorar a calidade de vida das persoas a medida que enve-
llecen. É un concepto que pode aplicarse tanto ás persoas de maneira individualizada, como a poboacións 
ou grupos de poboación. O termo activo fai referencia á participación continua na sociedade en cuestións 
de distinta índole, sexan económicas, cívicas ou espirituais, e non se refire unicamente á actividade física ou 
á capacidade de realizar un traballo. O termo saudable debe enmarcarse na definición de saúde da OMS, e 
debe ser entendido como aquilo que produce un efecto positivo nas tres dimensións da saúde: o benestar 
físico, o benestar psíquico e o benestar social. 

A capacidade funcional ten sido definida como os atributos relacionados coa saúde que permiten ás per-
soas seren e faceren o que valoran. Un declive acelerado da capacidade funcional conduce á discapacidade 
prematura. Nun proceso de envellecemento activo e saudable o declive é máis gradual e as persoas poden 
conservar a capacidade para desenvolver as actividades da vida ben entradas na vellez. As distintas traxec-
torias posibles van depender dun conxunto de determinantes sobre os que individualmente e de forma 
colectiva hai grandes posibilidades de actuar. Envellecer de maneira activa e saudable, persoal e colectiva-
mente, depende dunha diversidade de determinantes:

 • A cultura condiciona a forma na que envellecemos porque inflúe en todos os determinantes do envelle-
cemento. Determina como se conforman os grupos familiares, como se organizan os coidados, o valor 
que se dá aos comportamentos, aos estilos de vida, e á imaxe social da vellez. A diversidade cultural 
aumenta coa presencia de minorías étnicas e coa incorporación á comunidade de persoas procedentes 
doutros países e rexións do mundo.

 • O xénero é unha lente a través da que mirar tamén o proceso de envellecemento, para detectar roles 
que asignan distintas funcións e tarefas a homes e mulleres e que xeran inequidade: a brecha salarial e 
o menor acceso das mulleres a empregos remunerados debido ao rol de coidadoras son exemplos diso.

 • Os sistemas sanitarios e os servizos sociais deben fomentar o envellecemento activo e saudable desde 
unha perspectiva de ciclo vital completo e orientarse de maneira coordinada á promoción da saúde, á 
prevención da enfermidade, e ao acceso equitativo a unha atención adecuada ás necesidades.

 • Os comportamentos, a adopción de estilos de vida saudables e a participación activa no propio auto-
coidado son importantes en todas as etapas do ciclo vital, tamén na vellez. Non fumar, facer exercicio, 
manter unha vida social activa, controlar o consumo de alcohol e de medicamentos, o manexo do estrés 
ou unha alimentación sa contribúen a mellorar o benestar e a calidade de vida e a evitar o declive fun-
cional e a discapacidade.

 •  Os factores ambientais externos poden provocar o paso dunha situación de independencia a unha de 
dependencia. 

 • Os contornos físicos inseguros con barreiras físicas dificultan ou impiden que as persoas anciáns salgan 
do fogar e as fan máis propensas ao illamento, á depresión e a aumentar os problemas de mobilidade. 

30 Con respecto á cronicidade, escríbese na presentación da Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de 
Salud, aprobada polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde en xuño de 2012, “en España, o aumento da esperanza 
de vida, as melloras en saúde pública e atención sanitaria, así como a adopción de determinados estilos de vida condicionaron 
que, na actualidade, o patrón epidemiolóxico dominante estea representado polas enfermidades crónicas. As ditas enfermidades 
son de longa duración e xeralmente de progresión lenta, ademais levan unha limitación na calidade de vida das persoas afectadas 
e das persoas coidadoras, son causa de mortalidade prematura e ocasionan efectos económicos importantes nas familias, as 
comunidades e a sociedade”. Para tentar medir a duración da vida e a súa calidade cóntase cun indicador sintético, o indicador de 
esperanza de vida libre de incapacidade (EVLI), que mide a media do número de anos libres de incapacidade que restan por vivir 
a unha persoa de determinada idade ata o seu falecemento. As diferenzas coa esperanza de vida son importantes, apreciándose 
que “a ganancia de anos de esperanza de vida nas mulleres con respecto aos homes realízase fundamentalmente a expensas de 
anos vividos con incapacidade”, como publicaba o Ministerio de Sanidade e Consumo nos seus Indicadores de Saúde, 2005.

31 Tema que se aborda máis amplamente no capítulo III.3



92 Galicia: Perspectivas demográficas 

Interesa potenciar contornos, urbanos e rurais, seguros e amigables que estimulen a integración social 
e faciliten a accesibilidade aos equipamentos, servizos e transporte.

Os determinantes sociais poden favorecer o envellecemento activo e saudable ou poden acelerar o dete-
rioro e a perda de capacidade funcional. O apoio social, contar con posibilidades efectivas de aprendizaxe 
e formación ao longo da vida e vivir nun contorno familiar e social seguros, sen violencias nin abusos, 
melloran a saúde, favorecen a integración das persoas na comunidade e danlles seguridade. Contar cuns 
ingresos suficientes para vivir, o traballo e a protección social son os determinantes económicos máis rele-
vantes para o envellecemento saudable. A pobreza aumenta o risco de mala saúde e de discapacidade, e os 
anciáns, e especialmente as anciás polos condicionantes de xénero, son máis vulnerables.

En función do anterior, as preocupacións por medir a duración e a calidade de vida están detrás dos estu-
dos que nos permiten realizar unha achega a un tema de capital importancia. 

Para tentar medir a duración da vida e a súa calidade cóntase cun indicador sintético, o indicador de espe-
ranza de vida libre de incapacidade (EVLI), que mide a media do número de anos libres de incapacidade 
que restan por vivir a unha persoa de determinada idade ata o seu falecemento. As diferenzas coa espe-
ranza de vida son importantes, apreciándose que “a ganancia de anos de esperanza de vida nas mulleres 
con respecto aos homes realízase fundamentalmente a expensas de anos vividos con incapacidade”, como 
publicaba o Ministerio de Sanidade e Consumo nos seus Indicadores de Saúde, 2005. 

Táboa II.1.15. 
España e Galicia. Valoración do estado de saúde percibido segúndo sexo e grupo de idade.  
Poboación de 65 anos e máis. 
 

Total Moi bo Bo Regular Malo Moi malo

España

Ámbos sexos

Total 100 21,34 49,65 20,51 6,25 2,25

De 65 a 74 anos 100 9,14 43,73 32,19 11,08 3,86

De 75 e máis anos 100 4,42 30,38 39,26 18,23 7,71

Homes            
Total 100 23,38 51,76 17,93 5,16 1,77

De 65 a 74 anos 100 10,47 49,24 28,37 9,3 2,63

De 75 e máis anos 100 5,1 33,8 38,37 16,18 6,57

Mulleres            
Total 100 19,39 47,64 22,97 7,29 2,71

De 65 a 74 anos 100 7,96 38,88 35,56 12,65 4,94

De 75 e máis anos 100 3,97 28,11 39,86 19,59 8,48

Galicia
Ámbos sexos

Total 100 14,64 45,33 28,36 8,45 3,22

De 65 a 74 anos 100 16,27 48,66 25,24 7,3 2,52

De 75 e máis anos 100 13,13 42,27 31,22 9,51 3,87

Fonte: INE. Enquisa europea de saúde en España. Datos 2014.
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Táboa II.1.16. 
España. Limitación para actividades da vida cotiá nos últimos 6 meses por problemas de saúde

Limitación actividades cotiás por problemas de saúde maiores de 65 anos

Total Gravemente 
limitado

Limitado non 
gravemente Nada limitado

Ámbos sexos

Total 8.220 1.153 3.097 3.965

De 65 a 74 anos 4.255 326 1.412 2.515

De 75 e máis anos 3.965 827 1.685 1.450

Homes        
Total 3.574 413 1.155 2.003

De 65 a 74 anos 1.994 149 563 1.280

De 75 e máis anos 1.580 264 592 723

Mulleres        
Total 4.644 740 1.941 1.961

De 65 a 74 anos 2.260 177 848 1.234

De 75 e máis anos 2.384 563 1.093 727

Fonte: INE, Enquisa europea sobre saúde.

Os dous cadros anteriores elaboráronse a partir dos datos da Enquisa europea de saúde en España 2014. 
Refórzanse, no primeiro deles, as tendencias de anos anteriores en España e tamén en Galicia como se 
observa nos datos máis agregados da mesma fonte estatística. O segundo mostra que un 7,8 por cento 
das mulleres españolas de 65 a 74 anos e un 23,6 por cento das maiores de 75 presentan graves limitacións 
debidas a problemas de saúde32. Entre os homes as porcentaxes descenden ata un 7,4 por cento e un 16,7 
por cento respectivamente. Declaran non ter ningunha limitación derivada de problemas de saúde un 64,1 
por cento dos homes de 65 a 74 anos e un 45,7 por cento dos maiores de 75. Nas mulleres, as porcentaxes 
son dun 54,6 por cento e dun 30,4 por cento respectivamente . 

A mesma tendencia repítese sen apenas variacións noutras enquisas realizadas uns anos antes. Así, a En-
quisa de discapacidade, autonomía persoal e situacións de dependencia, (INE/IMSERSO, 2008), mostraba 
como a partir dos 65 anos as taxas de discapacidade reproducen un perfil moi diferencial segundo o sexo, 
incrementándose de forma significativa no caso das mulleres segundo aumenta a idade.

As táboas II.1.17 (Galicia) e II.1.18 (España) son expresivas dos cambios no estado civil das persoas de 65 e 
máis anos entre 1970 e 2016. O efecto do incremento da nupcialidade na década de 1960, que coincide cos 
anos do chamado baby boom, explicaría o descenso nas porcentaxes de solteiría para ambos os sexos e, 
loxicamente, o incremento de persoas casadas. Isto último gardaría unha estreita relación tamén cos avan-
ces na maior supervivencia alcanzada en todas as idades, descendendo, por tanto a porcentaxe de xente 
viúva no colectivo de 65 e máis anos entre 1970 e 2017.  

32 D. Puga et al (201 X) poñen de manifesto na súa investigación sobre as etapas no curso de vida previas aos 70 anos nas que 
se acortan as expectativas de vida en saúde, o importante peso que para a autonomía da poboación masculina destas idades 
ten a falta de habilidade instrumental para cuestións domésticas. Conclúen tamén que ademais as mulleres ostentan un peor 
prognóstico de supervivencia sen discapacidade, tanto para calquera tipo de discapacidade como para a discapacidade básica.



94 Galicia: Perspectivas demográficas 

Táboa II.1.17. 
Galicia. Estado civil das persoas de 65 e máis anos

Estado civil maiores de 65 anos. Galicia

Total Ssolteiros/ solteiras casados/ casadas viúvos/ viúvas separados e divorciados/ 
separadas e divorciadas

2001 100 10,9 57 30,7 1,3

2011 100 8,4 57,8 31,2 2,6

2016 100 7,8 60,3 28,4 3,6

2017 100 8,4 58,3 29,9 3,4

Fonte:  INE, INEBASE. 

Táboa II.1.18. 
España. Estado civil das persoas de 65 e máis anos

Estado civil maiores de 65 anos. España

Total solteiros/ solteiras casados/ casadas viúvos/ viúvas separados e divorciados/ 
separadas e divorciadas

1970 100 11,2 49 39,4 0,4

1981 100 11,3 51,2 36,7 0,7

1991 100 10,4 55,9 33,2 0,6

2001 100 8 59,7 30,9 1,4

2011 100 6,2 62,2 29,2 2,4

2016 100 7 60 28,6 4,4

Fonte:  INE, INEBASE. 

Con datos do INE, o gráfico II.1.32 mostra, con respecto ao estado civil das persoas maiores en Galicia, que 
o 74,3 dos homes maiores estaban casados e que a porcentaxe de viúvos se limitaba a un 13,6 por cento. 
As viúvas, en cambio, supoñían un 42,1 por cento do total de mulleres maiores, mentres que as mulleres 
casadas representaban o 46,2 por cento. A viuvez concéntrase nos tramos máis altos de idade, traspasando 
a porcentaxe do 50 por cento a partir dos 80 anos.
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Gráfico II.1.32. 
Galicia. Convivencia das persoas maiores 2017.Valores en porcentaxe
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Fonte: IGE. Indicadores de lonxevidade.

Polo que respecta ao analfabetismo, apuntado por A. Abellán e A. Ayala á hora de explicar a maior taxa de 
discapacidade entre as persoas maiores con esa carencia formativa, coñecemos para o conxunto de España 
a importante redución da súa taxa e os aínda lixeiros avances no nivel de formación de estudos secundarios 
e de “terceiro grao e superiores” das persoas que chegan aos 65 anos e máis no ano 2001 en comparación 
con 1970. A intensidade dos cambios na cualificación da xeneralidade da poboación galega revélase máis 
drástica nas cifras desagregadas por sexo. O gráfico II.1.33 mostra o nivel de instrución das persoas maiores 
no ano 2017.

Gráfico II.1.33. 
Galicia. Nivel de instrución das persoas maiores por sexo, 2017
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Fonte: IGE. Indicadores de lonxevidade.
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O grupo máis numeroso fórmao a poboación sen estudos ou só cun nivel primario destes, tanto no caso 
dos homes, cun 59,3 por cento, como no das mulleres, que chega ao 70,8 por cento,. O nivel de analfabetis-
mo redúcese nos homes a un 1,3 por cento, sendo o das mulleres dun 3,8 por cento. A tendencia invértese, 
claramente, cando se fala de estudos superiores ou secundarios, onde as porcentaxes dos homes son en 
ambos casos moi superiores aos das mulleres. O dato anterior sinala, ás claras, a situación de discriminación 
no acceso aos estudos que viviron as mulleres que agora se atopan nesa franxa de idade.

Os datos do nivel de instrución teñen un gran interese polas súas concomitancias demográficas, pois, lem-
bremos, o desenvolvemento teórico do modelo de eficiencia demográfica asigna un importante papel á 
formación. Ademais do significado de envellecer con formación que vimos con anterioridade (lembremos 
o que representa o nivel de formación en relación coa calidade de vida na vellez), nun escenario no que 
a proporción de persoas que traballa diminúe, a educación cobra maior relevancia ao longo do curso de 
vida á hora de conseguir que estas sexan máis produtivas e innovadoras. Deste xeito, pódese compensar o 
menor número de persoas en idade activa que poida entrañar o proceso de envellecemento da poboación.

A outra faciana da lonxevidade, e na que non sempre se repara en toda a súa importancia, é a da  contribu-
ción neta das persoas maiores ao benestar. Como sabemos, unha das máis salientables contribucións das  
enquisas de emprego do tempo(EET) é a de permitir realizar unha análise das actividades dos fogares des-
de un punto de vista produtivo, o que permitiu coñecer  a relación que se establece  entre a forma en que 
as persoas maiores fan uso do seu tempo e medir a súa achega ao benestar xeral  e ao da súa rede familiar 
(Rodríguez et al. 2014). 

As persoas maiores  son socialmente produtivas, achegando a súa demanda agregada, o seu aforro e espe-
cialmente polos coidados e recursos que proporcionan no seu ámbito familiar de maneira significada no 
tramo de idade de 65 a 75 anos. Reafírmase  na EET de 2009-2010 (INE) que as persoas deste grupo de idade  
son en España, ante todo, donantes de tempo, dun tempo social e economicamente produtivo. No estudo 
antes citado cuantifícase nun 6,59 por cento do PIB a prezos de mercado a contía do valor total estimado 
das actividades realizadas polas persoas maiores.  11.383 millóns de horas-ano  é a contía dedicada por es-
tas persoas ao traballo non remunerado, do que  un 69,38 por cento corresponde a actividades realizadas 
polas mulleres. Cómpre ter en conta que a  feminización da vellez axuda a salientar a maior contribución 
das mulleres.

Os resultados dunha investigación en curso, avanzados por E. Pis Sánchez en abril de 2018, elevan no caso 
de Galicia a un rango de entre un 9 por cento e un 12 por cento do PIB a prezos de mercado a cuantificación 
do valor total estimado das actividades realizadas polas persoas maiores. 
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A xuventude: alcance e significación 
demográfica

2.1 O grupo de idade “xuventude”

Os cambios na estrutura de idades inducidos polo proceso de modernización demográfica, cuxo alcance 
coñecemos ben para Galicia, están a alterar en profundidade as distintas etapas de vida, modificando o 
curso vital de mulleres e homes ao tempo que se evidencian as diferentes repercusións destes cambios, 
para un e outro sexo, nos distintos grupos de idade. 

Falarmos agora de grupo de idade “xuventude” enfróntanos, xa de primeiras, coa dificultade metodolóxica 
da mesma definición de “xuventude”, ao tratarse dun concepto cultural para o que non se conta cunha 
definición unánime, o que explica que acabe dependendo de factores socioculturais, institucionais, econó-
micos e políticos específicos. 

Na xeneralidade dos estudos sociolóxicos, como lembra J. Viñuela (2002), o concepto de xuventude fai 
referencia a un período de transición, o estadio intermedio entre a infancia e a idade adulta, inherente ao 
proceso de reprodución de toda sociedade. Entenderíase así como unha etapa cada vez máis ampla que 
separa o momento en que se alcanza a capacidade fisiolóxica para realizar as funcións físicas propias da 
etapa adulta (procrear, traballar, defenderse), do momento en que se adquire a capacidade psicosocial para 
desempeñalas. Un concepto que aúna circunstancias biolóxicas e outras marcadas por factores de carácter 
social. 

Teima o mesmo autor con que só o termo “idade” ten un claro significado demográfico, porque, segundo 
anota: a) a idade marca capacidades e aptitudes para a aprendizaxe e marca tamén diferentes actitudes 
sociais; b) coa idade pásase a ter e a perder a capacidade reprodutora; c) pásase da inactividade a producir 
e vólvese a ser dependente; d) cámbiase de necesidades e apetencias de consumo; e e) modifícase a pers-
pectiva que se vai observando ao avanzar pola “liña de vida” das xeracións. 

 En función do sinalado, e no tocante á mocidade, o termo idade hai que entendelo referido a un período 
da vida das persoas, que, convencionalmente e de feito, marca os momentos en que estas cambian as súas 
interdependencias coa sociedade, coa economía e, en definitiva, cambian como elementos das estruturas 
territoriais. 

As definicións oficiais de mocidade céntranse habitualmente na idade, delimitándoa entre os 15 e os 30 
anos (véxase, por exemplo, Eurostat,1997). En realidade, este concepto determínase polo proceso de acu-
mulación de habilidades e o acceso aos espazos que dan razón de ser ao mundo adulto, a saber, unha vi-
venda independente, un traballo que permita a autonomía económica e, habitual pero non necesariamen-
te, a constitución dunha familia de reprodución e a independencia da familia de procedencia (Miret, 2016). 
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No ámbito político e estatístico utilízase normalmente un criterio de idade, variable, para definir a este gru-
po. Así, a Asemblea Xeral de Nacións Unidas define a xente moza como o grupo de idade situado entre os 
15 e os 24 anos. Esta definición fíxose para o Ano Internacional da Mocidade, celebrado ao redor do mundo 
en 1985.Todas as estatísticas das Nacións Unidas están baseadas nesa definición. A Organización Interna-
cional do Traballo (OIT) adopta a mesma delimitación. 

As actuais definicións políticas da mocidade, adoptadas polos países e institucións da UE, comprenden 
os grupos de 15 a 25 anos ou, nalgúns casos, de 14 a 29. Porén, cómpre salientar que os límites de idade 
adoitan variar segundo sexa o campo de estudo, como educación, emprego, saúde, vivenda, benestar, 
apoio financeiro, etc. A European Young Card ten como límite os 30 anos. A Comisión Europea, na Estratexia 
para a Mocidade da Unión Europea 2010-2018, engloba dentro deste concepto adolescentes e persoas 
adultas novas de entre 13 e 30 anos. Respecto deste amplo intervalo de idade, para os efectos de compa-
racións internacionais, aconséllase traballar cos seguintes tramos de idade: 16-19 “adolescencia”, 20 a 24 
“post-adolescencia” e 25 a 29 “persoas adultas mozas “. Nalgún caso pode ser interesante contar tamén coa 
información do tramo de 30 a 34 anos. 

Na Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia dise textualmente: “En canto á consideración de 
persoas novas, estas serán as que teñen idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos, ambos inclusive. 
Neste ámbito, e froito do estudo comparado entre as lexislacións das distintas comunidades autónomas, 
detectouse unha gran variación da franxa de idade, sendo un aspecto sobre o cal non existe un acordo co-
mún. Así, desde o Executivo galego considérase unha franxa de idade suficientemente ampla para abarcar 
as distintas manifestacións da mocidade, sen prexuízo de que desde a Xuventude, Participación e Volun-
tariado poidan adoptarse programas ou actuacións dirixidos a mozos dun rango diferente de idade, polas 
súas especiais características”.

Sempre que os datos estean dispoñibles, e segundo as estatísticas consultadas, o tramo de idade conside-
rado será o de entre 16 e 34 anos. 

 Desde unha perspectiva sociodemográfica, a transición á vida adulta consiste no cambio desde unha eta-
pa caracterizada pola dependencia e pola necesidade de soporte e apoio, propio da condición infantil, a 
unha nova condición de individuo completamente emancipado e autónomo, propio da condición adulta. 
A etapa da mocidade presentásenos así como un proceso no que se van adquirindo e asumindo as respon-
sabilidades sociais na esfera produtiva, doméstica e familiar, esta última, cos seus compoñentes conxugal 
e parental (Miret, 2016). De aí o lugar que se lle reserva en todo estudo da etapa de xuventude ao tema da 
“emancipación familiar”, vista nas súas tres (e non exclusivas) dimensións fundamentais, como son o paso 
da etapa de estudante ao mundo laboral (inserción laboral), de membro dependente do fogar á persoa 
referente deste (emancipación residencial) e da posición case que única de filla ou fillo á de nai ou pai (for-
mación familiar). 

As dificultades que rodean a transición á vida adulta están na base da paulatina prolongación da etapa de 
xuventude nos países occidentais; pero sen a constante prolongación da vida nos niveis que coñecemos 
dificilmente poderíase dar unha reorganización do curso de vida das persoas da intensidade que tampouco 
non é descoñecida, co que así mesmo entraña de dilatar a etapa de xuventude. Así mesmo, a redución da 
fecundidade relaciónase moi directamente co atraso no calendario de transición á vida adulta. 

Coas súas particularidades, Galicia insírese de cheo neste modelo occidental. As intensas transformacións 
que se viviron nos últimos trinta anos, que supuxeron unha notable elevación do nivel de vida, fixeron ta-
mén posible que a mocidade acadara progresivamente un nivel de instrución máis alto. Subsiste, non obs-
tante, un elevado paro entre a mocidade que, sumado aos altos custes da vivenda e á sensación constante 
de inestabilidade laboral, dificultan a emancipación residencial e a súa completa autonomía como seres 
adultos. De feito, como se repite nos máis recentes informes do INJUVE, a estratexia seguida por boa parte 
da mocidade española, e galega en particular, é a de prolongar a súa condición de estudante, residindo na 
casa familiar. E a este respecto, as conclusións da investigación de P.Miret (2016) son de total aplicación ao 
caso de Galicia cando escribe: “o investimento en formación resulta en parte da dinámica do mercado de 
traballo, pois apostar por prolongar os estudos é unha estratexia con vistas a aumentar as oportunidades 
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de construír unha carreira laboral, se ben isto mesmo representa tamén relegar a un segundo plano os 
proxectos persoais de constitución de parella e a decisión de ter descendencia, adiándoa a un momento 
posterior máis favorable”. Os datos que se presentan nas páxinas seguintes (e algúns tamén xa avanzados 
en outras anteriores) do retraso na entrada no mercado de traballo da mocidade galega, do seu matrimo-
nio tardío e da idade das nais no momento do nacemento do seu primeiro fillo ou filla é ben expresivo do 
que levamos sinalado.

2.2  Xuventude e cambio na estrutura de idades 

Na nosa Comunidade Autónoma, o grupo de idade comprendido entre 14 e 30 anos1 está formado por un 
total de 393.593 mozos e mozas, o que representa o 14,5 por cento da poboación de Galicia. Seguindo a 
estrutura do Plan estratéxico de xuventude de Galicia 2014-2016, que agora está en proceso de actualiza-
ción, a continuación imos incluír unha serie de gráficos e datos que darán unha idea máis aproximada da 
importancia de este tramo de poboación en Galicia. 

A distribución por provincias da poboación moza é a seguinte: A Coruña é o lugar onde máis mozos e mo-
zas viven, representando o 40,7 por cento do total da xuventude galega, síguelle a provincia de Pontevedra 
co 37,3 por cento da mocidade, mentres que Lugo, cun 11,48 por cento, e Ourense, cun 10,49 por cento, son 
claramente as de menos poboación nesta franxa de idade.

Se comparamos os datos cos da poboación maior de 65 anos, observamos que hai un claro envellecemen-
to, xa que, esta cohorte representa un 24,59 por cento, dato moi alonxado do 14,5 por cento que representa 
a xuventude. 

Analizando a porcentaxe de poboación moza que hai en cada provincia, en relación á poboación total de 
cada unha delas, observamos que a provincia que conta cun maior número de mocidade é Pontevedra, con 
15,6 por cento da súa poboación, seguido da Coruña, onde mozos e mozas representan o 14,3 por cento do 
total desa provincia; en Lugo a porcentaxe é do 13,6, e en Ourense é do 13,3 por cento. 

1 Definición de xuventude da Xunta de Galicia.

Gráfico II.2.1. 
Número de mozos e mozas en Galicia. 2017
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Gráfico II.2.2. 
Distribución da poboación moza por provincias. 2017 
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Gráfico II.2.3. 
Distribución da poboación moza en relación á poboación total de cada provincia. 2017
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Na gráfica seguinte faise unha comparativa da poboación entre 16 e 29 anos2 de diversos países europeos 
e algunhas comunidades autónomas españolas, incluída Galicia. Nela obsérvase a ratio entre a poboación 
nova e a poboación total no ano 2016; é especialmente chamativo que Galicia sexa, xunto ao País Vasco e 
Asturias, unha das poboacións con menor ratio. 

En concreto, na nosa comunidade, só o 13 por cento da poboación está nesa franxa de idade, por baixo de Espa-
ña, cun 15,14 por cento, e da media da UE, cun 17, 37 por cento. Nada que ver coas cifras de lugares como Dina-
marca, Malta ou Chipre, este último cunha poboación moza de máis dun 22 por cento da súa poboación total. 

Gráfico II.2.4. 
Ratio de poboación moza con respecto á poboación total. 2016
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2 Definición de xuventude de Eurostat.
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A gráfica seguinte, onde tamén se comparan unha serie de países europeos e algunhas CCAA en canto 
á evolución do peso da poboación moza entre os anos 2004 e 2016, tamén é revelador da evolución da 
estrutura de idades. 

Así, Galicia, xunto a Madrid e Cantabria, foron os lugares nos que se perdeu máis poboación moza. Tamén 
é significativo que esta só crecese en tres países, Reino Unido, Suecia e Dinamarca. No resto de lugares 
analizados, todos eles perderon poboación xuvenil, aínda que non fose na mesma proporción que a nosa 
comunidade.

Gráfico II.2.5. 
Variación no peso poboación moza entre 2004 e 2016
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Fonte: España: Cifras de población (INE). Europa: Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup) (Eurostat).

Entre os anos 2008 e 2017, en España, a poboación de entre 16 e 29 anos diminuíu en 137.826 persoas. Esta 
evolución reflicte o fenómeno do envellecemento e mostra a seguinte pirámide de poboación. 

O descenso prodúcese para todas as idades, aínda que, de xeito crecente coa idade (o descenso e moito 
maior na poboación de 29 anos que na de 16, que case está estabilizada).
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Gráfico II.2.6. 
Pirámide de poboación moza en España en 2008 e 2016
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Fonte: Cifras de poboación (INE).

España é un dos países da UE cun maior peso da poboación non nacida en España na poboación moza, só 
superada por Alemaña, e duplica o peso de países como Portugal, Francia e Holanda. Non obstante, o seu 
peso en Galicia é moi reducido, xa que as persoas residentes españolas desa idade supoñen o 94,39 por 
cento; so é maior que en Estremadura, e está ao nivel de Polonia. 

O peso das persoas nacidas fóra de España é tamén reducido en Galicia, aínda que moi próximo a outras 
comunidades como Castela-León, Castela-A Mancha ou Andalucía. A Comunidade na que menor peso ten 
a poboación moza procedente do estranxeiro é Estremadura. Todos os datos reprodúcense nos dous se-
guintes gráficos.

Gráfico II.2.7. 
Peso persoas residentes españolas en  
poboación nova
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Gráfico II.2.8. 
Poboación moza procedente do estranxeiro
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Evolución da fecundidade na poboación moza. 

O gráfico seguinte dá unha boa idea da taxa de fecundidade da poboación moza en certos países europeos 
e nalgunhas comunidades autónomas españolas. Nel, pódense distinguir diferentes modelos de crece-
mento:

O nórdico, no que sobre todo existen importantes taxas de fecundidade nas cohortes de poboación entre 
23 e 29 anos e, aínda que bastante máis abaixo, entre 22 e 25 anos. 

O modelo de transición, representado por Francia, no que ademais de ter importantísimas taxas de fecun-
didade nas cohortes xa sinaladas, tamén é importante a do tramo entre 18 e 21 anos. 

Os modelos dos países do Sur, como Romanía ou Bulgaria, onde todas as cohortes de poboación estudadas 
teñen altas taxas de fecundidade, pero é significativo, xa que non ocorre no resto dos países analizados, que 
a franxa entre 15 e 17 anos, sexa elevada. 

No que se refire a Galicia, temos, tal e como reflicte o gráfico, baixas taxas de fecundidade en todas as co-
hortes de idades. A única significativa é a de 26 a 29 anos; practicamente desaparece a fecundidade de mu-
lleres de entre 18 e 25 anos, amosando claramente o atraso na idade de ter fillos/as na nosa comunidade. 

Gráfico II.2.9. 
Taxa de fecundidade da poboación moza entre 15 e 29 anos
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2.3 Estudos, cualificación profesional  
e mercado laboral

Prolongación de estudos

Comezaremos este apartado cunha visión da evolución do nivel educativo en España entre os anos 1970 e 
2017. O seguinte gráfico reflicte como, na España dos anos 70, aínda unha importante parte da poboación 
era analfabeta, case un 19 por cento; e a poboación sen estudos o con estudos primarios chegaba ao 80 por 
cento, en contraposición coa escasa existencia de persoas con estudos superiores. 

No ano 2017, os números modifícanse substancialmente, pasando a ser a poboación universitaria case un 
15 por cento do total e a que ten estudos secundarios case un 24 por cento. A poboación sen estudos ou 
con estudos primarios, a maioría desta cohorte, descende ata o 56 por cento. En canto á poboación anal-
fabeta, dun 5 por cento, é a poboación máis lonxeva, nada nos anos da guerra e a inmediata posguerra.

Gráfico II.2.10. 
Nivel educativo España
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Fonte: INE

O nivel educativo en Galicia, por sexos, no ano 2017 rexístrase no seguinte gráfico. Igual que en España, 
destaca a práctica inexistencia de analfabetismo, aínda que no caso das mulleres é un pouco superior. 

No outro extremo, destaca tamén que as mulleres son as que teñen maior porcentaxe de estudos supe-
riores, mentres que os homes, aínda que tamén teñen unha elevada porcentaxe de estudos superiores, en 
maior número só teñen educación secundaria da primeira etapa.
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Gráfico II.2.11. 
Nivel educativo Galicia 2017 por sexo
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Facendo unha comparativa das taxas de poboación entre 25 e 29 anos con educación terciaria, con respec-
to á poboación total da dita idade, nas comunidades autónomas, España, Unión Europea e Suecia, Dina-
marca e Portugal, podemos ver como, o País Vasco destaca sobre os demais cunha poboación universitaria 
de máis dun 60 por cento a esas idades. 

Galicia tamén ten unha boa situación, xa que se acerca ao 50 por cento da súa poboación, desas idades con 
estudos superiores. Superando as taxas de España e , incluso, de Suecia e Dinamarca.

Gráfico II.2.12. 
Taxa de poboación 25-29 anos con educación terciaria, con respecto á poboación total da dita idade
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Fontes: España: Cifras de poboación (INE). Europa: Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup) (Eurostat).

Tamén é destacable, segundo se desprende do seguinte gráfico, que Galicia teña unha taxa de máis dun 81 
por cento na taxa de finalización de estudos na idade obrigatoria. 
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Neste caso Madrid alcanza case o 100 por cento da súa poboación nesta idade. A taxa máis baixa téñena as 
Illas Baleares, que non chegan a un 60 por cento.

Gráfico II.2.13. 
Taxa de participación en educación ao final da idade obrigatoria X+1. 18 años
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En canto á participación universitaria á idade de 22 anos, Galicia sitúase con case un 28 por cento, por de-
baixo da media española e tamén da UE. 

De novo, volve a ser Madrid a que ten unha participación máis alta, cercana ao 49 por cento e Baleares a 
máis baixa, con algo máis dun 10 por cen.

Gráfico II.2.14. 
Taxa de participación en educación universitaria aos 22 anos
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En canto ás taxas de abandono escolar, o seguinte gráfico mostra a taxa de xuventude de entre 18 e 24 anos 
que abandona os estudos da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)3. 

Neste caso, Galicia ten una taxa considerable, de case un 15 por cento, aínda que é inferior á media de Es-
paña. O País Vasco é a comunidade autónoma que ten a menor taxa de abandono, con tan só un sete por 
cento, mentres que, de novo, as Baleares son as que teñen unha taxa maior.

Gráfico II.2.15. 
Taxa de xuventude de 18 a 24 años que abandona os estudos ao finalizar ESO
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Independencia económica e familiar

O Observatorio de Emancipación pertencente ao Consello da Xuventude de España, no primeiro trimes-
tre do 2017, afirma que Galicia se atopa entre as comunidades autónomas cunha menor porcentaxe de 
poboación menor de 30 anos, mostrando un preocupante problema de envellecemento. Nunha pequena 
parte, isto débese á saída de poboación menor de 30 anos cara o estranxeiro ou outras comunidades  au-
tónomas, que non é compensada pola chegada de persoas novas desde o estranxeiro. Se ben, a  causa 
principal da menor porcentaxe da poboación activa de menores de 30 anos é a diminución das taxas de 
natalidade / fecundidade acaecidas a partir dos anos 80 do S.XX.

A situación laboral que presenta Galicia para as persoas novas non convida ao optimismo, na medida en 
que conta con menor nivel de actividade e ocupación que o conxunto de España, a pesar dunha mellora 
neste último aspecto, cun incremento da ocupación das persoas menores de 30 anos. A taxa de pobreza 
e/ou exclusión social das persoas menores de 30 anos, con todo, é menor que a do conxunto de España.

3 A definición de taxa de abandono escolar temperá  a nivel europeo e aos efectos de sistemas educativos defínese como a 
porcentaxe de persoas de 18 a 24 anos que teñen como nivel máximo de estudos a Educación Secundaria primeira etapa (ESO ou 
anteriores niveles educativos (CINE 0, 1 e 2), e que non seguen ningún tipo de educación ou formación.
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Gráfico II.2.16. 
Risco de pobreza por sexo e idade en Galicia
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A pesar da difícil situación laboral das persoas novas en Galicia, a maior accesibilidade do mercado inmobi-
liario, especialmente en Lugo e Ourense, xunto a una certa estabilidade deste, fai que no caso dos fogares 
novos, o acceso á vivenda se sitúe por baixo do 30 por cento dos seus ingresos, tanto no caso da compra 
hipotecaria como no do aluguer. Non así no caso das persoas novas asalariadas, que ven practicamente 
imposible emanciparse en solitario, dada a alta porcentaxe de ingresos que representa o pagamento da 
vivenda en ambas as modalidades.

Gráficos II.2.17. e II.2.18. 
Taxas de emancipación e custo de acceso á vivenda

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Homes  Mulleres

Coste do acceso ao mercado da 
vivenda en  propiedade para unha 

persoa xoven asalariada

0% 30% 60% 90%

16-29 anos

Mulleres

16-24 anos

30-34 anos

25-29 anos

Homes



111

Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

Poboación total e emancipada

Galicia continúa perdendo poboación nova. No segundo trimestre de 2017 rexistrouse unha caída inte-
ranual do 1,80 por cento das persoas menores de 30 anos. Respecto ao nivel formativo da poboación nova, 
podemos sinalar que en Galicia é superior ao do conxunto de España, cunha porcentaxe do 27,3 por cento 
de persoas menores de 30 anos con estudos superiores e un 33,8 por cento con estudos secundarios post-
obligatorios, 3,1 e 0,9 puntos máis que en España, respectivamente. 

En relación á emancipación, podemos sinalar unha leve caída do 0,38 por cento da taxa de emancipación 
das persoas menores de 30 anos, que a sitúa nun 19 por cento, valor lixeiramente menor ao do conxunto de 
España. A caída concentrouse na poboación de 16 a 24 anos e no colectivo de homes novos.

Táboa II.2.1. 
Poboación moza, moza emancipada e nos fogares novos

16-29 años 30-34 años

Total 16-24 años 25-29 años Homes Mulleres Total

Poboación nova

Número de persoas 322.521 195.245 127.276 164.562 157.959 155.393

Variación interanual -1,80% -0,97% -3,04% -1,67% -1,93% -5,87%

% total poboación 12,00% 7,30% 4,70% 6,10% 5,90% 5,80%

Poboación  nova emancipada

Número de personas emacipadas 61.335 12.342 48.993 23.359 37.976 101.512

Variación interanual -0,38% -11,46% 2,86% -8,45% 5,32% -1,39%

Taxa de emancipación (1) 19,00% 6,30% 38,50% 14,20% 24,00% 65,30%

Fogares novos

Número de fogares 39.731 8.576 31.155 14.410 25.321 61.074

Variación interanual 6,62% -11,88% 13,16% 4,57% 7,82% -3,96%

Taxa de principalidade (2) 12,30% 4,40% 24,50% 8,80% 16,00% 39,30%

Persoas por fogar 2,2 2,4 2,2 2 2,3 2,2

Gráficos II.2.19. 
Emancipación residencial da poboación de 16 a 34 anos 
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Emancipación e nivel de estudos

En relación ao nivel de estudos alcanzado, o colectivo que mostra unha maior taxa de emancipación é o das 
persoas menores de 30 anos con estudos primarios, un 28,2 por cento; seguido do grupo de persoas novas 
con estudos superiores, un 25 por cento. 

En xeral, as taxas de emancipación para todos os niveis formativos son inferiores ás do conxunto de España, 
salvo no caso das persoas novas con estudos secundarios obrigatorios, cunha taxa do 17,2 por cento, un 
punto superior á española.

Táboa II.2.2. 
Emancipación segundo nivel de estudos

16-29 anos 30-34 anos

Total 16-24 anos 25-29 anos Homes Mulleres Total

Taxa de emancipación segundo o nivel máximo de estudos alcadado (3)

Estudos primarios ou sen estudos 28,20% -* 53,50% -* -* 65,40%

Cursa estudos -* -* -* -* -* -*

Non cursa estudos 37,30% -* -* -* -* -*

Estudos secundarios obrigatorios 17,20% -* 48,90% 12,60% 23,10% 63,40%

Cursa estudos -* -* -* -* -* -*

Non cursa estudos 37,60% -* 48,10% 26,10% 53,00% 62,80%
Estudos secundarios  
postobrigatorios 13,80% -* 38,00% 11,70% 15,80% 64,00%

Cursa estudos 6,90% -* -* -* -* -*

Non cursa estudos 29,80% -* 41,90% -* 41,20% 64,90%

Estudos superiores 25,00% -* 31,80% 16,90% 31,50% 67,10%

Cursa estudos 19,60% -* 27,90% -* 25,50% 66,90%

Non cursa estudos 29,50% -* 34,40% -* 36,70% 67,10%

Total poboación 19,00% 6,30% 38,50% 14,20% 24,00% 65,30%

Cursa estudos 8,60% -* 31,50% 6,90% 10,30% 66,70%

Non cursa estudos 32,90% 17,50% 41,50% 23,30% 43,70% 65,00%

Pobreza e capacidade adquisitiva da poboación nova 

A capacidade adquisitiva das persoas novas na nosa comunidade mellorou no segundo trimestre de 2017. 
Por unha banda, reduciuse un 6,89 por cento o número de persoas menores de 30 anos sen salario, aínda 
que segue sendo algo superior á porcentaxe do conxunto de España. 

Doutra banda, o salario medio novo e os ingresos por fogar novo incrementáronse lixeiramente respecto 
ao ano anterior. Aínda así, en ambos os casos as contías son inferiores ás do conxunto de España. A taxa 
de pobreza e/ou exclusión para a poboación menor de 30 anos, con todo, é 2,6 puntos menor que a que 
se rexistra no conxunto de España, afectando a un 34,9 por cento do total. A situación de pobreza afecta 
especialmente á poboación nova desempregada e ás mulleres novas.
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Táboas II.2.3. 
Taxa de pobreza ou exclusión social

16-29 anos 30-34 anos

Total 16-24 anos 25-29 anos Homes Mulleres Total

Taxa de pobreza ou exclusión social (2016) (17)

Total de poboación 34,90% 40,30% 27,60% 32,00% 38,00% 26,90%

Poboación ocupada 23,20% 31,50% 19,80% 19,50% 29,20% 18,40%

Poboación en paro 42,20% 55,90% 30,10% 44,80% 39,80% 46,40%

Poboación inactiva 39,50% 38,30% 44,40% 38,60% 40,20% -*

Acceso da poboación nova á vivenda

No caso de Galicia, a menor capacidade adquisitiva das persoas menores de 30 anos en comparación co 
conxunto de España compénsase cun mercado inmobiliario máis accesible e que se mantivo en certa me-
dida estable. 

Os prezos do aluguer, que non se atopan entre os máis elevados do país, tiveron un incremento menor que 
noutras comunidades, un 1,41 por cento respecto ao ano anterior, que permitiu que o esforzo que deben 
realizar as persoas novas para acceder a unha vivenda permanecera máis ou menos estable: cun descenso 
do 0,06 por cento no caso dos fogares novos e un incremento do 0,79 por cento no caso das persoas novas 
asalariadas en solitario. 

Deste xeito, o custo de acceso á vivenda en réxime de aluguer situouse, no caso dos primeiros, nun 29,8 
por cento, por baixo do 30 por cento recomendable, mentres que no caso das persoas novas asalariadas en 
solitario o custo representa un 55,6 por cento do seu salario. 

En relación á compra de vivenda, hai unha leve baixada do 0,84 por cento do prezo, aínda que no caso da 
vivenda de nova construción, o prezo de compra incrementouse nun 3,5 por cento. Este descenso fixo que 
o esforzo de compra para os fogares novos se reducise nun 3,27 por cento e para as persoas novas asala-
riadas en solitario un 2,45 por cento, situando o custo que deben asumir nun 28 por cento e un 52,1 por 
cento, respectivamente. 

Táboas II.2.4. 
Acceso á vivenda en propiedade

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Acceso á vivenda en propiedade con financiación hipotecaria

Precio medio vivenda libre (euros) 122.590 85.250 94.690 121.620

Variación interanual precio medio vivenda libre 1,24% -2,87% -0,31% -2,15%

Custo de acceso propiedade (Fogar novo)* 27,50% 22,20% 24,20% 28,70%

Variación interanual -1,24% -5,25% -2,74% -4,54%

Custo de acceso propiedade (Asalariado/a)* 50,90% 38,20% 44,00% 55,80%

Variación interanual -0,40% -4,45% -1,92% -3,74%

É necesario sinalar que hai unha notable diferenza entre as catro provincias galegas, con Lugo e Ourense 
con custos de acceso á vivenda bastante inferiores a Pontevedra e A Coruña.
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Táboas II.2.5. 
Acceso á vivenda en aluguer

16-29 anos 30-34 anos

Total 16-24 
anos

25-29 
anos Homes Mulleres Total

Acceso á vivenda en aluguer

Renda media vivenda libre (euros/mes) 452

Variación interanual 1,41%

Custo de acceso aluguer (Fogar novo)* 29,80% 28,50% 30,10% 28,80% 31,00% 24,90%

Variación interanual -0,06%

Custo de acceso aluguer (Asalariado/a)* 55,60% 81,00% 49,20% 55,70% 55,50% 39,90%

Variación interanual 0,79%

Custo de acceso aluguer (Ingresos ordinarios)* 120,70% 262,00% 64,50% 116,90% 124,80% 44,60%

Variación interanual -2,83%

Renda máxima  tolerable (Fogar novo) 454 475 450 471 437 544

Variación interanual 1,47%

Renda máxima  tolerable (Asalariado/a) 244 167 275 243 244 340

Variación interanual 0,62%

Táboas II.2.6. 
Ingresos mínimos para adquirir unha vivenda libre

16-29 anos 30-34 anos

Total 16-24 
anos

25-29 
anos Homes Mulleres Total

Ingresos mínimos para adquirir unha vivenda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuais) 16.935

Ingresos mínimos (euros mensuais) 1.411

Variación interanual -1,85%

Diferenza con ingresos medios fogar novo -6,81% -10,93% -5,83% -10,10% -3,04% -22,15%

Diferenza con salario medio persoa nova 73,68% 152,89% 53,72% 74,10% 73,22% 24,68%

Poboación de 16-29 anos
Ingresos mínimos Diferenza con ingresos

Anuais Mensuais Variación 
ineranual Fogar novo Salario novo

Galicia 16.935 1.411 -1,85% -6,81% 73,68%

A Coruña 17.496 1.458 0,22% -8,35% 69,64%

Lugo 12.167 1.014 -3,85% -26,00% 27,22%

Ourense 13.514 1.126 -1,31% -19,31% 46,78%

Pontevedra 17.358 1.446 -3,14% -4,40% 85,92%
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Táboas II.2.7. 
Réxime de tenencia das vivendas das persoas emancipadas

16-29 anos 30-34 anos

Total 16-24 
anos

25-29 
anos Homes Mulleres Total

Réxime de tenencia (2016)

Propiedade, totalmente paga ou sen pagamentos 15,40% -* 17,90% -* 15,30% 21,00%

Propiedade con hipoteca 14,40% -* 16,40% -* 17,60% 38,60%

Aluguer 54,10% 70,50% 48,10% 56,40% 52,40% 28,10%

Cedidas gratis ou a baixo prezo 16,10% -* 17,50% -* 14,60% 12,30%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En relación ao réxime de tenza da vivenda, unha maioría das persoas menores de 30 anos en Galicia, o 54,1 
por cento, vivían en réxime de aluguer, porcentaxe inferior en case 5 puntos ao conxunto de España. Hai 
en Galicia, en cambio, unha maior proporción de persoas novas que tiñan unha vivenda en propiedade sen 
pagamentos ou totalmente paga e cedidas gratis ou a baixo prezo, un 15,4 por cento e un 16,1 por cento 
da poboación nova, respectivamente. 

Xuventude e mercado de traballo

Poboación parada, activa e ocupada

Como se pode ver na táboa seguinte, no ano 2017, constátase unha redución de persoas novas desempre-
gadas de 13.100 persoas pero este dato vén acompañado dunha alarmante perda de poboación activa, en 
total 17.300 mozas e mozos menos que no ano 2016.

Táboa II.2.8. 
Poboación moza parada, activa e ocupada en Galicia, 2016 e 2017

Poboación Total idades De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 16 a 34

Parada

2016 215.400 3.800 21.200 25.800 27.200 78.000

2017 195.600 4.200 16.900 21.800 22.000 64.900

Diferenza -19.800 400 -4.300 -4.000 -5.200 -13.100

Activa

2016 1.256.100 6.700 55.400 108.400 147.900 318.400

2017 1.248.300 7.200 53.900 103.700 136.300 301.100

Diferenza -7.800 500 -1.500 -4.700 -11.600 -17.300

Ocupada

2016 1.040.600 2.900 34.200 82.600 120.600 240.300

2017 1.052.700 3.000 37.100 81.900 114.300 236.300

Diferenza 12.100 100 2.900 -700 -6.300 -4.000

Fonte: Elaboración propia segundo datos do IGE
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Se comparamos a evolución da situación do desemprego entre os anos 2016 e 2017, pódese observar 
como se produce unha importante contracción de persoas desempregadas menores de 35 anos, en termos 
absolutos de 13.100. Pero se ademais de analizar a poboación en situación de desemprego temos en conta 
a evolución da poboación activa, obsérvase como parte da redución da poboación parada é consecuencia 
dunha forte caída da poboación activa, de 17.300 persoas menos entre as mozas e mozos nestas idades 
nun ano, polo que o descenso do paro xa non se pode valorar tan positivamente. 

No que respecta á poboación ocupada, hai en Galicia actualmente 236.300 persoas menores de 35 anos 
nesta situación, o que supón unha contracción con respecto a hai un ano de 4.000 persoas, chamando a 
atención o descenso de 6.300 no tramo de 30 a 34 anos.

No cuarto trimestre de 2017, o 11,1 por cento de persoas ocupadas eran menores de 30 anos, o 41,9 por 
cento tiñan entre 30 e 44 anos, o 28,8 por cento, entre 45 e 54 anos, e o restante 18,2 por cento tiña 55 ou 
máis anos. Segundo o IGE, entre os anos 2016 e 2017 nos tramos de idade de 25 a 34 anos a poboación 
ocupada descendeu en 7.000 persoas. 

Baixou máis o paro do que medrou o emprego, así que, non todas as persoas que deixaron de figurar como 
paradas atoparon un posto de traballo. De feito, no último ano, segundo a EPA, saíron das estatísticas do 
paro unhas 22.000 persoas, pero a poboación ocupada só aumentou en 6.200 persoas. 

Desde o cuarto trimestre de 2011 abandonaron o mercado laboral 82.300 persoas; desas, 15.900 fixérono 
no último ano. A caída da poboación activa está influíndo moito no descenso do paro; de feito, o 72 por 
cento da redución do paro no último ano explícase por esa caída. Esta caída concéntrase, sobre todo, na xu-
ventude. En relación co cuarto trimestre de 2011, hai 149.300 persoas activas menos menores de 40 anos, 
un -24,0 por cento, fronte as 67.000 de máis de 40 ou máis anos, incremento do 9,6 por cento. A perda de 
poboación activa foi de 17.300 mozas e mozos entre 2016 e 2017. 

Dende 2008, fronte ao aumento das persoas activas de máis de 55 anos nun 27,6 por cento, ou nas de 45 a 
54 anos, nun 17 por cento, as de 16 a 19 anos descenderon un 66,7 por cento, o que supón 14.400 menos; 
e un 40,4 por cento, situándose en 36.600, as de 20 a 24 anos; e un 35,5 por cento, unhas 132.300, nas de 25 
a 34. Dende o 2008, Galicia perdeu 183.300 persoas activas menores de 35 anos. 

Gráfico II.2.20. 
Taxa de actividade por comunidades autónomas
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Se comparamos, en termos xerais, a taxa de actividade por comunidades autónomas, que reflicte o gráfico 
anterior, móstranos a Galicia cunha taxa ao redor do 52 por cento, moi por debaixo da media española. 

Gráfico II.2.21. 
Taxa de actividade da poboación de 16 e máis anos por sexo e grupos de idade, 1976 e 2017, Galicia
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O gráfico anterior mostra o importante crecemento da taxa de actividade das mulleres galegas, sobre todo 
entre 25 e 54 anos superior que ao 80 por cento, comparado co 50 por cento do ano 1976. 

No caso da franxa de idade de entre 16 e 19 anos a actividade é case nula, o que confirma o alongamento 
da xuventude e da actividade do estudo fronte o traballo, tanto en homes como en mulleres. Moi diferente 
á do ano 1976, onde esta franxa de idade tiña elevadas taxas de actividade.

Taxas de paro, actividade e ocupación

Os mozos e mozas galegas enfróntanse a unha taxa de paro do 21,6 por cento; 5,9 puntos superior ao do 
resto da poboación. Ademais, a taxa de actividade contráese nun punto e seis décimas no último ano. 

Táboa II.2.9. 
Taxas de paro, actividade e ocupación en Galicia 2016 e 2017

Poboación Total idades De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 16 a 34

Paro

2016 17,1 56,7 38,3 23,8 18,4 24,5

2017 15,7 58,3 31,4 21 16,1 21,6

Diferenza -1,5 1,6 -6,9 -2,8 -2,2 -2,9

Actividade

2016 53,5 8 48,9 82,9 90,3 64,8

2017 53,3 8,5 48,9 81,8 88,3 63,2

Diferenza -0,2 0,5 -0,1 -1,1 -2 -1,6
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Ocupación

2016 44,3 3,5 30,2 63,1 73,6 48,9

2017 45 3,5 33,6 64,6 74,1 49,6

Diferenza 0,7 0,1 3,4 1,4 0,5 0,7

Fonte: Elaboración propia segundo datos do IGE

Como se desprende dos datos anteriores, é moi preocupante a taxa de paro xuvenil, contando nestes as 
persoas menores de 35 anos, xa que, a pesar de que tamén sufriu un descenso, continúa sendo do 21,6 por 
cento e, ademais, canto menos idade maiores niveis de paro se presentan, dato que contrasta co 15,7 por 
cento da taxa de paro de toda a poboación neste ano, sendo 5,9 puntos superior.

Constátase unha contracción da taxa de actividade en termos interanuais, ao pasar de 64,8 por cento no 
2016 ao 63,2 por cento no ano 2017, o que supón unha perda dun punto e seis décimas na taxa de activida-
de das persoas menores de 35 anos en tan só un ano, fronte a un descenso do 0,2 no conxunto das idades.

Gráfico II.2.22. 
Taxa de paro actividade por CC AA e algúns países europeos, 2016
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Se comparamos, en termos xerais, a taxa de paro entre algún país europeo, España e algunha comunidade 
autónoma, Galicia ten unha das máis altas, sendo Alemaña, moi lonxe da nosa Comunidade, a que ten a 
menor taxa de desemprego e Andalucía, a maior dos lugares analizados. O noso veciño, Portugal, ten unha 
taxa moi inferior á nosa.

Non podemos esquecer tampouco ás persoas paradas de longa duración, que levan máis dun ano na pro-
cura de emprego, coas dificultades que isto xera, sendo en Galicia o 33,1 por cento delas mozas e mozos 
menores de 35 anos. 

Persoas paradas por nivel de formación alcanzado

Na seguinte táboa, veremos como o 23,7 por cento das persoas menores de 30 anos en España, con educa-
ción superior, se atopa en situación de desemprego. A pesar de que se temos en conta a poboación parada 
menor de 30 anos segundo o seu nivel de formación en España, por non existir datos para Galicia, o 49,1 por 
cento do paro se concentra en persoas que, como moito teñen a primeira etapa de educación secundaria 
e similar.

Táboa II.2.10. 
Persoas e taxa de paro en función do seu nivel educativo en España no 2017

Media anual 2017 Total Menores  
de 30 %

Total 3.916.925 1.063.100 100

Persoas analfabetas 30.650 1.625 0,2

Estudos primarios incompletos 97.450 7.950 0,7

Educación primaria 406.125 93.775 8,8

Primeira etapa de educación secundaria e similar 1.576.600 418.975 39,4

Segunda etapa de educación secundaria, con orientación xeral 526.050 153.800 14,5

Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional 
(inclúe educación postsecundaria non superior) 395.575 135.525 12,7

Educación superior 884.500 251.550 23,7

Fonte: INE

Chama a atención que, aínda que a medida que se acada un maior nivel de formación diminúe o número 
de persoas desempregadas nestas idades; de novo volve a incrementarse no caso de ter estudos superio-
res, xa que, o 23,7 por cento das persoas menores de 30 anos que teñen unha educación superior están en 
situación de desemprego. 
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Poboación ocupada por sector económico

Como se desprende da observación da táboa seguinte, as persoas ocupadas menores de 35 anos atópanse 
nun 72 por cento dos casos no sector servizos, fundamentalmente na hostalaría e no comercio.

O seguinte sector en importancia, aínda que moi lonxe do anterior, é o Industrial, cun 17, 5 do emprego de 
menores de 35 anos.

Táboa II.2.11. 
Persoas ocupadas por sectores económicos

2017 Total Distribución % Menor de 35 anos Distribución %

Total 1.052.700 100 236.300 100

Agricultura, gandaría, caza e silvicultura 55.400 5,3 9.200 3,9

Pesca e acuicultura 19.800 1,9 3.400 1,4

Industria 171.200 16,3 41.400 17,5

Construción 66.600 6,3 12.200 5,2

Servizos 739.700 70,3 170.100 72

Fonte: IGE

Afiliacións por réximes da seguridade social

O 83,2 por cento das mozas e mozos galegos están afiliados no réxime xeral da Seguridade Social, seguido 
cun 13,3 por cento no réxime de persoas autónomas, como se reflicte na seguinte táboa. Os sectores pri-
marios teñen pouco peso entre a xuventude da nosa comunidade autónoma. 

Táboa II.2.12. 
Afiliacións por réximes da seguridade social

2017 Total 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 16 a 34 % s/16-34

Total 973.812 3.699 34.601 76.300 107.002 221.602 100

Xeral (excl. Agrario e Fogar) 705.485 3.182 30.166 64.819 86.115 184.282 83,2

Minería do carbón  -  -  -  -  -  -  - 

Agrario 5.355 84 442 571 654 1.751 0,8

Empregados/as do fogar 27.347 24 279 770 1.328 2.401 1,1

Autónomos/as 214.455 324 3.128 8.964 17.126 29.542 13,3

Mar 21.171 86 585 1.175 1.779 3.625 1,6

Fonte: IGE

Nos sectores agrario e do mar prodúcense pequenas variacións de afiliacións nos últimos catro anos, pero 
decrecen en 5.128 as persoas menores de 35 anos afiliadas ao réxime de persoas autónomas
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Táboa II.2.13. 
Evolución da afiliación nos réximes agrario, do mar e de persoas autónomas

2017 Total Distribución % Distribución %

Agrario

2014 4.570 1.586

2015 4.757 1.648 62

2016 5.097 1.713 127

2017 5.355 1.751 165

Mar

2014 21.519 3.940

2015 20.722 3.606 -334

2016 21.035 3.655 -285

2017 21.171 3.625 -315

Autónomos/as

2014 216.161 34.670

2015 217.586 33.732 -938

2016 216.421 31.634 -3.036

2017 214.455 29.542 -5.128

Fonte: IGE

Se temos en conta a evolución das afiliacións, nos últimos catro anos, nos sectores primarios e de persoas 
autónomas, pódese observar como o agrario e o do mar sofren pequenas variacións en termos absolutos, 
pero no de persoas autónomas hai 5.128 persoas menos que hai catro anos.

Características da contratación das persoas novas

Contratación segundo o tipo de xornada

O 20,5 por cento das mozas e mozos galegos teñen contratos a tempo parcial, fronte ao 13,5 por cento do 
conxunto das idades, e o 61,3 por cento din que teñen este tipo de contrato porque non foron capaces de 
atopar un traballo a xornada completa no conxunto do Estado.

Táboa II.2.14. 
Contratación segundo o tipo de xornada

Galicia Total idades De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 16 a 34

Completa

2016 898.500 1.400 24.100 65.700 103.400 194.600
2017 910.700 1.400 24.700 64.300 97.400 187.800
Diferenza 12.200  - 600 -1.400 -6.000 -6.800

Parcial

2016 142.200 1.500 10.100 16.900 17.200 45.700
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2017 142.000 1.600 12.400 17.600 16.900 48.500
Diferenza -200 100 2.300 700 -300 2.800

Taxa parcialidade 2017

Galicia 13,5 53,3 33,4 21,5 14,8 20,5
España 15 50 36,5 21,1 15,1 21,7
Dif G/E -1,5 3,3 -3,1 0,4 -0,3 -1,2

Fonte: IGE. 

A xuventude sofre maiores taxas de parcialidade, estando o 20,5 por cento do total de persoas ocupadas 
menores de 35 anos contratadas a tempo parcial, fronte ao 13,5 por cento do conxunto de idades, o que su-
pón sete puntos de diferenza, e unha vez máis, a menor tramo de idade dispáranse as taxas de parcialidade. 

A contratación a tempo parcial increméntase no 2017, xa que, en Galicia o número de menores de 35 anos 
cun contrato a xornada completa diminuíu en 6.800 persoas, e as contratadas a tempo parcial foron 2.800 
máis, concentrado este aumento maioritariamente nas persoas de entre 20 a 24 anos.

Por idade, o colectivo de 16 a 29 é o máis representado na xornada parcial, cun 25,3 por cento, no cuarto 
trimestre de 2017 o 13,1 por cento no conxunto da poboación ocupada. 

Gráfico II.2.23. 
Taxa de parcialidade involuntaria
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Fonte: IGE, INI, Eurostat

Como reflicte o gráfico anterior, Galicia supera, con moito, a taxa española de parcialidade nas contrata-
cións, solo superada por catro comunidades autónomas e un país, Italia.
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Táboa II.2.15. 
Persoas ocupadas a tempo parcial por motivo da xornada

2017 Total 16 a 34 anos %

Total 2.818.900 1.015.575 100

Seguir cursos de ensinanza ou formación 181.700 171.750 16,9

Enfermidade o incapacidade propia 33.425 2.525 0,2

Coidado de nenos/as ou de persoas adultas enfermas, 
incapacitadas ou maiores 271.925 57.550 5,7

Outras obrigas familiares ou persoais 156.500 19.525 1,9

Non poder atopar traballo de xornada completa 1.633.750 623.025 61,3

Non querer traballo de xornada completa 229.625 55.950 5,5

Outros motivos de ter xornada parcial 302.525 81.400 8

Non sabe o motivo 6.525 4.050 0,4

Fonte: EPA (datos do Estado por non haber para Galicia)

Con respecto aos datos da xuventude ocupada a tempo parcial, e o motivo de ter este tipo de xornada, o 
salientable é que o 61,3 por cento din que están nesta situación por non ser capaces de atopar un traballo 
a xornada completa. Tan só o 16,9 por cento responden que teñen este tipo de xornada para poder seguir 
cursos de ensinanza ou formación. 

A xornada parcial é un espello da precariedade laboral pois, segundo o último dato dispoñible, no 58 por 
cento dos casos non responde a un desexo dos traballadores e traballadoras: só un 9 por cento afirmou 
buscar ese tipo de xornada. 

Contratación e tipos de contratos temporais

Diminúe a contratación indefinida e aumenta a temporal, incrementándose a taxa de temporalidade en 
case 4 puntos no último ano nas persoas novas. As mozas e mozos galegos teñen unha taxa do 52,1 por 
cento, no último ano fronte ao 27 por cento do conxunto das idades, o que significa 25,1 puntos máis.

Táboa II.2.16. 
Comparativa contratación temporal e indefinida entre 2016 e 2017

Galicia Total 16 a 34 

Indefinida

2016 603.400 107.700
2017 604.000 99.100
Diferenza 600 -8.600

Temporal

2016 214.400 100.400
2017 223.300 107.700
Diferenza 8.900 7.300

Fonte:IGE-INE. Enquisa de poboación activa
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Táboa II.2.17. 
Taxa de temporalidade

Galicia Total 16 a 30 anos 16 a 34 anos

Taxa temporalidade

2016 26,2 48,2

2017 27 52,1

Diferenza 0,8 3,9

Fonte:IGE-INE. Enquisa de poboación activa

A xuventude tamén sofre maiores taxas de temporalidade, con grandes diferenzas respecto ao conxunto 
da poboación asalariada. O 52,1 por cento das persoas asalariadas, menores de 35 anos, teñen un contrato 
temporal, cando no total de idades esta porcentaxe é do 27 por cento. 

E no último ano, lonxe de cambiar a tendencia, incrementouse este tipo de contratación en 3,9 puntos nas 
persoas menores de 35 anos. 

Táboa II.2.18. 
Tipos de contratos

2017 Total Menores 25 anos Menores 30 anos

Total contratos 1.020.962 161.890 335.967

Total indefinidos 80.793 9.154 22.797

% Indefinidos 7,9 5,7 6,8

Total temporais 940.169 152.736 313.170

Obra ou servizo 327.747 46.039 97.345

Eventual por circunstancias da produción 498.981 92.378 181.693

Interinidade 89.554 8.387 22.740

En prácticas 6.029 2.859 5.202

Formación 3.189 1.380 2.323

Outros 10.536 1.596 3.495

Fonte: SEPE 

En canto á modalidade de contratación temporal rexistrada no SEPE en Galicia, no ano 2017, o contrato 
temporal por circunstancias da produción é o maioritario, 181.693 contratos, o que supón o 58 por cento 
da contratación temporal seguidos polo contrato de obra ou servizo, con 97.345. 

Táboa II.2.19. 
Persoas asalariadas de 16 a 29 anos con contrato ou relación laboral temporal por duración do contrato

%

Total 100

1 día 0,9

De 2 días a menos de 1 mes 3,3

De 1 a 3 meses 16,1
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De 4 a 6 meses 19,1

De 7 a 11 meses 6,6

De 1 a menos de 2 anos 9,8

De 2 a menos de 3 anos 1,6

3 anos ou máis 4,4

Non sabe pero menos de 1 mes 0,7

Non sabe pero máis de 1 mes 31

Non sabe a duración 6,5

Fonte: INE

Ademais da temporalidade, preocupantes son tamén os datos sobre a duración dos contratos das persoas 
asalariadas mozas con contrato ou relación laboral temporal. O 39,3 por cento dos e das menores de 30 
anos, dato de España, traballan menos de 6 meses. Chama a atención que o 38,2 por cento non saiba cal vai 
ser a duración do seu contrato, co que se amosa a clara vulnerabilidade para este colectivo. Incluso hai un 
6,5 por cento de mozos e mozas que descoñece que duración ten o seu contrato.

En canto á temporalidade a idade é determinante á hora de asinar un contrato temporal. O colectivo máis 
castigado pola temporalidade é a mocidade: o 61,4 por cento de menores de 30 anos que traballaban por 
conta allea, no cuarto trimestre de 2017, tiñan un contrato temporal. 

Brecha salarial da xuventude respecto ao resto de idades

As mozas e mozos galegos menores de 35 anos perciben un 21,9 por cento menos de salario que a po-
boación do conxunto das idades, e, as menores de 25 anos, un 42,9 por cento menos.

Táboa II.2.20.
 Brecha salarial da xuventude respecto ao resto de idades

2014 Galicia Brecha con total

Total idades 20.195,90

Menor de 25 11.539,30 -42,9

25-34 16.311,60 -19,2

Menores 35 15.766,10 -21,9

35-44 20.342,10 0,7

45-54 22.360,80 10,7

55 e máis 23.483,50 16,3

Fonte: Enquisa de estrutura salarial do INE. 2014

Os salarios da poboación menor de 25 anos ascenden a 11.539,3 euros e a 16.311,6 euros, para a de 25 a 34 
anos, polo que queda patente que, a medida que medra a idade da poboación traballadora, o salario medio 
anual tamén se incrementa. Porcentualmente, as persoas menores de 35 anos perciben un salario un 21,9 
por cento inferior e, no caso das menores de 25 anos, a brecha elévase ao 42,9 por cento.

Ademais da brecha salarial, entre o 2010 e 2014, as persoas menores de 25 anos viron reducido o seu salario 
nun 10,3 por cento e as de 25 a 34 anos no 7,05 por cento, mentres que no conxunto das idades a redución 
foi do 0,22 por cento.
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Táboa II.2.21. 
Evolución do salario bruto anual segundo o grupo de idade

Euros 2010 2014 Diferenza s/2010

Total 20.242 20.195,90 -0,22

Menor de 25 12.865,20 11.539,30 -10,3

25-34 17.549,20 16.311,60 -7,05

35-44 20.942 20.342,10 -2,86

45-54 22.446 22.360,80 -0,38

55 e máis 23.536 23.483,50 -0,22

Outros 10.536 1.596 3.495

Fonte: Enquisa de estrutura salarial do INE

Aínda que nos últimos anos, os salarios sufriron unha diminución na súa contía, o certo é que esta foi máis 
acusada no caso das persoas novas. Mentres que, no conxunto das idades, entre os anos 2010 e 2014, os 
salarios diminuíron un 0,22 por cento, nas menores de 25 anos esta redución foi do 10,3 por cento e nas de 
25 a 34 anos foi dun 7,05 por cento.

Natalidade e conciliación 

Natalidade 

O número de nacementos sitúase en Galicia, no ano 2016, en 19.062, un 1,9 por cento menos que os rexis-
trados no ano 2015. Por provincias, todas elas presentan descensos neste último ano.  No período 2010-2016 
todas as provincias galegas presentan unha diminución do número de nacementos. Ademais, o 79,6 por cen-
to dos nacementos do ano 2016 corresponden a nais con residencia nas provincias da Coruña e Pontevedra, 

Os datos dos nacementos segundo a idade da nai constatan o retraso na idade á que as mulleres galegas 
teñen os seus fillos e fillas. Así, no ano 2016 o 78,2 por cento dos nacementos en Galicia foron de nais de 30 
ou máis anos de idade; mentres os nacementos nese grupo de idade representaban hai dez anos o 65,4 por 
cento. No ano 2016 os nacementos de nais de 40 e máis anos representan xa o 10,2 por cento do total de 
nacementos, fronte ao 4,1 por cento do ano 2006. 

As nais con nacionalidade estranxeira teñen os seus fillos e fillas a idades máis temperás que as nais de na-
cionalidade española. No ano 2016 en Galicia só o 19,9 por cento das nais de nacionalidade española tiña 
menos de 30 anos; no caso das nais de nacionalidade estranxeira esta porcentaxe alcanza o 47,5 por cento .

No ano 2006, a maior porcentaxe de nacementos, un 38,6 por cento, estaba no tramo de idade de 30 a 34 
anos. No ano 2016, a maior porcentaxe de nacementos mudou o tramo de idade de 35 a 39 anos, co 34,3 
por cento, segundo o IGE.
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Táboa II.2.22. 
Indicadores de fecundidade

2015 Taxa específica de fecundidade

Menos de 20 anos 4,77

20 a 24 anos 17,62

25 a 29 anos 43,41

30 a 34 anos 78,33

35 a 39 anos 59,29

40 a 44 anos 16,02

Máis de 44 anos 1,23

Fonte: IGE

Adopcións 

Estase a observar un descenso nas adopcións por diferentes motivos: menos peticións, endurecemento dos 
requisitos, tempos de espera, conflitos internacionais, tratamentos de fertilidades… No ano 2016, un total 
de 116 parellas solicitaron un proceso nacional de adopción, e 77 pediron un acollemento internacional. 

No mesmo período houbo tan só 26 autos de adopción nacional, 14 adopcións efectivas, aos que hai que 
sumar 48 menores preasignados e asignadas doutros países. En total 74 adopcións foron as que se produ-
ciron, a cifra máis baixa das estatísticas que manexa a Consellería de Política Social. No ano 2005 foron 368, 
cinco veces máis. 

Decisión de non ter fillos e fillas

Táboa II.2.23. 
Persoas ocupadas segundo os factores laborais que condicionan a maternidade ou paternidade (%)

2016 Salario/ingresos do 
traballo insuficientes

Horario incompatible 
co coidado dos nenos 

e nenas

Falta de estabilidade 
laboral

Afectaría á traxectoria 
profesional

16 a 29 anos 77,52 60,45 53,61 29,24

30 a 39 anos 67,35 73,45 34,01 26,32

40 a 49 anos 64,68 73,19 24,17 25,49

Total 68,36 71,02 34,56 26,71

Fonte: IGE

Os datos demostran como o salario/ingresos no traballo insuficientes, a falta de estabilidade laboral e que 
podería afectar a súa traxectoria profesional, son cuestións que as persoas novas ocupadas teñen máis en 
conta que as do resto das idades á hora de decidir ser nais ou pais. 
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Táboa II.2.24. 
Persoas ocupadas cuxa situación laboral as condiciona na maternidade/paternidade

2016 A decisión de ter 
fillos ou fillas % A idade de maternidade/

paternidade % O número de fillos 
ou fillas %

16 a 29 anos 29.445 27,68 22.647 21,29 22.882 21,51

30 a 39 anos 72.892 27,01 57.511 21,31 66.750 24,74

40 a 49 anos 40.272 13,21 32.985 10,82 41.428 16,59

50 ou máis 1.758 0,58 1.776 0,58 2.591 0,85

Total 144.366 14,63 114.919 11,65 133.652 13,54

Fonte: IGE

De novo encontrámonos que, nas persoas máis novas, a situación laboral ten unha influencia máis determi-
nante que no conxunto das idades á hora de decidir ter fillos ou fillas ou o seu número. 

Conciliación 

No que respecta ao coidado de persoas dependentes, obsérvase, na táboa seguinte, como as porcentaxes 
e números absolutos maiores se atopan no tramo de idades de entre 45 e 65 anos. 

Táboa II.2.25.
Persoas de 16 e máis anos que coida de persoas dependentes por idade e sexo

2016 % Miles Dedican menos de 
10 horas á semana

Dedican de 10 a 19 
horas á semana

Dedican 20 horas ou 
máis á semana

Homes 9,6 1.797,70 31,9 21,4 46,7

16 a 29 anos 4,5 144,8 55,5 24,6 19,9

30 a 44 anos 6,7 369,2 34,8 24,4 40,8

45 a 64 anos 12,4 787 34,3 23,8 41,9

65 e máis anos 13,6 496,7 19,1 14,4 66,5

Mulleres 13,2 2.613,00 24,8 18,1 57

16 a 29 anos 6,1 190,9 37,8 21,4 40,8

30 a 44 anos 8,3 451,6 30,1 18,3 51,6

45 a 64 anos 20,3 1.309,70 24 21,2 54,7

65 e máis anos 14 660,8 19 10,9 70

Fonte: INE

Constátase, tamén como seguen a existir grandes diferenzas en función do sexo, tamén entre as persoas 
novas, xa que hai 144.800 homes de entre 16 e 29 anos que coidan de persoas dependentes, fronte a 
190.900 mulleres nestas idades, diferenzas que se incrementan moito no caso das que dedican máis de 20 
horas semanais a estes coidados, un 19,9 por cento no caso dos homes fronte ao 40,8 por cento no caso 
das mulleres.
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Xuventude e migración 

Emigración 

A caída da poboación activa concéntrase sobre todo na xuventude. En relación co cuarto trimestre de 2011, 
en 2017 hai 149.300 persoas activas menos, menores de 40 anos, o que supón unha caída dun 24,0 por cen-
to, En contraposición están as 67.000 persoas activas, de máis de 40 ou máis anos, o que é un incremento 
dun 9,6 por cento. A perda de poboación activa, segundo os datos de IGE, é de 17.300 persoas novas, entre 
os anos 2016 e 2017. 

No ano 2011 houbo un incremento da emigración, no ano 2016 sitúanse en 29.532 persoas as que marcha-
ron, das que 18.745 foron a outra comunidade autónoma e 10.787 ao estranxeiro. A franxa de idade con 
maior número de persoas que saíron ao estranxeiro é a de entre 25 e 34 anos, cunha cifra de 22.287, o 28 
por cento do total. Seguida da franxa de entre 35 e 44 anos, con 16.038, o que supuxo un 20 por cento. Por 
provincias, nas que maior número de persoas emigran son A Coruña e Pontevedra. 

Inmigración 

En canto á inmigración, polo contrario, obsérvase a partir do mesmo ano un descenso sendo, no ano 2016, 
as persoas que viñeron un total de 32.557, dás que unhas 16.821 eran doutra comunidade e 15.736 do 
estranxeiro, segundo a IGE.

Cualificación profesional 

O Instituto Galego das Cualificacións, dependente da Consellería de Traballo, sinala no seu último informe 
sobre contratacións que, por cada persoa universitaria menor de trinta anos que chegou a Galicia, atraída 
por un contrato de traballo, outras dous marcharon a outra autonomía cun emprego xa asinado. 

Pola súa banda, chegaron para traballar un total de 7.585 persoas licenciadas, entre o ano 2008 e o ano 
2016, e fóronse coa mesma titulación e posto asegurado un total de 15.026 persoas. 

En paralelo, e durante o mesmo tempo, encontraron traballo na nosa comunidade un total de 80.838 mo-
zas e mozos galegos con carreira universitaria. 
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2.4 Consideracións finais

O primeiro que é necesario sinalar é a dificultade metodolóxica da definición de xuventude. Trátase dun 
concepto cultural para o que non se conta cunha definición unánime establecida en función de factores so-
cioculturais, institucionais, económicos ou, incluso, políticos. Así a Asemblea Xeral de Nacións Unidas e OIT 
definen a xente moza como o grupo de idade situado entre os 15 e os 24 anos; nos países e institucións da 
UE comprenden os grupos de 15 a 25 anos e, nalgúns casos, de 14 a 29. Nas distintas CC AA encontrámonos, 
tamén, cunha gran variación da franxa de idade, sendo un aspecto sobre o cal non existe un acordo común. 
En Galicia, na Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia teñen consideración de persoas novas as 
que teñen idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos.

O mercado de traballo é un elemento desestabilizador, con elevadas taxas de paro, especialmente, nas 
cohortes de menor idade da poboación. No ano 2017, en Galicia as persoas comprendidas entre 16 e 34 
anos tiñan unha taxa de paro dun 21,6 por cento; con contratos con elevada temporalidade que, para esta 
franxa de idade, era dun 52,1 por cento; ademais os contratos parciais supoñían un 20,5 por cento. A xor-
nada parcial é un espello da precariedade laboral pois, segundo o último dato dispoñible, no 58 por cento 
dos casos non responde a un desexo dos traballadores e traballadoras, só un nove por cento afirmou buscar 
ese tipo de xornada. A todo isto, hai que engadir que a brecha salarial é moi profunda, sobre todo para as 
persoas menores de 25 anos, que chega a ser dun 42,9 por cento, mentres que a das persoas menores de 35 
anos se sitúa nun 21,9 por cento. A consecuencia é que a emancipación familiar supoña un difícil reto para 
a xuventude galega e a idea de formar a súa propia familia e ter descendencia tarde en poder realizarse. 

As dificultades que rodean a transición á vida adulta están na base da paulatina prolongación da etapa de 
xuventude nos países occidentais, coa sinalada dificultade de emancipación por baixos niveles de ingresos 
e foi un dos factores que fixeron posible que a mocidade acadara progresivamente un nivel de instrución 
máis alto. Apostar por prolongar os estudos é unha estratexia con vistas a aumentar as oportunidades de 
construír unha carreira laboral. Aínda así, en Galicia, un 23,7 por cento das persoas con educación superior 
están en paro. Ademais de significar relegar a un segundo plano os proxectos persoais de constitución de 
parella e a decisión de ter descendencia, aloxándoa a un momento posterior que resulte ser máis favorable.

Así mesmo, a redución da fecundidade relaciónase moi directamente co atraso no calendario de transición 
á vida adulta polos datos do mercado de traballo e da posición case que única de filla ou fillo á de nai ou 
pai. A falta de estabilidade laboral da xuventude atranca que desenvolva un proxecto de vida axeitado. Os 
datos demostran como o salario/ingresos no traballo insuficientes, a falta de estabilidade laboral e que 
podería afectar a súa traxectoria profesional, son cuestións que as persoas novas ocupadas teñen máis en 
conta que as do resto das idades á hora de decidir ser nais ou pais. 

O atraso na entrada no mercado de traballo da mocidade galega, do seu matrimonio tardío e da idade das 
nais no momento do nacemento do seu primeiro fillo ou filla é ben expresivo do que levamos sinalado ao 
longo deste traballo. Pode destacarse que, practicamente, desaparece a fecundidade das mulleres de 20 a 
24 anos, que ata 1981 ocupaban o segundo lugar por orde de participación. Os grupos de mulleres novas 
cederon o protagonismo ao das mulleres de 30 a 34 anos, que de ocupar o terceiro lugar pasaron ao pri-
meiro de forma destacada. 

A subsistencia dun elevado paro entre a mocidade, sumado aos custos da vivenda e a sensación constante 
de inestabiliade, dificultan a emancipación residencial e a súa completa autonomía como seres adultos. 
Este feito prolonga a súa condición de estudante, residindo na casa familiar. 

A dinámica dos grupos da mocidade nos próximos anos será, sobre todo, consecuencia da estrutura por 
idades, modelada polo rápido descenso da fecundidade. Con carácter xeral, e á marxe dos comportamen-
tos específicos en ámbitos locais, na poboación española as xeracións que se incorporan ao grupo de mo-
zos/as van sendo sempre menores que as que o abandonan.
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O presente das migracións en Galicia

3.1 Galicia no contexto da mundialización das migracións

A liña sutil que apenas delimita historia e presente parecería desdebuxarse totalmente na observación 
das dinámicas migratorias de longa duración e de amplo radio de alcance, aínda considerando as modifi-
cacións en causalidade, orientación e ritmo que experimentan os fluxos migratorios no tempo. O caso de 
Galicia é un bo exemplo, aínda que certamente non o único.

Posiblemente sexa a constatación da simultaneidade de distintos procesos migratorios o que dote de maior 
particularidade o caso galego neste momento, ao tratarse de desenvolvementos relativamente novos nuns 
casos, mentres que outros parecen entroncar de maneira directa coa vella emigración. Entre estes últimos 
cómpre engadir a referencia aos cambios que se están sucedendo agora mesmo e que están a deixar o seu 
reflexo nas cifras do Padrón de españois residentes no exterior elaborado polo Instituto Nacional de Estatís-
tica (PERE) desde a súa primeira publicación no ano 2009 ata a, de momento, última e moi recente de 2018. 
Entre os procesos relativamente máis novos situaríase o cambio de tendencia do saldo migratorio exterior 
e a “nova emigración” centrada na mocidade cualificada, cuxa saída ao exterior tende a poñerse en relación 
inmediata coa recente crise económica. 

De maneira particular, na análise dos fluxos migratorios, tanto de entrada como de saída, é patente a pega-
da da crise desatada a finais do ano 2007. En palabras de A. Domingo e A. Blanes (2015), “a crise económica 
non só transformou as migracións, senón que afectou a súa comprensión, esixindo un novo marco episte-
molóxico para analizar a nova complexidade da inmigración e da emigración”. O período no que centramos 
a nosa análise da complexidade dos movementos migratorios en Galicia, anos 2009-2017 –con indepen-
dencia do necesario apoio, cando se precise, no período inmediatamente anterior1-, esixe pola súa propia 
natureza abordar os efectos da crise económica e do emprego.  

Sinalemos de momento cos investigadores antes citados que, nunha perspectiva española, os estudos em-
píricos realizados proban que os fluxos de saída foron adquirindo unha importancia crecente a medida que 
se profundaba na crise económica; porén, e aínda tendo en conta a presumible subestimación dos fluxos 
de saída de xente nova, o seu protagonismo é menor do que se deduciría da alarma social desatada ante a 
falta de capacidade de retención no país da mocidade cualificada. 

1 Para o período anterior utilízase o libro de Rodríguez, Losada e Freire (2010).
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Igualmente son perceptibles os efectos da crise desde a perspectiva do retorno2. Con anterioridade a ela sa-
bemos da súa significación na mobilidade poboacional de Galicia así como da súa contía e peculiaridades. 
Lembremos que Galicia era á altura do ano 2009 a primeira comunidade autónoma receptora de persoas 
retornadas, coa particularidade de que unha parte importante delas se atopaba en idade activa (entre 16 e 
64 anos) e tan só o 24 por cento superaba os 65 anos (Rodríguez, Losada, Freire, 2010). 

A sinalada importancia do retorno non significa que se estivese diante dun fenómeno novo; coñécese ben 
que emigración e retorno constitúen unha constante estrutural na vida de Galicia nun período que excede 
os dous séculos. As saídas das galegas e galegos3 ao exterior estiveron presididas, tanto no imaxinario de 
quen foron protagonistas en directo como no das súas propias familias, pola idea do retorno. Un ideal de 
retorno, unha emigración para voltar, que non persegue, xa que logo, o arraigo, polo menos inicialmente, 
no país de destino. Precisamente outro dos paradoxos que presenta o estudo da nosa emigración histórica 
é que retorno e elevada emigración neta non se mostraron incompatibles, como se segue no referente á 
intensidade da emigración neta na táboa seguinte. 

Táboa  II.3.1. 
Emigración neta nos períodos intercensais en Galicia. (En miles) 

1878-1887 -48 1941-1950 -115
1888-1900 -90 1951-1960 -237
1901-1910 -143 1961-1970 229
1911-1920 -83 1971-1980 -5
1921-1930 -107 1981-1990 +56
1931-1940 +64 1991-2001 +48

Fonte: Rodríguez Galdo,  (1995)

A pegada migratoria segue presente en Galicia na súa actual estrutura de idades. E estámonos a referir a un 
sinalado efecto demográfico da vella emigración (neste caso saídas ao estranxeiro e migracións interiores 
en España) que se proxecta na actualidade, e que se suma a outras continxencias derivadas da actual crise. 

Tradición migratoria e forte presenza no exterior son así dúas facianas da mesma moeda que é necesario ter 
en conta á hora de interpretarmos a actualidade das migracións en Galicia. Recordemos que estamos a falar 
dun país de prolongada tradición migratoria exterior. Xeracións de mulleres e homes víronse involucradas 
directa ou indirectamente nun fenómeno complexo de motivación esencialmente económica, diverso en 
función de tempos e espazos, cambiante en intensidade e destinos. E se ben os números da emigración 
non resultan sempre precisos pola entidade que revisten as saídas fóra das canles legais establecidas en 
cada momento4, América primeiro, países da vella Europa despois, e sen ter conta agora a emigración inte-
rior en España, atraeron máis de dous millóns longos de persoas traballadoras. 

Os fluxos de saída experimentan unha redución notable desde mediados da década dos anos setenta do 
pasado século sen que se materializase en retornos masivos, o que, por outra parte, explica nunha boa me-
dida a elevada presenza de xente orixinaria de Galicia nos continentes americano e europeo.

2 Aplícase o termo retorno ou emigración de retorno na súa acepción máis xeral de persoa emigrante que volve ao lugar de orixe, 
como vén sendo común na comunidade científica internacional que se ocupa dos estudos migratorios. As discusións sobre 
complexidade e tipoloxías de retorno aplicadas a Galicia preséntanse en Rodríguez, 2001; Losada e Rodríguez, 2004), onde tamén 
se aborda a problemática derivada da non inclusión pola Administración como persoas retornadas das emigrantes interiores que 
volven á súa Comunidade ou provincia de nacemento.

3 Estes, na etapa americana, en maior proporción.
4 As principais fontes estatísticas de migracións adoitan estar asociadas a procedementos administrativos dos que herdan as súas 

potencialidades pero tamén as limitacións que lles afectan. Así, polo feito de basearse en definicións diverxentes e empregar 
variados procedementos, ofrecen cifras ás veces bastante distintas co que significa de confusión para a xente usuaria en xeral 
como para a investigadora en particular.
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Nas dúas últimas décadas, e de maneira máis acentuada desde 1999, Galicia está a vivir a súa particular 
transición migratoria. E de país expulsor de man de obra -en xeneral, pouco cualificada-, pasou, nun lapso 
moi breve de tempo, a recibir achegas de poboación procedente do estranxeiro, especialmente poboación 
retornada e inmigrante, se ben esta última con achegas porcentuais máis reducidas que as relativas á me-
dia española. Retornos moitas veces protagonizados tamén por descendentes daqueles homes e mulleres 
que partiran de Galicia na anterior ou na antepasada xeración.

Con esta nova realidade migratoria entrecrúzanse manifestacións da vella emigración, representadas polo 
elevado número de persoas oriúndas de Galicia e en posesión da cidadanía española de pleno dereito que 
residen no exterior. Son tamén membros deste grupo, como sinalabamos, quen protagonizan maiorita-
riamente os retornos do estranxeiro que se veñen sucedendo con maior intensidade nas últimas décadas. 

O cambio sobrevido coa inmigración e o incremento do retorno de emigrantes a Galicia produciuse á vez 
que se mantén unha forte presenza galega no exterior, principal pegada da emigración e do prolongado 
exilio republicano, na que tamén se inclúen descendentes de primeira e segunda xeración (que en boa 
parte xa non naceran en Galicia, nin en España, e que tampouco residiron no país) daquelas familias ou 
persoas individuais que protagonizaran en carne propia a emigración ao exterior. Na proxección exterior de 
Galicia cómpre non esquecer a representación das persoas expatriadas, un grupo integrado especialmente 
por profesionais que as respectivas empresas envían a traballar no exterior e que se ben non constitúen 
un número significativo na poboación de Galicia no exterior,  naqueles países de presencia española máis 
recente si se observa a súa pegada nos datos do PERE (Rodríguez et al. 2012).

Nos fluxos de entrada a Galicia hai que considerar igualmente o caso dos retornos protagonizados por 
xente que volve á terra despois de traballar noutras comunidades autónomas españolas. E non se trata 
tan só de xubilacións, pensemos nos retornos que a crise do boom da construción provocou entre a xente 
nova desprazada a Canarias (por citar un caso ben coñecido e con forte eco nos medios de comunicación).

No intento de ofrecer unha visión do presente das migracións en Galicia imponse de seu incluír a análise 
dos cambios residenciais internos, que experimentan fondas alteracións desde mediados do pasado século 
XX a carón dun proceso de urbanización emprendido neses anos, e que en tempos máis actuais experi-
menta unha forte aceleración da man de modelos territoriais que incorporan a metropolización de áreas 
urbanas cada vez máis extensas.  

Galicia comparte con España algúns dos trazos máis significativos que definen o seu actual mapa da mobi-
lidade. Hoxe máis que nunca falar de mobilidade é falar de movementos globais. Na nova etapa de mobili-
dade humana que estamos a vivir, o fenómeno migratorio amosa unha especial complexidade que deriva, 
en primeiro lugar, do feito de que os procesos migratorios cómpre entendelos como procesos globais, 
nos que, asemade, teñen cabida manifestacións da vella e da nova emigración, e nos que se asiste á for-
mación de novas comunidades transnacionais, co que, á súa vez, implica de creación de espazos nos que 
as relacións sociais deixan de estruturarse moitas veces, aínda que non sempre, en función de prefixadas 
demarcacións territoriais. 

O gráfico II.3.1 permítenos unha primeira achega ao saldo migratorio total para o período 2002-2016, men-
tres que os gráfico II.3.2 e II.3.3 mostran desagregados os grupos de idades máis directamente afectados 
pola emigración e pola inmigración respectivamente. Por outra parte, o gráfico II.3.4 sitúanos diante da 
dimensión da representación exterior de Galicia medida a través da cidadanía residente no exterior e con 
vínculos (administrativos de distinta índole) con Galicia.
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Gráfico II.3.1.
Saldo migratorio total 2002-2016
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Gráfico II.3.2.
Emigracións por idades 2002-2016
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Gráfico II.3.3.
Inmigracións por idades 2002-2016
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Gráfico II.3.4.
Evolución da poboación de nacionalidade española residente no estranxeiro Galicia (2009-2018)
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3.2 Análise da mobilidade da poboación en Galicia

Amplitude dos cambios residenciais internos  

Entre 1998 e 2016 Galicia asistiu a profundos cambios nos seus asentamentos poboacionais que, como sa-
bemos, non se corresponden coas coñecidas variacións na poboación total dese mesmo período temporal 
(pois hai que falar de 6.000 habitantes menos). O gráfico X reflicte para Galicia e provincias as mudanzas 
que no número de habitantes afectaron os concellos galegos e que, no fundamental, obedecen as mobili-
dades internas analizadas con amplitude por investigadoras e investigadores en xeografía. 

Gráfico II.3.5. 
Numero de concellos con aumentos ou diminucións de poboación.  2007-20175
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Mapa II.3.1. 
Concellos de Galicia segundo o grao de urbanización (GU 2011)
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Fonte: IGE

5 Repetimos esta información (que xa foi analizada no anterior capítulo I.2) para facilitar a lectura deste capítulo.
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A poboación en Galicia estase centralizando en áreas moi determinadas con diversas casuísticas. O saldo 
migratorio é desfavorable para 261 dos 313 concellos de Galicia, o que pode ser debido a: 

 • Migración interna positiva cara os concellos periféricos das grandes cidades. Este feito sucede nas áreas 
da Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ferrol e Ourense. Unha parte importante do incremento de 
poboación destes concellos, por efecto deste saldo, prodúcese a costa das propias cidades, que pola 
tipoloxía da poboación tamén relanza de forma indirecta o saldo vexetativo positivo. Son os casos prin-
cipalmente dos concellos de Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada (área da Coruña), 
Narón (área de Ferrol), Ames, Brión, Oroso e Teo (área de Santiago de Compostela), Barbadás, Pereiro 
de Aguiar e San Cibrao das Viñas (área de Ourense) e Gondomar, Nigrán, Salceda e Soutomaior (área de 
Vigo).

 • Migración interna positiva ás grandes cidades. Como é o caso das cidades de Lugo e Pontevedra, que 
aglutinan o crecemento principal nestas áreas, compartido con algúns concellos da súa área (principal-
mente Outeiro de Rei na de Lugo e Poio na de Pontevedra).

 • Migración interna positiva cara ás cabeceiras de comarca. Son os casos de Cee, Carballo, Ordes, Sarria, 
Monforte de Lemos, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Verín, Xinzo de Limia, Caldas de Reis, Lalín, 
Ponteareas e Vilagarcía de Arousa, entre outros.

 •  Migración interna positiva de áreas determinadas. Son os casos das comarcas de Betanzos, A Mariña 
lucense, O Morrazo, O Salnés e O Rosal.
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Gráfico II.3.6.
Saldo Migratorio interno por comarcas (2002-2016)
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Gráfico II.3.7.
Saldo migratorio total por comarcas (2002-2016)
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Os dous gráficos anteriores mostran o saldo migratorio interno por comarcas entre os anos 2002 e 2016 e o 
saldo migratorio total nos mesmos anos, e aseveran o relatado con anterioridade.
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Gráfico II.3.8.
Poboación de nacionalidade española residente no estranxeiro segundo o municipio de inscrición. 
Comarcas
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Mobilidade externa. Saldo migratorio

A inmigración a Galicia

A inmigración é na Comunidade autónoma de Galicia, como tamén o é en España, e noutros países do 
sur de Europa, un fenómeno relativamente recente que cobra entidade significativa nos finais da década 
dos noventa do pasado século6. Reviste igualmente en Galicia unha acusada aceleración e diversificación, 
aínda que a menor escala que a española. Comparada coas comunidades autónomas que nos anos ante-
riores á crise de 2008 concentraban o maior número de poboación inmigrante, Galicia ocupou sempre un 
discreto lugar. Por volume, en termos absolutos de inmigración radicada no seu territorio, non pasou do 
posto décimo segundo en España7, a escasa distancia do País Vasco e moi lonxe do número rexistrado nas 
comunidades de Madrid, Cataluña ou Valencia. 

Mapa II.3.2. 
Proporción de inmigrantes na poboación. Ano 2006

Fonte: INE. 

Na actualidade, o mapa da distribución territorial da inmigración non mudou substancialmente con res-
pecto ao período de manifestación da crise. Das 5.237.710 persoas que no 2017 posúen un certificado de 
rexistro ou tarxeta de residencia en España, tan só 93.689 residen en Galicia, o que representa apenas un 1,8 
por cento do total de residentes do estranxeiro. Por outra banda, e respecto da poboación total de Galicia, 
só supoñen o 3,5 por cento do total (datos de 2017).

6 Lembremos brevemente algúns trazos da historia recente do fenómeno da inmigración en España que nos axuden a inserir 
a inmigración na dinámica demográfica galega e achegármonos máis doadamente ás súas singularidades. Nas dúas últimas 
décadas, e de maneira máis acentuada desde 1999, España viviu a súa particular transición migratoria. De país expulsor de man 
de obra –en xeral pouco cualificada-, pasou, nun lapso moi breve de tempo, a converterse no maior país receptor de inmigración 
da Europa mediterránea. A porcentaxe desta, dentro da poboación total, limitábase en 1998 ao 2 por cento. Doce anos despois 
excedía o 12 por cento, correspondendo ás mulleres unha representación do 11,5 por cento. En comparación con outros países 
europeos, en España a inmigración é un fenómeno moito máis recente, máis intenso e máis rápido. Trátase dunha inmigración 
heteroxénea e desigualmente repartida polo territorio español, de idades novas e con elevada proporción de mulleres.

7 Estimación a 31 de decembro de 2008, a partir de datos d INE e  do Observatorio Permanente da Inmigración do Ministerio de 
Traballo e Asuntos Sociais.
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Gráfico II.3.9. 
Número de inmigrantes por comunidades autónomas. 2017
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Se analizamos a evolución das cifras de inmigrantes con tarxeta de residencia en Galicia (stock), vemos 
como se debuxa unha evolución moi dependente do ciclo económico, se ben neste caso con certo retardo. 

De feito, a inmigración seguiu crecendo ata o 2012, momento no que os efectos da crise sobre o emprego 
se fixeron máis patentes e alteraron as decisións migratorias da poboación estranxeira. É rechamante ver 
como a recuperación da crise e o emprego ten xa un correlato no aumento da inmigración á nosa comu-
nidade, xa que en 2017, e por primeira vez en cinco anos, crece sinaladamente o número de inmigrantes. 

Gráfico II.3.10. 
Evolución da poboación foránea con residencia en Galicia. 2009-2017
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8 Neste gráfico a liña base horizontal son 84000 e as restantes van de 2000 en 2000.
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Gráfico II.3.11. 
Evolución do número de persoas estranxeiras 2004-2017

58.387
69.363

73.756
81.442

95.568
106.637

109.670

110.468
112.183

109.962

98.245
90.641

87.966
87.189

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTALHomesMulleres

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Se afinamos un pouco máis na análise e distinguimos por provincia de residencia, confírmase que só as 
provincias atlánticas, con maior capacidade produtiva e de xeración de crecemento, teñen capacidade de 
atracción para a xente inmigrante, xa que A Coruña e Pontevedra reciben o dobre de inmigrantes que Lugo 
e Ourense. 

Gráfico II.3.12. 
Persoas estranxeiras residentes en Galicia por provincias. 2009-2017
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Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Tamén podemos observar a evolución da inmigración regular na estatística de afiliación á Seguridade So-
cial. Aquí aparece só a inmigración regular (e con contrato de traballo). Ao ser unha estatística de ocupación 
é máis sensible ao ciclo económico e de emprego. 
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Gráfico II.3.13. 
Poboación estranxeira afiliada á Seguridade Social en Galicia. 200-2018
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Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Afiliación e alta de traballadores

A pesar do descenso, a curva mostra como o proxecto migratorio da poboación estranxeira en Galicia é 
relativamente estable malia a intensa caída do emprego nos anos de crise. A cifra de poboación estranxeira 
con contratos en Galicia comeza a recuperarse a partir do ano 2016, unha vez que melloran as condicións 
económicas e de emprego. De feito, aínda que non se recuperaron as cifras previas á crise, a tendencia é á 
alza.

Gráfico II.3.14. 
Poboación estranxeira afiliada á Seguridade Social en Galicia. 2011-2018
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Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Afiliación e alta de traballadores

A evolución do número de poboación estranxeira ocupada respecto da residente con tarxeta é similar por-
que a inmigración a Galicia, como a España, é de carácter laboral, e a maior parte daquela vén cun proxecto 
migratorio baseado no emprego. Agora ben, os tempos difiren un pouco, as afiliacións á Seguridade Social 
comezan a descender primeiro, antes que a chegada ou saída de novas persoas migrantes. Igualmente, o 
cambio de tendencia é máis claro na afiliación. Iso explícase porque a decisión de retornar -ou non vir-, é 
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reactiva respecto ao mercado de traballo. En cambio, un rexistro de contratos é moito mais sensible ao ciclo 
económico e ás necesidades do mercado laboral. 

Por sectores de actividade, atopamos que a afiliación estranxeira se produce en determinados nichos como 
o servizo doméstico (excluído desta táboa), a industria manufactureira e a construción, a hostalaría, o co-
mercio e o transporte. Esa concentración sectorial non difire no substancial doutras partes de España. 

Táboa II.3.2. 
Poboación estranxeira afiliada á Seguridade Social. Xaneiro de 2018

Poboación estranxeira afiliada á SS. Xaneiro 2018
(1) Xeral (excl. 

Agrario e 
Fogar)

Autónomos

Total 20.581 6.055

A agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 541 305

B industrias extractivas 51 1

C industria manufactureira 2.723 312

D fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 8 1

E fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 59 1

F construción 2.057 565

G comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 2.749 2.051

H transporte e almacenamento 1.737 132

I hostalaría 4.866 1.179

J información e comunicacións 330 80

K actividades financeiras e de seguros 63 40

L actividades inmobiliarias 38 15

M actividades profesionais, científicas e técnicas 602 214

N actividades administrativas e servizos auxiliares 1.218 254

O administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria 440 0

P educación 1.093 336

Q actividades sanitarias e de servizos sociais 1.101 110

R actividades artísticas, recreativas e de entretemento. 461 85

S outros servizos 419 373

T actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos 
fogares como produtores de bens e servizos para uso propio 21 1

U actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 4 1

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Afiliación e alta de traballadores (estatística mensual)

O gráfico seguinte (II.3.15) achéganos a un posible mapa da distribución territorial da inmigración. Man-
tense a atracción dos núcleos onde radican os sectores máis activos na xeración de emprego pouco cuali-
ficado, ligado á construción inmobiliaria e aos servizos. Tras as áreas de Vigo e da Coruña, as cinco grandes 
cidades están a atraer poboación inmigrante así como, a unha escala menor, as comarcas da Mariña lucense 
e outras próximas á raia con Portugal.
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Gráfico II.3.15. 
Evolución número de persoas estranxeiras por comarcas. Ano 2017
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Por sexo e lugar de procedencia hai diferenzas notables nas súas características sociodemográficas entre as 
persoas estranxeiras residentes en Galicia. Mentres que os varóns manteñen cifras moi igualadas xa prove-
ñan de Europa ou de fóra da UE, as mulleres estranxeiras provenientes de fóra da UE foron sempre maioría 
respecto das europeas. 

É certo que en ambos os sexos, o comportamento deste colectivo estranxeiro europeo non é tan depen-
dente do ciclo económico, o que suxire pautas e proxectos migratorios que deberán ser explicados toman-
do en consideración moitas variables, entre as que cabe considerar a atención á demanda de coidados e, 
en xeral, o traballo doméstico se pensamos na inmigración de mulleres. 
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Gráficos II.3.16 e II.3.17. 
Evolución de inmigrantes por sexo e lugar de procedencia.

 

 

 

0200040006000800010000 2000 4000 6000 8000 10000

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mulleres estranxeiras UE

Mulleres estranxeiras non UE

Homes estranxeiros UE

Homes estranxeiros non UE

Fonte: IGE, Estatística de variacións residenciais (EVR)

As dúas orixes predominantes da poboación estranxeira marcan as diferenzas que estabamos comentan-
do; efectivamente, nos anos de crecemento económico as entradas de inmigrantes procedentes de Améri-
ca do Sur foron moi importantes (iniciadas ao redor do ano 2000).

Gráfico II.3.18. 
Evolución da poboación estranxeira en Galicia segundo as principais áreas de procedencia
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Por grupos de idade, a tendencia en Galicia é similar ao resto de España e protagonízana xente nova e na 
etapa de idade adulta nova, en idade activa. O grupo máis numeroso en todos os anos estudados é o de 25 
a 34 anos, e o menor o que se corresponde co grupo de maiores de 65 anos, confirmando de novo que a 
inmigración é de carácter laboral, sendo o seu carácter familiar ou debido ao reagrupamento familiar moito 
menos significativo. 

Gráfico II.3.19. 
Inmigración da poboación estranxeira por idades. 1992-2016
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Fonte: IGE, Estatística de variacións residenciais (EVR)

En suma, debemos concluír que en termos de inmigración, Galicia mantén pautas similares ao resto de 
España en canto ás características demográficas do seu fluxo inmigrante, coa excepción de ser unha das 
comunidades con menor número e porcentaxe de poboación estranxeira, como sinalabamos con anterio-
ridade. 

Non obstante, non nos gustaría rematar este epígrafe sen suliñar que, a poboación inmigrante, sufriu con 
maior intensidade as importantes consecuencias que tivo a crise económica vivida en España dende o ano 
2007. Os seguintes gráficos mostrán, as claras, como se cebou neste segmento de poboación en compara-
ción coa poboación española. 
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Gráfico II.3.20. 
Evolución da taxa de pobreza da poboación estranxeira e española no periodo 2007-2016
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Fonte: INE

O gráfico II.3.20 mostra a evolución da Taxa de pobreza, que xa partía no 2007 dunha brecha entre a po-
boación española e a inmigrante de case 11,5 puntos, chegando ao ano 2016 a ser de case 38 puntos, a 
máis alta de todo o período. 

Gráfico II.3.21. 
Taxa AROPE9 da poboación estranxeira e española. 2011-2016
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Fonte: INE

A evolución da Taxa AROPE, mostrada no gráfico II.3.21, debuxa un panorama inquietante, xa que, para a 
poboación española está no entorno dun 20 por cento, movéndose entre 22,53, do ano 2012, e o 19,32 do 
ano 2016, dando mostra da mellora experimentada polos inicios da recuperación. Se estas cifras, de por si, 
aínda son elevadas, as da poboación estranxeira son demoledoras, movéndose entre un 50 e case un 60 por 
cento a porcentaxe en risco de pobreza ou exclusión social. 

9 En situación ou risco de pobreza ou exclusión social.
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Todo iso demostra, que a poboación estranxeira experimentou dun xeito máis intenso os impactos da crise 
económica, e que  a recuperación que xa se experimenta e a mellora parella non foi aínda rexistrada para a 
poboación estranxeira (no obstante si para a poboación nacional) nos últimos datos dispoñibles.

A emigración galega e a Galicia exterior

Ao contrario que nas súas pautas de inmigración, Galicia ocupa un lugar propio nos procesos de emigra-
ción. Historicamente mantivo taxas migratorias moi por encima do resto de España, o que explica a enti-
dade e dimensión que conserva na súa proxección exterior, que se ve reforzada, así mesmo, por políticas 
autonómicas e do Goberno central a prol da cidadanía no exterior. 

Como se aprecia no gráfico II.3.19, nos últimos anos a maior parte dos movementos de poboación en Ga-
licia son internos (mesmo dentro da mesma provincia), sendo a porcentaxe máis pequena os que teñen 
como destino o estranxeiro.

Gráfico II.3.22. 
Evolución da emigración en Galicia segundo o tipo de migración
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Fonte: IGE, Estatística de variacións residenciais (EVR)

Pero non todas as persoas que emigran son nacidas en Galicia. Cómpre ter en conta que durante os últimos 
vinte anos os procesos de adquisición da nacionalidade en España foron moi importantes. Calcúlase que 
ao redor dun millón dos cinco de poboación estranxeira residente en España conseguiron a nacionalidade 
pola vía da residencia; e dese millón, arredor de dúas terceiras partes son persoas nadas en Sudamérica e 
Centroamérica. 

En Galicia, a maioría da xente que emigra naceu en Galicia se ben a porción do grupo nado fóra dela que emi-
gra representa unha parte non desdeñable do conxunto, en especial se reparamos en que crece co tempo. 
Este colectivo non nado en Galicia intégrano ben descendentes de mulleres e homes que tiñan emigrado an-
tes de Galicia (xa lles transmitiran a nacionalidade española no momento do seu nacemento, xa accederan a 
ela acolléndose a leis posteriores), ou ben migrantes que accederon á nacionalidade e que á súa vez emigran, 
xa sexa en forma de retorno ao seu país de orixe, xa se trate de re-emigración a un terceiro destino. 
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Gráfico II.3.23. 
Emigracións segundo o lugar de nacemento. 1991-2016
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Fonte: IGE, Estatística de variacións residenciais (EVR)

Obsérvase no gráfico como a medida que pasa o tempo e malia ás nacionalizacións, a emigración é cada 
vez unha cuestión máis da poboación estranxeira que da nacida en España. 

Gráfico II.3.24. 
Emigración segundo a nacionalidade. 2002-2016
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Fonte: IGE, Estatística de variacións residenciais (EVR)

Se focalizamos a nosa esculca no período que vai do inicio da crise en diante, ata a actualidade, observamos que 
a emigración de poboación estranxeira foi máis intensa e vinculada aos anos máis duros da crise. O anterior está 
en consonancia coa súa estratexia do retorno en épocas de crise, como parece corroboralo o feito de que é este 
grupo estranxeiro (a miúdo tamén o grupo de persoas que menos tempo leva no país) o que en maior medida 
asume a decisión de regresar ou re-emigrar por falta de expectativas laborais no lugar de destino. 
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Gráfico II.3.25. 
Emigracións segundo a nacionalidade 2009-2016.
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Fonte: IGE, Estatística de variacións residenciais (EVR)

Cos datos achegados polo Instituto Nacional de Estatística e polo IGE é difícil distinguir a vella emigración 
da nova. A continuación, imos intentar illar a unha da outra, posto que os perfís e motivacións son comple-
tamente distintos. 

Consideramos agora unicamente a emigración protagonizada por pesoas nadas en Galicia (excluíndo a 
nacionalizada) para entender o stock de emigración desde a crise. Incluímos os dous destinos preferentes 
de emigración (Europa e América) xa que entre ambos reciben aproximadamente o 98 por cento da emi-
gración galega.

Gráfico II.3.26. 
Poboación de nacionalidade española residente no estranxeiro segundo o país de residencia. Persoas 
nadas en España
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Gráfico II.3. 27.
 Poboación de nacionalidade española residente no estranxeiro segundo o país de residencia. Persoas 
nadas no estranxeiro 
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Como se aprecia, o primeiro gráfico contén unha parte importante do stock da vella emigración, xa que só 
inclúe a dos homes e mulleres nadas en España. Esa é a razón do peso de América no total, que permanece 
ao longo do tempo. O segundo gráfico inclúe, tan só os homes e mulleres que, tendo nacido no estranxei-
ro, se nacionalizaron; é dicir, persoas inmigrantes que adquiriron a nacionalidade española e que agora 
volven a emigrar. O comportamento destas últimas é moito máis cíclico, xa que dependendo da situación 
económica e do mercado laboral dos seus lugares de orixe e, sobre todo, de destino, toman decisións de 
re-emigrar, permanecer ou retornar. Esa é a razón pola que a emigración deste colectivo aumenta nos anos 
de crise, sobre todo cara a América, de onde é oriúnda a maioría da poboación nacionalizada.  

Vexamos agora os perfís sociodemográficos da emigración galega. A súa distribución por idade mostra 
claramente o enorme peso da vella emigración entre o conxunto galego residente no estranxeiro: na ac-
tualidade case as dúas terceiras partes teñen máis de 65 anos. 

Gráfico II.3. 28. 
Poboación de nacionalidade española residente no estranxeiro e nada en Galicia segundo idade. 2018
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Igualmente, os gráficos denotan ese envellecemento da nosa emigración, xa que na última década crecen 
as persoas maiores de 65 anos mentres que descende o grupo de emigrantes en idade activa. 

Gráfico II.3. 29. 
Poboación española no estranxeiro por idades
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A distribución por sexo é unha confirmación máis do peso da vella emigración e do seu avellentamento, 
que ademais está moi feminizado como acontece na propia Galicia.

Gráfico II.3. 30. 
Poboación de nacionalidade española residente no estranxeiro e nada en Galicia segundo o sexo
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É evidente que a chamada nova emigración de galegas e galegos nados en Galicia está aquí. O problema 
é que as fontes oficiais non desagregan os datos de emigración (si os de inmigración) por grupos quinque-
nais de idade e, xa que logo, é difícil analizar o fluxo de novas persoas emigrantes a partir da explotación 
que fan o INE e o IGE. A explotación por grandes (grandísimos, diríamos) grupos de idade, mostra os se-
guintes resultados.
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Gráfico II.3.31. 
Persoas residentes nacidas en Galicia de menos de 16 anos segundo o continente de residencia

 

 

444
340

1221

912

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Europa América

2009 2018

Fonte: INE, Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE)

Gráfico II.3.32. 
Persoas residentes nacidas en Galicia de 16-64 anos segundo o continente de residencia 
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Gráfico II.3.33. 
Persoas residentes nacidas en Galicia de máis de 64 anos segundo o continente de residencia
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Se atendemos aos destinos e á súa distribución por idade, volvemos a confirmar que a vella emigración 
reside na súa maior parte no continente americano, mentres que a nova emigración (presente a raíz da cri-
se económica española) experimenta un gran crecemento cara a Europa nas persoas menores de 16 anos. 
Este grupo, nado en Galicia, emigra loxicamente acompañando aos seus pais. Os individuos deste grupo 
de idade, poden, ou ben ser fillos/as de proxenitores españois nados en España ou ben fillos/as de persoas 
naturalizadas. En ausencia dunha mellor distribución por idades, permítenos unha achega parcial á nova 
emigración. 

Intentamos saber algo máis deste grupo a través da estatística do INE novas inscricións de poboación ga-
lega no exterior. O 79,4 por cento das novas inscricións que emigran desde Galicia son de nacionalidade 
estranxeira, e trátase de homes e mulleres en similar porcentaxe . O 84,5 por cento do total emigran a algún 
país de América. Nunha porcentaxe significativa estamos ante proxectos migratorios circulares ou transna-
cionais. Esa re-emigración é, como xa se comentou, igualmente consecuencia da crise, xa que son saídas de 
emigrantes que por falta de emprego e oportunidades cambian o seu proxecto migratorio e regresan en 
moitos casos ao seu país de orixe. As novas inscricións por sexo mostran unha lixeira sobre representación 
dos varóns sobre as mulleres.

Gráfico II.3.34. 
Novas inscricións por sexo
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Agora ben, se distinguimos por destino da emigración afloran algunhas outras diferenzas. Os varóns están 
claramente sobre representados na emigración europea, outro elemento máis que queda para a análise; as 
novas migracións a Europa desde Galicia son igualitarias, mentres que as que teñen América como destino 
están masculinizadas. 
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Gráfico II.3.35. 
Novas inscricións de persoas nadas en España por sexo e destino
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A crise afectou as emigracións de forma distinta segundo a nacionalidade; mentres que entre a poboación 
estranxeira se seguiu unha pauta estable cara ao crecemento da migración desde 2011 ata 2013, no caso de 
emigración de poboación española móstrase unha distribución máis de dente de serra, pero con tendencia 
igualmente á alza. 

O Saldo migratorio en Galicia

No último apartado analizaremos o saldo migratorio que resulta de comparar as entradas e as saídas en 
Galicia. A fraxilidade demográfica de Galicia tamén se mostra a través do seu saldo migratorio; en termos de 
tendencia, o saldo tende a ser de escaso crecemento poboacional vía chegada de inmigrantes, cando non 
negativo, pola saída deste colectivo e do das persoas autóctonas. 

Gráfico II.3.36. 
Saldo migratorio. Galicia.
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Vemos que unha parte da perda de poboación de Galicia se debe á saída de galegas e galegos cara a outras 
partes de España. 

Gráfico II.3.37. 
Saldo migratorio co resto de España
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Poderiamos dicir que o saldo migratorio co estranxeiro nestes anos dependeu máis do ciclo económico, 
mentres que co resto de España a tendencia pode ser secular: a falta de oportunidades laborais expulsa 
poboación mesmo en momentos en que o ciclo económico é máis favorable. 

Gráfico II.3.38. 
Saldo migratorio co estranxeiro
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Táboa II.3.3. 
Saldos migratorios por CC AA

16-29 años

16-29 años 16-29 años 16-29 años

Total Persoas 
españolas

Persoas 
estranxeiras Total Persoas 

españolas
 Persoas 

estranxeiras Total  Persoas 
españolas

Persoas 
estranxeiras

Total 123.020 -19.489 142.509 123.020 -19.489 142.509 0 0 0

Andalucía -4.192 -13.032 8.840 6.361 -4.348 10.709 -10.553 -8.684 -1.869

Aragón 1.772 -1.193 2.965 2.644 -963 3.607 -872 -230 -642

Principado de  Asturias 8 -1.110 1.118 1.124 -323 1.447 -1.116 -787 -329

Illes Balears 15.559 3.654 11.905 10.344 -721 11.065 5.215 4.375 840

Canarias 19.729 1.768 17.961 18.437 453 17.984 1.292 1.315 -23

Cantabria 589 41 548 370 -288 658 219 329 -110

Castilla y León -7.086 -7.711 625 466 -1.331 1.797 -7.552 -6.380 -1.172

Castilla-La Mancha -4.535 -5.992 1.457 1.468 -1.453 2.921 -6.003 -4.539 -1.464

Catalunya 49.122 -2.672 51.794 45.233 -4.486 49.719 3.889 1.814 2.075

Comunitat Valenciana -5.139 -1.545 -3.594 -6.058 -2.660 -3.398 919 1.115 -196

Extremadura -5.467 -4.327 -1.140 -1.069 -428 -641 -4.398 -3.899 -499

Galicia 3.025 -1.494 4.519 4.949 -115 5.064 -1.924 -1.379 -545

Comunidad de Madrid 42.962 15.563 27.399 26.305 -557 26.862 16.657 16.120 537

Región de Murcia 3.331 -429 3.760 2.328 -986 3.314 1.003 557 446

Comunidad Foral de Navarra 3.698 115 3.583 2.340 -315 2.655 1.358 430 928

País Vasco 9.904 427 9.477 7.015 -448 7.463 2.889 875 2.014

La Rioja 307 -466 773 581 -344 925 -274 -122 -152

Ceuta -101 -551 450 209 -45 254 -310 -506 196

Melilla -466 -535 69 -27 -131 104 -439 -404 -35

Fonte: IGE, Estatística de variacións de residencia (EVR)

Gráfico II.3.39.
España. Saldo migratorio total
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O gráfico mostra, de novo, que a crise económica non fixo senón reforzar os problemas da nosa demografía 
ao forzar tanto a saída de Galicia de persoas españolas cara ao estranxeiro e, sobre todo, a outras partes do 
país, como a saída das persoas estranxeiras e a súa chegada ao ralentí a Galicia.
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4
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Familia e cambio demográfico en Galicia

4.1 Dinámicas demográficas e cambios  
nos fogares e nas familias.

Cómpre empezar este capítulo de “Familia e cambio demográfico en Galicia” sinalando, unha vez máis, 
como o cambio demográfico implica unha modificación dos marcos de convivencia no fogar. O descen-
so da ancestralmente elevada mortalidade infantil levou aparellado un igualmente drástico descenso na 
cantidade de nacementos requiridos; case deseguido, a masiva supervivencia desde o nacemento ata as 
idades fecundas fixo que o traballo reprodutivo estivese máis repartido e o número de fillos/as por persoa 
puidese diminuír aínda máis. Como vimos en páxinas anteriores, esta algo posterior mellora na supervi-
vencia das persoas adultas atrasou a incidencia da viuvez e da orfandade, asegurando a supervivencia do 
núcleo filial-conxugal durante máis anos nos ciclos vitais, e aumentando o seu peso no conxunto dos tipos 
de fogar. E a estes cambios estruturais deben engadirse os cambios nas condutas asociadas. Aspectos ben 
coñecidos, que ocupan un lugar central no campo de estudo da segunda transición demográfica e, con 
maior protagonismo incluso, na teoría da revolución reprodutiva. 

Lembremos a relevancia que se lle outorga, en ambas as dúas formulacións teóricas citadas –e que contan 
xa cunha ampla base empírica-, a fenómenos como a conxugalidade, ás novas formas de fogar e aos roles 
de xénero. A referencia ao papel dos comportamentos conxugais e familiares implica, de seu, a necesaria 
consideración de temas como o da crecente igualdade de roles na parella, o aumento das separacións, a 
cohabitación e a fecundidade extramatrimonial, o atraso dos calendarios nupcial e fecundo, así como o 
progresivo cambio no mapa das estruturas familiares, cada vez máis diversas, con presenza crecente dos 
fogares unipersonais, as parellas sen descendencia ou os monoparentais. 

En ambas as dúas perspectivas anteriores de análise, ademais dos factores económicos ou do crecente ni-
vel educativo feminino, saliéntanse outros que se sitúan no campo cultural e que están a subverter normas 
e crenzas ata hai ben pouco de grande arraigo no corpo social, como fica sinalado en páxinas precedentes. 
Mudanzas nas formas de vida que, insistimos de novo, se vinculan cos cambios na prosperidade e segu-
ridade persoal proporcionadas polo proceso de modernización social e económica e o desenvolvemento 
dos estados do benestar. 

Interésanos destacar dun xeito especial as implicacións entre cambio familiar e cambios no mercado labo-
ral e do sistema produtivo en xeral. Os calendarios vitais da constitución familiar, pero tamén dos coidados 
domésticos e familiares, gardan unha relación estreita coas taxas de actividade feminina, as condicións 
específicas de cada país na regulación do mercado de traballo, o tipo de ocupacións e de empresas, a flexi-
bilidade dos empregos e os horarios laborais. 
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4.2 Dinámica dos fogares.  
Tipoloxía e tamaño. Composición

O fogar privado defínese como a persoa ou conxunto de persoas que ocupan en común unha vivenda 
principal ou parte dela, e consomen e/ou comparten alimentos ou outros bens con cargo a un mesmo 
orzamento. A familia é un grupo de persoas (dúas ou máis) que, residindo na mesma vivenda familiar, están 
vinculadas por lazos de parentesco, xa sexan de sangue ou políticos, e independentemente do seu grao. 
Polo tanto, fogar e familia diferéncianse en que o fogar pode ser unipersoal, mentres que a familia ten que 
constar, polo menos de dous membros. 

No desenvolvemento deste capítulo amósasenos, a través dunha detallada presentación gráfica, como a 
pesar dos cambios experimentados na composición dos fogares (maior relevancia das familias nucleares, 
redución do tamaño medio familiar, aumento da importancia dos fogares unipersoais, etc.) as relacións 
familiares e a solidariedade interxeracional seguen actuando con toda a súa forza. 

Gráfico II.4.1 . 
Fogares segundo a súa tipoloxía. Galicia, 1999-2016
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Fonte: IGE. Varios núcleos.

Tradicionalmente, Galicia destacou no conxunto de España pola forte presenza da familia troncal, é dicir, 
por familias que incorporan no seu seo un matrimonio vello, un matrimonio novo e os seus fillos e fillas, e 
na que tamén poden residir outras persoas da familia que aínda permanezan solteiras na casa. Aínda hoxe, 
cando Galicia está claramente inserida na sociedade industrial contemporánea, persisten certos trazos que 
dotan de singularidade a familia galega. De feito, a familia permanece como un ámbito de seguridade, 
apoio e axuda para os seus membros máis vulnerables (persoas novas e maiores), como se revela no desen-
volvemento do apartado 4 deste capítulo, que trata de analizar a intensidade das redes familiares, as cales 
seguen funcionado aínda que os membros da familia non residan no mesmo fogar.
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Gráfico II.4.2 . 
Parellas con fillos/as. Galicia e provincias, 2007-2016
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A análise da tipoloxía dos fogares reflicte o aumento da importancia relativa dos fogares unipersoais e das 
parellas sen descendencia; tamén experimentan un lixeiro crecemento os monoparentais. Nas restantes 
categorías descende a súa representatividade.

Gráfico II.4.3. 
Parellas sen fillos/as. Galicia e provincias, 2007-2016
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Gráfico.II.4.4. 
Fogares monoparentais. Galicia e provincias, 2007-2016
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Fonte: IGE

A análise da tipoloxía dos fogares segundo o tamaño dos municipios permítenos observar, en primeiro 
lugar, que os fogares unipersoais presentan unha maior relevancia porcentual nos concellos con menos de 
10.000 habitantes e nos maiores de 50.000. Se temos en conta que as provincias de Lugo e Ourense son os 
territorios nos que se rexistra unha menor densidade de poboación nos seus municipios e tamén nos que 
a poboación con idade superior aos 65 anos é máis elevada, podemos deducir que nos municipios máis 
pequenos os fogares unipersoais estarán maioritariamente integrados por unha persoa maior.

En relación ás parellas con fillos e fillas, trátase dunha tipoloxía con maior peso nos municipios de tamaño 
intermedio (entre 10.000 e 50.000 habitantes), sendo esta modalidade municipal a que destaca nas provin-
cias occidentais, nas que tamén se rexistran unhas maiores taxas de fecundidade.

Os fogares integrados por un núcleo e outros membros e os integrados por varios núcleos descenden por-
centualmente a medida que se vai reducindo o tamaño dos municipios. A persistencia destes tipos de 
fogares en ámbitos xeográficos que podemos considerar máis rurais pódese explicar pola permanencia de 
factores económicos e culturais.

Gráfico II.4.5. 
Fogares unipersoais segundo o tamaño do municipio, Galicia, 2007-2016
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Gráfico II.4.6. 
Fogares formados por unha parella con fillos ou fillas segundo o tamaño do municipio, Galicia, 2007-2016
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Fonte: IGE

Gráfico II.4.7.
 Fogares formados por unha parella sen descendencia segundo o tamaño do municipio, Galicia, 2007-2016
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Fonte: IGE

Gráfico II.4.8. 
Fogares monoparentais segundo o tamaño do municipio, Galicia, 2007-2016
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Gráfico II.4.9. 
Fogares integrados por un núcleo e outros segundo o tamaño do municipio, Galicia, 2007-2016
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Fonte: IGE

Gráfico II.4.10. 
Fogares integrados por varios núcleos segundo o tamaño do municipio, Galicia, 2007-2016
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Os fogares unipersoais teñen maior presenza nas provincias de Lugo e Ourense. Un dato que non encerra 
sorpresa ningunha por tratarse das provincias cun maior grao de envellecemento, cando sabemos que 
unha parte importante dos fogares unipersoais están integrados por persoas maiores e sobre todo por mu-
lleres, dada a maior esperanza de vida feminina. Non obstante, obsérvase unha tendencia ao descenso na 
súa evolución, mentres que nas provincias da Coruña e Pontevedra tenden a aumentar. Os mapas mostran 
unha lixeira redución da idade media destes fogares.
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Gráfico II.4.11. 
Fogares unipersoais. Galicia e provincias, 2007-2016
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Gráfico II.4.12. 
Fogares unipersoais segundo o sexo e a idade. Galicia, 2007-2016
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Mapa II.4.1. 
Idade media dos fogares unipersoais. Áreas, ano 2007. Fonte IGE

 Entre 59,37 e 60,26

Entre  60,26 e 64,85

Entre 64,85 e 66,81

Entre 66,81 e 68,52

Entre 68,52 e 69,96

Fonte: IGE

Mapa II.4.2. 
Idade media dos fogares unipersoais. Áreas, ano 2016

 Entre 58,65 e 60,92
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Fonte: IGE

Unha consecuencia dos cambios anteriores na composición dos fogares é un número medio de persoas no 
fogar en continuo descenso. Outra é o aumento da importancia dos fogares nos que residen unha ou dúas 
persoas mentres que os de catro, cinco, seis ou máis membros son cada vez menos numerosos.
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Gráfico II.4.13. Número medio de persoas no fogar. Galicia e provincias, 1999-2016.
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Fonte: IGE

Mapa II.4.3. Número medio de persoas no fogar. Grandes áreas, ano 2007.
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Mapa II.4.4. 
Número medio de persoas no fogar. Grandes áreas, ano 2016.
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Gráfico II.4.14. 
Fogares segundo o número de persoas. Galicia, 1999-2016.
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No relativo aos fogares de tres xeracións, constátase o forte descenso da súa importancia, aínda que segue 
sendo perceptible a tradicional maior presenza de familias complexas na provincia de Lugo e a menor en 
terras ourensás.
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Gráfico II.4.15. 
Fogares de tres xeracións. Galicia e provincias, 2002-2016
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Fogares e persoas maiores

Unha das recoñecidas funcións das familias é a de prestar apoio e coidados aos seus membros máis vulne-
rables, como son as persoas novas e as maiores. Neste último caso, o tema é especialmente importante se 
temos en conta o aumento da lonxevidade das persoas e a maior porcentaxe que representan sobre o total 
da poboación.

Facendo unha análise por ámbito xeográfico, a provincia con maior porcentaxe de poboación de 65 anos 
ou máis é a de Ourense, cun 30,9 por cento, onde tamén atopamos a menor porcentaxe de menores (10,5 
por cento), o que a convirte na provincia cun maior envellecemento. 

No outro estremo sitúase a provincia de Pontevedra, coa menor porcentaxe de persoas de 65 anos ou máis 
(un 21,8 por cento) ademais de ter a maior proporción de menores respecto ás outras provincias, un 13,9 
por cento.

Debido ao maior grao de envellecemento poboacional nas provincias de Lugo e Ourense, os fogares con 
todos os seus membros de 65 anos ou máis acadan porcentaxes superiores. Así mesmo, nos mapas seguin-
tes obsérvase un lixeiro crecemento do número medio de persoas maiores no fogar entre 2007 e 2016, ao 
tempo que se ve con máis claridade a relevancia deste grupo poboacional nas provincias interiores.

Gráfico II.4.16. 
Fogares con todas as persoas de 65 ou máis anos. Galicia e provincias, 2007-2016
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Mapa II.4.5. 
Número medio de persoas de 65 e máis anos no fogar. Grandes áreas. 2007
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Fonte: IGE

Mapa II.4.6. 
Número medio de persoas de 65 e máis anos no fogar. Grandes áreas. 2016
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Gráfico II.4.17. 
Número medio de persoas de 65 ou máis anos no fogar segundo o tamaño do municipio
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Fonte: IGE

Un comportamento similar detéctase ao visualizar os fogares segundo o número de persoas de 65 ou máis 
anos e segundo as de 75 e máis. En ambos os casos, e sobre todo naqueles fogares que acollen a unha per-
soa desas características, Lugo e Ourense volven a destacar. Tamén se observa en todos os ámbitos unha 
lixeira tendencia ascendente dos fogares nos que residen dúas persoas maiores.

Gráfico II.4.18. 
Fogares segundo o número de persoas de 65 ou máis anos. Galicia e provincias, 2007-2016
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Gráfico II.4.19. 
Fogares segundo o número de persoas de 75 ou máis anos. Galicia e provincias, 2007-2016
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Para todo, o período máis do 50 por cento dos fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos son uni-
persoais, seguidos en importancia pola categoría Parella sen fillos/fillas. Esta última modalidade presenta 
unha tendencia ao crecemento.

Gráfico II.4.20. 
Tipoloxía dos fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos
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Nota “Outro tipo” inclúe: “Parella con fillos/as”, “Monoparental”, “Sen núcleo”, “Un núcleo e outros” e “Varios 
núcleos”. A incidencia calcúlase, para cada tipoloxía, como a porcentaxe dos fogares compostos por persoas 
de 65 ou máis anos sobre o total de fogares nesa tipoloxía.
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Os mapas seguintes mostran a maior importancia da vivencia en solitario das mulleres maiores, consecuen-
cia da súa maior esperanza de vida, como se constata no Censo de 2001 e que se confirmará nos censos 
posteriores.

Mapa II.4.7.
Fogares unipersoais integrados por un home de 65 anos ou máis. Comarcas galegas, ano 2001.
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Mapa II.4.8. 
Fogares unipersoais integrados por unha muller de 65 anos ou máis. Comarcas galegas, ano 2001.
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Fogares e persoas mozas

A cifra de menores (0-16 anos) no ano 2017 en Galicia era de 345.107, un total de 177.680 nenos fronte a 
167.427 nenas.

A porcentaxe de menores en Galicia, de acordo co último dato do Padrón de habitantes, indica que repre-
sentan o 12,8 por cento da poboación total, un 6,2 por cento as nenas e un 6,6 por cento os nenos, predo-
minando a presenza de nenos no tramo de idade de 4 a 12 anos.

A presenza de persoas menores de 16 anos nos fogares é moi reducida, especialmente nas provincias inte-
riores. Destaca Pontevedra como o territorio con maiores porcentaxes de poboación nova nos seus fogares, 
consecuencia das taxas de fecundidade máis elevadas. Tamén se constata a longa permanencia no fogar 
dos seus proxenitores (en especial dos homes) e que esa permanencia se prolonga aínda no caso de contar 
as persoas mozas con algún tipo de ingreso.

Gráfico II.4.21. 
Fogares segundo o número de persoas menores de 16 anos. Galicia e provincias, 2007-2016.
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Gráfico II.4.22. 
Persoas mozas que viven cos pais e nais segundo o sexo e a idade. Galicia, 2007-2016
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Gráfico II.4.23. 
Persoas mozas que viven cos pais e nais segundo a súa tipoloxía de ingresos. Galicia, 2007-2016
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A incidencia calcúlase, para cada tipo de ingreso, como a porcentaxe das persoas novas que viven cos pais 
e nais sobre o total da poboación de persoas novas en cada tipo de ingreso. 

“Outros ingresos” inclúe: “Ingresos de prestacións”, “Ingresos do traballo e prestacións” e “Outros ingresos”.
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Gráfico II.4.24. 
Tipoloxía dos fogares compostos por persoas menores de 35 anos. Galicia, 2007-2016.
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Mapa II.4.9. 
Fogares sen menores de idade. Comarcas, ano 2001.
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4.3 Apoio familiar entre xeracións. Coidado de menores. 
Dependencia

Para comprender a contribución que poden supoñer as persoas maiores ás súas familias e viceversa, é fun-
damental ter en conta as relacións e transferencias interxeracionais que aparecen representadas, de forma 
resumida, na seguinte figura.

Figura II.4.1. 
Transferencias interxeracionais

 

 

Coidado 
de netos/as

Axuda
económica

Coidados

DE PAIS E NAIS 
A FILLOS/AS

DE FILLOS/AS
A PAIS E NAIS

Axuda en
tarefas

do fogar

Na parte dereita do esquema sinálanse as tarefas nas que, normalmente, os membros da familia prestan 
axuda ás súas persoas maiores, como son os coidados (ante situacións de dependencia) e a axuda nas tare-
fas do fogar. A parte esquerda recolle os dous principais ámbitos nos que colaboran as persoas maiores nos 
seus contornos familiares. O coidado de netos e netas e a axuda económica aparecen como dúas vertentes 
fundamentais de contribución das persoas maiores ás súas familias.

En Galicia, durante o 2016, un 23 por cento de fogares tiñan menores de 16 anos, porcentaxe que se incre-
menta no caso dos fogares da provincia de Pontevedra, onde a presenza de menores de 16 anos sobe ata 
o 26,6 por cento. 

Noutra banda está a provincia de Ourense, onde atopamos a maior porcentaxe de fogares sen menores, o 
81,7 por cento.

Se facemos unha análise das e dos menores de 5 anos, atopamos que a presenza de nenos e nenas nos 
fogares se reduce ata o 8,3 por cento a nivel de Galicia. 

A provincia con maior presenza de menores de 5 anos é novamente Pontevedra, cun 9,3 por cento de fo-
gares con nenos e nenas desa idade. Os fogares da provincia de Ourense son tamén os que contan cunha 
presenza menor de nenos e nenas, cun 6,2 por cento.
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Gráfico II.4.25. 
Presenza nos fogares de menores de 16 anos en Galicia. Valores en porcentaxe. Dato 2016
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Gráfico II.4.26. 
Presenza nos fogares de menores de 5 anos en Galicia. Valores en porcentaxe. Dato 2016. 
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Fonte: Enquisa estrutural a fogares. IGE

A porcentaxe de fogares que teñen nenos/as e mozos/as a cargo é do 31,6 por cento en Galicia. 
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Gráfico II.4.27. 
Fogares segundo teñan ou non nenos/as e mozos/as a cargo en Galicia. Valores en porcentaxe. Dato 2016.
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A gráfica de evolución amosa como baixou levemente a porcentaxe de fogares con nenos/as e mozos/as a 
cargo, en concreto 1,6 puntos porcentuais para o período 2007-2016.
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Gráfico II.4.28. 
Fogares segundo teñan ou non nenos/as e mozos /as a cargo en Galicia.  
Valores en porcentaxe. Evolución 2007-2016.
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A evolución dos ingresos medios por fogar segundo teñan ou non nenos/as ou mozos/as a cargo amosa 
unha fenda entre os fogares nos que si conviven e aqueles nos que non hai. De feito, durante o período 
2006-2016, os fogares sen nenos ou nenas incrementaron, aínda que levemente, o seu poder adquisitivo, 
mentres que pola contra, nos que contan nenos/as ou mozos/as, a cifra de ingresos medios diminuíu. Ten-
do en conta os fogares con risco de pobreza tamén atopamos que hai máis fogares con nenos/as e mozos/
as a cargo (18,9 por cento) en risco de pobreza que fogares sen nenos/as ou mozos/as (13,7 por cento) 
durante o 2016. 

Gráfico II.4.29. 
Ingresos medios por fogar segundo teñan ou non nenos/as e mozos/as a cargo. Evolución 2007-2016.
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Gráfico II.4.30. 
Taxa de risco de pobreza segundo o fogar teña ou non nenos/as e mozos/as a cargo. Evolución 2007-2016.
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A provincia con maior porcentaxe de fogares que teñen nenos/as ou mozos/as a cargo é a de Pontevedra, 
cun 35,8 por cento. No estremo oposto sitúase Ourense, onde soamente o 25,3 por cento dos fogares teñen 
nenos/as e mozos/as a cargo.  

Gráfico II.4.31. 
Fogares segundo teñan ou non nenos/as e mozos/as a cargo en Galicia. Valores en porcentaxe. Dato 2016.
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A gráfica seguinte detalla a evolución dos fogares que posúen nenos/as ou mozos/as a cargo incidindo en 
se son fogares cunha única persoa adulta responsable, dúas ou máis de dúas. 

A maioría dos fogares que contan con nenos/as e mozos/as a cargo son responsabilidade de dúas persoas 
adultas (21,8 por cento), destacando a baixada paulatina dos fogares con tres ou máis persoas adultas (do 
10 por cento no ano 2007 pasa ao 6,6 por cento no ano 2017), que repercutiu nun leve incremento dos 
fogares cunha única persoa adulta e menores a cargo (do 2,2 por cento no ano 2007 pasa ao 3 por cento 
no 2017).

Gráfico II.4.32. 
Fogares con nenos/as ou mozos/as a cargo en Galicia segundo teñan unha / dúas ou máis persoas adultas 
responsables. Valores en porcentaxe. Evolución 2007-2016. 
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Dentro dos fogares con nenos/as ou mozos/as a cargo, resaltabamos a porcentaxe dos fogares que contan 
con dúas persoas adultas responsables, un 21,8 por cento. A gráfica seguinte amosa como ademais de ser 
a tipoloxía de fogar máis habitual, tamén destacan os fogares de dúas persoas adultas cun só neno/a ou 
mozo/a a cargo, o 12,1 por cento en Galicia. 

A análise xeográfica amosa como na provincia de Pontevedra é onde maior porcentaxe de fogares con dúas 
persoas adultas atopamos (23,7 por cento), ademais de ser a provincia onde existe unha maior porcentaxe 
de fogares con soamente unha persoa adulta a cargo dos nenos/as ou mozos/as (4,0 por cento).
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Gráfico II.4.33. 
Fogares cun neno/a ou mozo/a ou máis a cargo segundo o número de persoas adultas responsables en 
Galicia. Valores en porcentaxe. Dato 2016.
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Os seguintes datos referiranse ao módulo de Coidado de menores e conciliación familiar, edición 2012. Para 
o ano 2018, está prevista a realización deste módulo correspondente á Enquisa estrutural a fogares, polo 
que os datos son susceptibles de variar substancialmente. 

O gráfico recolle a información relativa a núcleos familiares con nenos/as de 0 a 12 anos, destacando que 
o 44 por cento deles recorreu a medidas de conciliación laboral para a súa atención, sendo a flexibilización 
ou coordinación da xornada a medida máis empregada, cun 31,3 por cento. 

A provincia onde maior porcentaxe de núcleos familiares empregou medidas de conciliación foi a da 
Coruña, onde o 49,7 por cento usou algunha das medidas de conciliación dispoñibles. Na provincia de 
Ourense é onde unha menor porcentaxe de núcleos con nenos/as de 0 a 12 anos empregou algunha 
medida, cun 36,5 por cento.
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Gráfico II.4.34. 
Núcleos familiares con nenos/as de 0 a 12 anos que utilizan medidas de conciliación laboral para a súa 
atención. Porcentaxe respecto ao total de núcleos de Galicia ou nesa provincia. 2012.
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En máis da metade dos núcleos familiares con nenos/as de 0 a 12 anos, concretamente no 52 por cento 
deles, atopamos que as dúas persoas proxenitoras están ocupadas. Esta situación implica diferentes nece-
sidades de axuda para o coidado, sendo a máis frecuente a de coidar dos nenos e nenas cando xorde un 
imprevisto e teñen que ausentarse máis dunha hora, onde o 90,3 por cento dos núcleos recibiu axudas. 

Gráfico II.4.35. 
Porcentaxe de núcleos familiares con nenos /as de 0 a 12 anos segundo a relación coa actividade das 
persoas proxenitoras do núcleo familiar. 2012.
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Gráfico II.4.36. 
Núcleos familiares con nenos /as de 0 a 12 anos que reciben axuda para o seu coidado.  
Valores en porcentaxe. 2012.
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En liñas xerais os pais e nais de nenos/as de 0 a 12 anos que traballan fóra do fogar recorren maioritariamen-
te a outras persoas da familia non membros do fogar para atender as diferentes necesidades de coidado, 
especialmente na incidencia de “coidado cando enferman en non poden acudir uns días ao centro escolar”, 
cun 66,5 por cento. 

Destaca o feito de que para o “coidado durante as vacacións escolares” un importante 31,9 por cento acode 
a outro tipo de axuda. 

Gráfico II.4.37. 
Tipoloxía de axuda recibida para coidar os nenos e nenas de 0 a 12 anos. Valores en porcentaxe. 2012.
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O apoio entre xeracións móstrase de xeito significativo na táboa seguinte, onde se recollen os datos dos 
núcleos que reciben axuda para o coidado das crianzas. Nela as avoas e avós revélanse como a principal 
fonte de axuda, especialmente no caso de “coidado cando non acoden ao centro escolar”, onde axudan o 
64,1 por cento das veces, ou no de “coidado cando enferman e non poden acudir uns días ao centro escolar” 
co 62,1 por cento. 

Gráfico II.4.38. 
Porcentaxe de núcleos familiares con nenos/as de 0 a 12 anos  
que reciben axuda para o seu coidado. 2012.
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Táboa II.4.1. 
Tipoloxía da axuda recibida para coidar menores por distintos motivos. Galicia, ano 2012.
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Persoal remunerado 7,97 5,13 11,91 2,53 2,91

Membros do fogar 16,74 13,7 21,48 14,73 15,84

Avós/avoas membros do fogar 12,89 10,25 - 9,06 9,83

Familiares non membros do fogar 62,75 66,46 56,06 50,8 62,04

Avós/as non membros do fogar 50,16 50,59 43,04 42,5 43,91

Outro tipo de axuda 12,54 14,71 10,56 31,94 19,2

Fonte: IGE 

As Enquisas de emprego do tempo permiten comprobar que as mulleres maiores de 65 anos (ao igual que 
sucede se consideramos todas as idades) dedican máis tempo e realizan a actividade de “Fogar e familia” 
nunha maior proporción que os homes.
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Táboa II.4.2. 
Porcentaxe de persoas de 65 ou máis anos que realizan a actividade no transcurso do día e duración 
media dedicada a ela. Galicia, 2009-2010.

% Realización Duración

Homes Mulleres Homes Mulleres

Coidados persoais 100 100 13:22 13:07

Traballo remunerado 4,2 2,1 7:09 7:31

Estudos * * * *

Fogar e familia 73,7 90,9 3:17 4:42

Traballo voluntario e reunións 17,7 22 1:21 1:17

Vida social e diversión 66,1 65,2 2:18 2:00

Deportes e actividades ao aire libre 60,4 51,4 2:16 1:48

Afeccións e informática 21,2 11,9 2:44 2:18

Medios de comunicación 92,2 94,3 3:52 3:19

Traxecto e emprego do tempo non especificado 62,7 48,8 0:59 1:01

Fonte: Enquisa de empregos do tempo 2009-2010

Un dos aspectos que sempre se sinala ao explicar as consecuencias da prolongación da vida é que, a maior 
idade, maior risco tamén de sufrir algunha forma de discapacidade e dependencia. Non obstante, hai que 
recordar que non todas as persoas maiores son dependentes.

O índice de dependencia, tanto a nivel español como autonómico incrementouse de maneira paulatina 
nos dez últimos anos, acadando o 57,6 no caso de Galicia, 3,8 puntos porcentuais  por riba do español.

Gráfico II.4.39. 
Índice de dependencia comparativa España-Galicia. Evolución 2007-2017.
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Fonte: Galicia: Indicadores de Poboación. IGE. Datos españois: Indicadores de estrutura da poboación. INE.

 
Das catro provincias galegas, como cabía esperar en función dos datos coñecidos, Ourense é a provincia 
que alcanzou un maior índice de dependencia no ano 2017.
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Gráfico II.4.40. 
Índice de dependencia segundo provincias. Datos do 2017.
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Fonte: Indicadores de Poboación. IGE.

Segundo o IGE, no 2017 as provincias de Pontevedra e da Coruña son as que acadaron un maior índice de 
dependencia en canto a menores de 15 anos, pola contra, as provincias de Ourense e Lugo acadan maiores 
datos nos grupos de maior idade; lembremos que nestas dúas provincias a idade media de poboación se 
sitúa en 50,28 anos (en Ourense) e 49,52 anos (en Lugo1) respectivamente.

Gráfico II.4.41. 
Índice de dependencia por provincia e grupo de idade. Datos do 2017.
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Fonte: Indicadores de Poboación. IGE.

O IGE tamén facilita un mapa que amosa os diferentes concellos galegos en función do seu índice de de-
pendencia, nel pódese observar que os concellos situados no interior contan cun índice moi superior aos 
situados na costa, acadando os maiores valores na provincia de Ourense, tal e como se puido comprobar 
no indicador global de dependencia.

1 Fonte: INE. Indicadores de poboación. Galicia e provincias. Idade media da poboación 1 xaneiro de 2017.  https://bit.ly/2vIWYt9
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Mapa II.4.10. 
Índice de dependencia global segundo municipios. 2017.
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Fonte: Indicadores de Poboación. IGE.

En canto á distribución por municipios en función de se o índice de dependencia fai referencia a poboación 
infantil ou senil, atopamos que os maiores valores de dependencia infantil se sitúan nos municipios costei-
ros; pola contra, os maiores valores do indicador de dependencia senil correspóndense cos municipios de 
interior, cuns valores moi superiores aos acadados na infantil.

Mapas II.4.11 e II.4.12. 
Índices de dependencia por municipios. 2017.
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Gráfico II.4.42. 
Número de solicitudes de dependencia rexistradas. Marzo 2018.
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Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. SAAD. 

En canto ao número de resolucións de solicitudes de dependencia en marzo de 2018 foi de 79.292, o que 
supón un 97,24 por cento das solicitudes presentadas.

Gráfico II.4.43. 
Número de resolucións de dependencia rexistradas. Marzo 2018.
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Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. SAAD.

Segundo a Enquisa estrutural a fogares elaborada polo IGE no ano 2017, o número de persoas en situación 
de dependencia en Galicia foi de 117.875, cunha maior incidencia nas provincias de Pontevedra e da Co-
ruña.
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Gráfico II.4.44. 
Número de persoas dependentes por provincia. 2017.
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Fonte: Enquisa estrutural fogares. IGE.

A evolución da cifra de persoas dependentes en Galicia, de acordo cos últimos datos do 2017, amosa un 
incremento crecente -respecto aos datos do 2011 de 23.624 persoas máis- o que supón respecto á porcen-
taxe de incidencia da dependencia (porcentaxe de fogares con persoas con dependencia sobre o total de 
fogares), o 3,45 por cento no ano 2011 e o 4,40 por cento no ano 2017. 

Gráfico II.4.45. 
Evolución de persoas con dependencia en Galicia. Valores absolutos. 2007-2017. 
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Fonte: Enquisa estrutural fogares. IGE.
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Gráfico II.4.46. 
Evolución das persoas con dependencia segundo as causas da súa dependencia. Galicia. 2011-2017.
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A evolución das causas de dependencia, en termos absolutos, incide no incremento de dependentes a 
causa da enfermidade e da idade, as dúas causas máis comúns que motivan a dependencia.

Como sinalabamos anteriormente, as enfermidades e a idade son as principais razóns de dependencia en 
Galicia, duplicando as mulleres os valores acadados polos homes por estes motivos. O contrario ocorre en 
canto á dependencia por nacemento e por accidente, onde os homes superan notablemente o número de 
mulleres.

Gráfico II.4.47. 
Persoas con dependencia segundo as causas da súa dependencia por sexo. Galicia. 2017.
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Fonte: Enquisa estrutural fogares. IGE.

Os fogares integrados por un núcleo e outros presentan as maiores porcentaxes dos que teñen persoas 
dependentes (25,5 por cento), seguidos en importancia polas parellas sen fillas ou fillos; así mesmo o 72,7 
por cento das persoas que coidan dependentes pertencen ao propio  fogar.
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Gráfico II.4.48. 
Evolución de persoas con dependencia por tipoloxía do fogar. Valores en porcentaxe. 2007, 2011 e 2017.
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En case todas as provincias galegas, a excepción da de Lugo, aumentaron os fogares con persoas depen-
dentes, especialmente na provincia de Ourense, onde a incidencia de fogares que posúen persoas con 
algún tipo de dependencia é do 12 por cento.

Gráfico II.4.49. 
Evolución de fogares que teñen persoas dependentes por provincia.  
Valores en porcentaxe. 2007, 2011 e 2017.
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En canto ás persoas encargadas de coidar as persoas dependentes en Galicia, obsérvase que a maior parte 
das persoas coidadoras son membros do fogar da persoa dependente, número que crece especialmente 
no ano 2017, seguido de maneira máis moderada por parentes de fóra do fogar.
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Gráfico II.4.50. 
Persoas con dependencia que reciben coidados segundo quen llos presta. Galicia. 2017.
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Fonte: Enquisa estrutural fogares. IGE.

Gráfico II.4.51. 
Porcentaxe de persoas dependentes o cargo de familiares sexan ou non membros do seu fogar.  
2007, 2011 e 2017.
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Unha elevada proporción das persoas que coidan dependentes son mulleres sendo destacable o tramo 
de idade de 45 a 64 anos. Un resultado lóxico se temos en conta a etapa do curso vital na que se atopan 
estas mulleres: son as idades con máis probabilidades de que os seus proxenitores se atopen nunha idade 
avanzada e, polo tanto, con maior incidencia da dependencia.
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Gráfico II.4.52. 
Persoas que coidan dependentes por sexo e idade. Valores en porcentaxes. 2007, 2011 e 2017.
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Fonte: IGE

O seguinte gráfico evidencia que a dependencia avanza en paralelo á idade; de maneira especial despois 
dos 75 anos, sendo claramente perceptible a maior incidencia da dependencia nas mulleres, sobre todo en 
idades avanzadas, consecuencia da súa maior esperanza de vida.

Gráfico II.4.53.
Persoas con dependencia por sexo e idade. Galicia. 2017.
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Fonte: Enquisa estrutural fogares. IGE.

En canto á tipoloxía das persoas coidadoras en función do grao de dependencia da persoa coidada, obsér-
vase que nos casos de gran dependencia os coidados corren a cargo principalmente de membros do fogar, 
e nun 12,1 por cento dos casos de persoas de fóra do fogar.

A medida que o grao de dependencia é menor, a porcentaxe de persoas encargadas do coidado exclusiva-
mente de fóra do fogar é maior.
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Gráfico II.4.54. 
Persoas con dependencia que reciben coidados por tipoloxía das persoas coidadoras  
e grao de dependencia. Galicia. 2017.
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A axuda a domicilio é o servizo máis demandado polas persoas dependentes galegas, acadando as máxi-
mas porcentaxes tanto das persoas que a necesitan e a reciben, como das que a necesitan pero non a 
reciben.

Gráfico II.4.55. 
Cobertura das necesidades percibidas de servizos de atención a persoas dependentes. Galicia. 2017
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Na comparativa da porcentaxe de prestacións por tipo entre a media galega e a española, destaca especial-
mente o peso específico moi superior en Galicia da axuda a domicilio. Pola contra, a prestación económica 
para coidados familiares é moi inferior na nosa Comunidade con respecto á porcentaxe española.
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Gráfico III.4.56. 
Resolucións da dependencia Galicia 31 marzo 2018
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Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Sanidade. 

Gráfico III.4.57. 
Peso específico prestacións dependencia (Galicia e Estado)
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Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Sanidade

Reciprocidade no apoio familiar e variable xénero.

A Enquisa estrutural a fogares, como actividade estatística do IGE dirixida aos fogares galegos co obxecto 
de obter información sobre as súas características socioeconómicas, consta de dous módulos estatísticos 
diferenciados; un primeiro módulo, de carácter xeral, que se repite todos os anos, deseñado para recoller 
información sobre un determinado número de variables básicas tales como a composición, a situación 
económica e os gastos dos fogares de Galicia, e un segundo módulo, de carácter específico e non periódico 
que estuda outro tipo de variables, tales como poden ser o coidado de menores ou a conciliación familiar, 
entre outras. 
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Así, respecto do módulo específico, na edición de 2012, tal e como se reflectiu nos apartados anteriores, 
recolleuse unha parte dedicada ao coidado de menores e á conciliación familiar, e máis en concreto, no 
referido ao papel que xogaban os avós e avoas (residisen ou non no núcleo familiar) no seu coidado, na que 
os datos amosaron unha elevada incidencia das persoas maiores no ámbito familiar.  

En consecuencia, se temos en conta o cambio que se está producindo no referido á configuración e á 
constitución dos fogares e das familias de Galicia, xunto coas características peculiares desta Comunidade 
autónoma no relativo avellentamento e ao sobreavellentamento da súa poboación, parece desprenderse 
a importancia de dispor de análises estatísticas máis polo miúdo e de carácter constante respecto da reci-
procidade que carrexa a implicación das persoas maiores no ámbito familiar xunto co rol que desempeña, 
do mesmo xeito, a familia ou o fogar na atención e no coidado das persoas maiores, así como a análise da 
variable xénero no fluxo destas interaccións.

Neste senso, no recadro seguinte, froito do estudo sobre coidado informal elaborado polo Centro de Inves-
tigacións Sociolóxicas (CIS), pódese observar a distorsión ou desproporción existente, tanto no referido aos 
tramos de idade como no sexo, á hora de establecer as relacións informais de coidado e dependencia, é 
dicir, aquelas sen retribución, ben sexan por parentesco, por veciñanza ou por amizade. 

Neste estudo reflíctese a importancia do papel das mulleres no coidado de persoas maiores, e incluso no 
coidado informal en xeral, pois achegan os dous terzos de todo o volume de coidado de calquera natureza 
prestado a persoas dependentes. Nesta liña, o patrón principal amosa o dunha muller menor de 65 anos 
que coida outra muller, pero neste caso, maior de 65. 

Figura II.4.2. 
Patróns de coidado informal. 2014 Quen coida a quen. 
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Fonte: Enquisa 2009 sobre coidados. Elaboración propia a partir de microdatos do CIS.

Así, xunto coa análise destes datos, referidos á interacción das variables xénero-idade-coidado, parece des-
prenderse a importancia de conxugalas coas novas fórmulas de familia e de fogar, de modo que nos per-
mitan profundar no rol que xogan estes novos modelos na atención e interacción recíproca dos membros 
que a compoñen. 
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Dende esta óptica, son moi significativos os datos que se poden substraer da enquisa de censos de po-
boación e vivendas de 2011 do INE, e de forma máis específica, no referido á poboación residente en es-
tablecementos colectivos en España, entendendo como tales as vivendas destinadas a ser habitadas por 
un colectivo de persoas sometidas a un réxime común non baseado en lazos familiares nin de convivencia, 
como son o caso das residencias para persoas maiores, entre outros. 

Neste caso, o dato salientable é que a poboación que pasou a residir neste tipo de establecementos colec-
tivos medrou nun 90,3 por cento ao longo dunha década, dos cales un 60,9 por cento se corresponden con 
residencias de persoas maiores, sendo estas ocupadas á súa vez nun 68,6 por cento por mulleres. 

Do mesmo xeito, na enquisa continua de fogares de 2016, elaborada tamén polo INE, pode observarse 
como os fogares máis pequenos (os constituídos por unha ou dúas persoas) foron os que máis medraron, 
producíndose á súa vez o maior incremento nos dunha soa persoa (aumento dun 1,2 por cento respecto do 
2015) ata acadar o 25,2 por cento do total dos fogares en España.

Gráfico II.4.58. 
Crecemento dos fogares en España no 2015-2016 en función do seu tamaño
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Fonte: Enquisa continua de fogares 2016 INE 

Táboa II.4.3. 
Porcentaxe de fogares en función do tamaño por comunidade autónoma. Ano 2016

1 persoa 2 persoas 3 persoas 4 persoas 5 e máis

Total Nacional 25,20% 30,50% 21,00% 17,60% 5,70%

Andalucía 23,00% 28,50% 21,40% 20,50% 6,60%

Aragón 27,10% 31,50% 20,60% 16,40% 4,40%

Asturias 29,70% 33,90% 21,80% 11,50% 3,00%

Illes Baleares 23,90% 31,40% 20,70% 17,20% 6,80%

Canarias 23,80% 29,00% 22,90% 17,50% 6,90%

Cantabria 27,40% 30,60% 21,50% 15,90% 4,50%

Castilla y León 28,70% 32,30% 20,10% 15,10% 3,70%
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1 persoa 2 persoas 3 persoas 4 persoas 5 e máis

Castilla-La Mancha 23,50% 29,40% 20,70% 20,30% 6,00%

Catalunya 25,30% 31,70% 20,50% 16,80% 5,70%

Comunitat Valenciana 25,90% 30,70% 21,30% 17,30% 4,80%

Extremadura 25,60% 30,20% 20,50% 19,00% 4,70%

Galicia 25,00% 31,10% < 15,30% 6,10%

Madrid 25,70% 30,40% 20,30% 17,60% 6,00%

Murcia 20,60% 28,60% 21,10% 20,80% 8,90%

Navarra 26,90% 29,80% 19,60% 18,20% 5,50%

País Vasco 27,20% 32,30% 20,40% 16,30% 3,90%

La Rioja 28,50% 31,20% 20,10% 15,80% 4,50%

Ceuta 17,20% 21,50% 21,60% 20,40% 19,30%

Melilla 17,50% 22,50% 17,40% 22,30% 20,40%

Fonte: INE Enquisa continua de fogares 2016

Tendo en conta os datos das diferentes variables comentadas con anterioridade, e coa finalidade de poder 
estudar as diferentes redes e interaccións que se producen no ámbito familiar e nos fogares de Galicia, parece 
preciso e necesario dispoñer de series estatísticas de carácter anual, actualizadas e comparadas, que permitan 
conxugar de forma máis concreta e específica as relacións entre os membros que as compoñen en función da 
diferente tipoloxía dos fogares de Galicia, así como das diversas formas de convivencia familiar. 

4.4 Consideracións finais

Galicia, como gran parte de Europa, debe enfrontarse hoxe a un cambio demográfico, pero ademais debe 
facelo nun contexto territorial heteroxéneo e complexo, derivado do elevado grao de fragmentación mu-
nicipal e de dispersión dos núcleos de poboación. Como vimos facendo explícito, o cambio demográfico 
vai acompañado de profundas transformacións sociais que afectan a composición das familias, sendo unha 
das súas manifestacións o crecente número de persoas maiores que viven soas.

O retrato das familias en Galicia, pasa polos cambios sociais, económicos e culturais xurdidos nestas últimas 
décadas; existe unha redución do tamaño medio da familia, máis fogares unipersoais, pásase á convivencia 
de dúas xeracións en vez de tres.... Ao modelo coñecido como familia tradicional-familia nuclear-familia 
adaptativa, vánselle agregando pluralidade de novas formas de familia: a familia deixa de identificarse mi-
meticamente co fogar- outra realidade- e adquire formas diversas tales como, familia biparental, monopa-
rental, reconstruída, sen descendencia, con fillos e fillas propios/as /adoptados/as ou por novo matrimonio; 
e non só cambia a estrutura, senón tamén trazos básicos da súa composición. 

Pese a este cambio nas dinámicas familiares, en Galicia persiste a familia con funcións de apoio e solidarie-
dade entre os seus membros, as redes familiares continúan funcionando, podéndose afirmar que a nosa 
contorna socio/cultural segue sendo profundamente familista.
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A dinámica da poboación rural. Tipoloxía 
demográfica dos espazos rurais

5.1. Cambio demográfico, despoboamento e mundo rural. A 
dinámica demográfica e socioeconómica do medio rural 
en Galicia

A mediados do século XX Galicia era aínda unha sociedade cun acusado predominio rural e un medio rural 
esencialmente agrario. Resumido en dúas cifras, en 1950, segundo o Censo de poboación dese ano, o 80 
por cento da poboación vivía no medio rural e dela o 90 por cento traballaba na agricultura; o que facía 
que máis do 70 por cento da poboación ocupada total tivese a actividade exclusiva ou principal no sector 
agrario.

Se a agricultura constituía a base da sociedade rural, e da maior parte da sociedade galega, a realidade que 
encontrabamos neste sector pode sintetizarse en dúas notas: unha estrutura de pequenos agricultores que 
accederan tardiamente, nos 70 anos anteriores, á plena propiedade das terras; uns sistemas produtivos ca-
racterizados pola forte intensidade en man de obra e o limitado uso de insumos externos –de orixe indus-
trial-, un sistema agrario que facía un uso intensivo do traballo humano e caracterizado polo policultivo-
gandeiría, tendo ademais un soporte fundamental nas terras de monte. 

Ese sistema agrario, perfeccionado ao longo da época contemporánea, permitía un aproveitamento racio-
nal dos recursos do agro galego. Pero tiña unha limitación fundamental: ofrecía uns baixísimos niveis de 
produtividade e renda por persoa traballadora. A tecnoloxía dispoñible posibilitaba uns elevados rende-
mentos por unidade de superficie, pero baseados en altas doses de traballo por hectárea, de onde resulta-
ba unha baixa produción por persoa.

Esa realidade mudou de forma radical nos últimos 60 anos. Podemos resumir as transformacións experimen-
tadas neste período polo medio rural galego e a súa realidade actual nas notas que expoñemos a continua-
ción e que seguen, en boa medida, os documentos  de López Iglesias e Pérez Fra (2017) e Sineiro (2009).    
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Forte declive e crecentes problemas demográficos das áreas 
rurais; estrutura e dinámica demográfica recente

O primeiro que se debe salientar é o forte declive económico e demográfico das áreas rurais, que se acom-
pañou dunha crecente concentración da poboación e a actividade económica nas zonas urbanas, especial-
mente do Eixo Atlántico.

Como consecuencia, o medio rural galego presenta hoxe problemas demográficos. A maioría das comarcas 
rurais, coa excepción das situadas no contorno das cidades e o Eixo Atlántico, veñen sufrindo un despo-
boamento xeneralizado, se ben con intensidades variables. Cunha precisión importante: nos tres últimos 
decenios ese despoboamento xa non se debería tanto aos fluxos migratorios externos a Galicia. En concre-
to, o acusado envellecemento (consecuencia da emigración pasada, que deixa unha forte pegada na estru-
tura demográfica actual, e da redución da fecundidade), unido aos baixos niveis actuais de nacementos, fan 
que nas décadas recentes os concellos rurais rexistren un crecemento natural fortemente negativo. 

No relativo aos fluxos migratorios, o panorama pode resumirse así: persistencia dunha emigración cara 
ás áreas urbanas galegas e nalgunhas comarcas tamén para outras zonas de España; lixeiro papel estabi-
lizador, en cambio, dos fluxos migratorios co estranxeiro grazas á chegada de persoas retornadas da emi-
gración e en menor medida de persoas inmigrantes propiamente ditas. O resultado para o conxunto do 
medio rural é un saldo migratorio global aproximadamente equilibrado ou só lixeiramente negativo, pero 
que esconde unha importante emigración de poboación moza, compensada pola chegada ou retorno de 
persoas de idade madura ou avanzada.

Esa dinámica implica que a maioría dos concellos rurais están sumidos nunha regresión demográfica difi-
cilmente reversible, ao ter esta a súa orixe no acusado envellecemento. Esta situación vese agravada pola 
persistencia da emigración dos mozos e sobre todo das mozas.

Recoñecendo a complexidade que no plano conceptual presenta a definición de “medio rural” e a distin-
ción entre áreas rurais e urbanas, para ilustrar as afirmacións anteriores con datos estatísticos optamos 
por unha vía pragmática: tomar a clasificación dos concellos segundo o grao de urbanización elaborada 
polo Instituto Galego de Estatística (IGE) en base á metodoloxía proposta polo Eurostat. Nesa clasificación 
diferéncianse tres categorías: Zonas densamente poboadas (ZDP), Zonas intermedias (ZIP) e Zonas pouco 
poboadas (ZPP). Á súa vez distínguense seis subzonas (subgraos de urbanización), ao desagregar as ZIP en 
ZIP alta e ZIP baixa e as ZPP en ZPP alta, ZPP intermedia e ZPP baixa. Nesa clasificación identificamos como 
medio rural as Zonas pouco poboadas (ZPP), onde están 240 dos 313 concellos actualmente existentes en 
Galicia (mapa II.5.1).

Partindo desa delimitación, nos cadros e gráficos que figuran a continuación resúmense algúns datos bási-
cos sobre a estrutura e a dinámica demográfica do medio rural galego nas décadas recentes.

Estes datos mostran, en primeiro lugar, que o medio rural (as ZPP) continúa ocupando 4/5 do territorio (81,8 
por cento), pero nel só reside ao redor de 1/4  da poboación (26,9 por cento). Iso implica unha densidade 
media de 30,9 habitantes por km2, en contraste cos 225 hab/km2 que rexistran as ZIP (esencialmente con-
cellos periurbanos e as maiores cabeceiras comarcais) e os 991,1 que se alcanzan nas ZDP (os municipios 
das 7 principais cidades). O despoboamento é especialmente acusado nas ZPP de baixa densidade (ZPP 
baixa), os que podemos identificar como concellos máis puramente rurais: tendo o 65,2 por cento da su-
perficie estes só contan co 14,7 por cento da poboación de Galicia, limitándose a súa densidade media en 
2017 a 21,5 hab/ km2 (Táboa II.5.1).
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Mapa II.5.1. 
Mapa dos concellos de Galicia segundo o subgrao de urbanización (GU 2016)
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Fonte: IGE. Clasificación do grao de urbanización dos concellos (GU 2016).

Táboa II.5.1. 
Distribución da superficie e a poboación de Galicia por zonas segundo o grao de urbanización 2017

  Superficie 
(Km2)

Habitantes 
2017

% superficie % poboación Densidade (hab/
km2)

ZDP 982,3 987.412 3,3 36,5 991,1

ZIP 4.398,70 993.473 14,9 36,7 225

ZPP 24.194,40 727.454 81,8 26,9 30,9

ZPP alta 2.281,10 201.755 7,7 7,4 88,9

ZPP intermedia 2.632,30 126.261 8,9 4,7 49,1

ZPP baixa 19.281,00 399.438 65,2 14,7 21,5

Galicia 29.575,40 2.708.339 100 100 91,6

Fonte: IGE.

A regresión demográfica do medio rural, que se constata desde mediados do século XX, proseguiu nos 
dous últimos decenios. No período 1996-2017, nun contexto de estancamento da poboación total de Ga-
licia, os concellos rurais perderon o 19,1 por cento das persoas que os habitaban (máis de 170.000); sendo 
este descenso especialmente acusado no rural que partía de menores densidades (ZPP baixa), onde alcan-
zou o 26,7 por cento (Táboa II.5.2).
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Táboa II.5.2. 
Evolución da poboación de Galicia por zonas  1996-2017

  Poboación 1996 Poboación 2017 Variación absoluta Variación en %

ZDP 973.800 987.412 13.612 1,4

ZIP 869.763 993.473 123.710 14,2

ZPP 899.059 727.454 -171.605 -19,1

ZPP alta 198.618 201.755 3.137 1,6

ZPP intermedia 155.275 126.261 -29.014 -18,7

ZPP baixa 545.166 399.438 -145.728 -26,7

Galicia 2.742.622 2.708.339 -34.283 -1,3

Fonte: IGE.

Ás baixas densidades demográficas únese un envellecemento cada vez máis acentuado da poboación que 
reside no medio rural. Un fenómeno que se acelerou nas décadas recentes, debido ao impacto dos fluxos 
migratorios e á forte caída da fecundidade a partir de 1980. A pirámide da poboación rural que encontra-
mos en 2017 e a súa comparación coa de 20 anos atrás é suficientemente expresiva (Gráfico II.5. 1). 

Gráfico II.5.1. 
Pirámide de idades da poboación rural (ZPP) de Galicia 1998 e 2017
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Esta situación trae consigo un índice de envellecemento (definido aquí como a relación entre a poboación 
de 65 e máis anos e a de menos de 20 anos) que case duplica no medio rural a do conxunto da poboación 
galega, alcanzando un valor especialmente elevado nas áreas rurais de menor densidade. Con datos de 
2017, se en Galicia hai 155 persoas de 65 e máis anos por cada 100 menores de 20, nas ZPP esa cifra elévase 
a 275 e nas ZPP baixa alcanza as 372 (Táboa II.5.3). 

Táboa II.5.3. 
Índice de envellecemento da poboación rural e da poboación total de Galicia 2002-2017 
(poboación >= 65 anos/ poboación < 20 anos) * 100

  2002 2017

ZDP 97,7 131,8

ZIP 88,4 116,5

ZPP 195,6 275,1

ZPP alta 136,8 168,6

ZPP intermedia 159,3 239,4

ZPP baixa 237,6 371,9

Galicia 119,7 154,8

Fonte: IGE.

Sendo o envellecemento un fenómeno xeneralizado, os datos mostran que este presenta intensidades moi 
diferentes segundo o tipo de concellos rurais: o número de habitantes de 65 e máis anos por cada 100 
menores de 20 sitúase en 168,6 nas ZPP alta e 239,4 nas ZPP media, mentres que se eleva a 371,9 nos mu-
nicipios que integran a ZPP baixa (Táboa II.5.3). Esas diferenzas trasládanse ás cifras provinciais, onde se 
observa un envellecemento especialmente acusado da poboación rural nas provincias de Lugo e Ourense.

Desde a perspectiva de xénero, as diferenzas na esperanza de vida e o impacto dos fluxos migratorios fan 
que a poboación rural presente hoxe unha clara feminización nos intervalos de idade avanzada, en contras-
te coa “masculinización” que se constata nos segmentos de poboación nova-adulta (Gráfico II.5. 1).

A confluencia do envellecemento demográfico e a baixa fecundidade provocan que a poboación galega 
veña rexistrando de modo permanente desde a segunda metade da década de 1980 un crecemento natu-
ral negativo; crecemento negativo que, despois de suavizarse algo entre 2000 e 2008, tende a acentuarse 
no último decenio. Ese fenómeno afecta actualmente tanto ás áreas urbanas como ás rurais, pero con moita 
maior intensidade a estas últimas. Con datos de 2016, a taxa de crecemento vexetativo da poboación rural 
rexistra un valor negativo do 10,6 por mil, o que duplica a media galega (-4,7 por mil); elevándose esa taxa 
negativa nas áreas rurais de baixa densidade (ZPP baixa) a 13,6 por mil (Táboa II.5.4). Iso significa, noutras 
palabras, que mesmo en ausencia de migracións a poboación rural sufriría un descenso do 1,06 por cento 
anual debido ao saldo vexetativo negativo (a que morren moitas máis persoas das que nacen); alcanzando 
esa caída o 1,36 por cento anual no rural menos poboado. 

Táboa II.5.4. 
Indicadores sobre o crecemento natural da poboación rural e da poboación total de Galicia 2016

Taxas brutas (por 1000 habitantes) Índice sintético de 
fecundidade (nº de 

fillos por muller)

Esperanza de vida 
ao nacer (anos)  Natalidade Mortalidade Crecemento 

natural

ZDP 7,7 10,4 -2,7 1,14 83,43

ZIP 7,8 9,9 -2,1 1,2 83,1
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ZPP 5,2 15,8 -10,6 0,97 82,72

ZPP alta 6,8 12,4 -5,6 1,14 82,79

ZPP intermedia 5,5 14,4 -8,9 1,01 82,56

ZPP baixa 4,3 17,9 -13,6 0,86 82,72

Galicia 7 11,7 -4,7 1,13 82,78

Fonte: IGE.

O saldo natural fortemente negativo que se constata no medio rural, especialmente nas áreas menos po-
boadas, ten a súa orixe principal no acusado envellecemento demográfico (produto do movemento natural 
e a emigración rural nas décadas pasadas). Esta é a causa esencial das taxas de mortalidade moi superiores 
que se rexistran nestas áreas (posto que a esperanza de vida ao nacer é similar á media galega); e tamén 
explica na súa maior parte as menores taxas de natalidade (Táboa II.5.4).

Porén, hai que salientar que iso se ve agravado por unha fecundidade especialmente baixa, inferior á das 
áreas urbanas, sobre todo no rural de baixa densidade: o número medio de fillos/as por muller limítase 
no conxunto do medio rural (ZPP) a 0,97, valor claramente inferior á media galega (1,13); e no rural máis 
despoboado (ZPP baixa) o índice descende a 0,86 (Táboa II.5.4). Esa menor fecundidade rural constitúe, 
segundo os datos do IGE, unha constante nos últimos 15 anos e suxire a existencia nestas áreas de factores 
específicos que desincentivan ou dificultan a decisión de ter fillos/as. Uns factores que deben ser investiga-
dos pero que, a priori, hai que relacionar coas expectativas económicas e as maiores deficiencias no acceso 
a servizos básicos no medio rural.

No que respecta aos fluxos migratorios, utilizamos unha investigación recente (Toxo e García, 2018) na que 
se estudan as migracións por zonas segundo o grao de urbanización, a partir dunha explotación orixinal da 
Estatística de variacións residenciais do IGE para o período 2000-2015. Os datos mostran que neste período 
o conxunto do medio rural galego (ZPP) rexistrou un saldo migratorio levemente positivo: 4.727 persoas, 
o que supón unha media anual dunhas 300. Pero iso esconde notables diferenzas: saldo positivo de case 
20.000 persoas nos concellos rurais de maior densidade (ZPP alta); en contraste coa emigración neta que 
continuaron sufrindo a ZPP media (-1.413 persoas) e sobre todo as áreas rurais de menor densidade, as que 
integran a ZPP baixa (-13.634) (Toxo e García, 2018). Polo tanto, na maior parte dos concellos rurais os fluxos 
migratorios acentuaron a súa regresión demográfica.

Eses saldos son ademais o resultado duns fluxos de emigración e inmigración de moita maior magnitude e 
que presentan unha composición moi diferente. A poboación inmigrante que chega a residir ás áreas rurais 
correspóndese nunha alta proporción con persoas que retornan ao seu lugar de orixe, despois de desen-
volver toda ou a maior parte da vida profesional nunha cidade galega, no resto de España ou no estranxeiro 
(Europa e América). Persoas de idade madura e avanzada, moitas delas xubiladas; e que, polo tanto, se por 
un lado contribúen a un certo sostemento demográfico a curto prazo destas áreas, polo outro acentúan o 
proceso de envellecemento.  

Moi diferente é a composición por idades da poboación que nos últimos 15 anos emigrou do noso medio 
rural, como pode comprobarse no gráfico 2, onde están representadas as taxas brutas de emigración (emi-
grantes/ 1000 habitantes) por sexos e grupos de idade en 2005 e 2015, para a ZPP alta, ZPP intermedia e 
ZPP baixa. Nese gráfico constátase como nas tres subzonas do noso medio rural as maiores taxas de emi-
gración alcánzanse entre 25 e 34 anos (a fase inicial da vida laboral). Ao que debemos engadir, como dato 
preocupante, que as taxas de emigración nese tramo de idade, e tamén no de 35-44 anos, aumentaron 
claramente de 2005 a 2015 (Gráfico II.5.2).

Un aspecto adicional salientable, como síntoma dos problemas do noso medio rural e pola relevancia que 
ten para o futuro demográfico e socioeconómico destas áreas, é que esa emigración de poboación moza 
está afectando con maior intensidade ás mulleres que aos homes (Gráfico II.5. 2). Feito seguramente rela-
cionado tanto coas oportunidades laborais como co impacto  maior que teñen sobre a poboación femi-
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nina as deficiencias na dotación de servizos públicos no rural, en especial a deficiente oferta de servizos 
relacionados coa economía do coidado (ver apartado 5.2.4). Hai que lembrar que ese tipo de tarefas recaen 
tradicionalmente sobre a poboación feminina, polo que unha deficiente oferta de servizos públicos neste 
ámbito dificulta tanto a incorporación das mulleres ao mercado de traballo como as posibilidades de des-
envolvemento dun proxecto vital aceptable de acordo con parámetros actuais. Esa maior intensidade emi-
gratoria das mulleres novas explica o fenómeno observado no gráfico 1: a masculinización que se constata 
neses tramos de idade, fenómeno que alcanza dimensións preocupantes nos concellos máis deprimidos.

Gráfico II.5.2.
Taxas brutas de emigración (emigrantes/ 1000 habitantes) por sexos e idades nas áreas rurais de Galicia. 
2005 e 2015
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Fonte: Toxo e García (2018), a partir de IGE, Estatística de variacións residenciais.
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Progresiva desagrarización do medio rural

A perda de peso demográfico e económico das áreas rurais acompañouse dunha crecente desagrarización, 
da redución da importancia da actividade agraria nestas áreas. De tal modo que hoxe o rural galego xa non 
é, de forma exclusiva nin sequera principalmente, agrario.

Esta realidade aparece ilustrada polos datos referidos á estrutura do emprego, tomando as cifras do IGE que 
vimos utilizando sobre a clasificación dos concellos segundo o grao de urbanización. Como xa indicamos, 
os que cabe catalogar como municipios rurais (Zonas pouco poboadas) ocupan en 2017 o 81,8 por cento 
do territorio pero só contan co 26,9 por cento da poboación. Pois ben, das persoas afiliadas á Seguridade 
Social residentes nestes concellos unicamente o 14,0 por cento teñen a ocupación principal en actividades 
agrarias e pesqueiras; o 9,8 por cento traballan na construción, 15,4 por cento na industria e 60,6 por cento 
no sector servizos. Dentro deste conxunto, os concellos máis puramente rurais, os clasificados como Zonas 
Pouco Poboadas de baixa densidade (ZPP baixa), cobren o 65,2 por cento do territorio pero neles só reside 
o 14,7 por cento da poboación. E mesmo aquí as persoas que traballan principalmente na agricultura cons-
titúen unha minoría, o 17,9 por cento das afiliadas á Seguridade Social; constatándose un claro predominio 
das persoas ocupadas en actividades non agrarias, especialmente nas diversas ramas dos servizos (57,9 por 
cento) (Táboa II.5.5).

Táboa II.5.5. 
Estrutura sectorial do emprego por tipos de zonas en Galicia 2017 (afiliacións á Seguridade Social)

  Total Agricultura e 
pesca

Construción Industria Servizos

ZDP 100 1,1 4,9 11,2 82,7

ZIP 100 5,6 8 16,1 70,3

ZPP 100 14 9,8 15,4 60,6

ZPP alta 100 6,8 9,9 17,3 65,8

ZPP intermedia 100 14,1 10,2 15,3 60,2

ZPP baixa 100 17,9 9,7 14,3 57,9

Galicia 100 6,1 7,3 14,1 72,4

Fonte: IGE.

Que o rural xa non é só nin principalmente agrario constátase tamén noutros indicadores, como a estrutura 
sectorial do PIB, as fontes de renda das persoas residentes e mesmo a utilización do espazo. Neste último 
aspecto, os agricultores só xestionan hoxe en Galicia o 29 por cento do territorio, e unicamente o 21 por 
cento está dedicado a cultivos e pastos. Do restante 71 por cento do territorio, o 41 por cento son terras 
forestais ou abandonadas en mans de propietarios/as non agricultores, o 23 por cento pertence a Comuni-
dades de Montes Veciñais en Man Común, e queda un 7 por cento dedicado a usos urbanos, vías de comu-
nicación e outros terreos non agrarios (López Iglesias, 2018).

Esa situación dos usos do solo é ben diferente da existente 50 anos atrás, cando a superficie utilizada en 
cultivos, pradeiras e pastoreo do gando ocupaba algo máis da metade do territorio. A superficie xestionada 
polos agricultores e agricultoras para cultivos e pastos descendeu bruscamente no último medio século, e 
continúa retrocedendo nos anos recentes, até quedar reducida a pouco máis de 1/5 da superficie total de 
Galicia (Táboa II.5.6).
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Táboa II.5.6. 
Evolución da superficie dedicada a cultivos e pastos. Galicia 1962-2016

  SAU (superficie agraria utilizada) (miles de has) % da superficie xeográfica de Galicia

1962 1.570,1 53,1

1972 1.263,4 42,7

1982 655 22,1

1989 675 22,8

1999 696,7 23,6

2009 647,6 21,9

2016 621,6 21

Fonte: INE, Censos agrarios e Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas de 2016

Convén facer, iso si, unha matización. O feito de que a desagrarización sexa aquí un fenómeno recente e que 
se operou partindo dunha estrutura de pequenas propiedades provoca que, fronte á limitada importancia 
da agricultura como profesión, unha boa parte da poboación siga mantendo algunha vinculación coa pro-
piedade e/ou o traballo da terra. Algunhas cifras abondan para ilustrar esa realidade. Segundo os datos do 
Catastro, actualmente existen en Galicia ao redor de 1.670.000 persoas propietarias de fincas rústicas, polo 
que a inmensa maioría da poboación (non só a rural) segue vinculada á terra en tanto que propietaria. Por 
outro lado, de acordo coa Enquisa sobre a estrutura das explotacións de 2016, contamos cunhas 76.400 
explotacións agrarias, o que significa que hai máis de 75.000 familias ligadas de modo significativo ao tra-
ballo da terra. Pero as familias que traballan e viven principalmente da agricultura limítanse a unhas 25.000.

Con esas precisións, hai que reiterar que a segunda mudanza esencial consistiu na crecente desagrariza-
ción do medio rural, na desaparición da identidade medio rural = agricultura que, con matices, definía a 
realidade até mediados do século XX.
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5.2. Os factores que están na orixe  
das tendencias demográficas

As tendencias demográficas do medio rural que se acaban de resumir son coñecidas. Pero hai que salientar 
que a súa orixe non está principalmente na demografía senón na dinámica socioeconómica. Especialmente 
en dous factores: as oportunidades de emprego e, de modo máis xeral, as debilidades da estrutura econó-
mica das áreas rurais; e as deficiencias destas áreas en canto ao acceso aos servizos e as condicións de vida 
da poboación.

Papel central da dinámica do emprego

A orixe última das tendencias demográficas rexistradas polas áreas rurais en Galicia ao longo das últimas 
décadas hai que buscala en primeiro lugar na dinámica do emprego.

Neste aspecto asistimos, por un lado, a unha fortísima caída do emprego agrario. A poboación ocupada 
no sector reduciuse no período 1950-2015 nun 95 por cento (de 827.000 a 45.600 persoas); o que significa, 
noutras palabras, que hoxe queda unicamente 1 de cada 20 persoas que se dedicaban á agricultura a me-
diados do século XX. Só nos últimos 30 anos, no período transcorrido desde a integración na Unión Euro-
pea, esa redución foi de case o 90 por cento: de 415.100 persoas ocupadas en 1985 a 45.600 en 2015. Esta 
circunstancia levou a unha diminución paralela do seu peso relativo: a porcentaxe do emprego agrario no 
emprego total baixou do 70 por cento en 1950 ao 4,5 por cento na actualidade, unha cifra similar á media 
da UE-28. En suma, Galicia rexistrou no último medio século unha desagrarización tardía pero abrupta, ao 
concentrarse en 60 anos unha caída do emprego agrario que nos países máis desenvolvidos se fora gra-
duando ao longo dun século e medio ou dous séculos.

O outro feito que destaca na dinámica do emprego rural foi o limitado desenvolvemento da industria 
agroalimentaria e doutras ramas industriais e de servizos, o que provocou que a contracción da man de 
obra agraria só fose compensada en pequena medida pola xeración de postos de traballo noutras activi-
dades (López Iglesias e Pérez Fra, 2004). Neste sentido, a especificidade galega respecto a outros países 
europeos cunha dinámica máis favorable da poboación rural nas décadas recentes non está principalmen-
te na caída do emprego agrario (aínda que esta alcanzou unha intensidade claramente superior á media 
española e europea), senón na debilidade do desenvolvemento das actividades industriais e de servizos no 
medio rural.

O resultado é que, se nos últimos 60 anos o emprego total en Galicia sufriu unha moderada diminución, 
iso esconde uns enormes contrastes territoriais: incremento do emprego nos núcleos urbanos e nas zonas 
periurbanas, fronte á forte contracción nas áreas rurais, especialmente naquelas cunha base económica 
menos diversificada. É esa dinámica do emprego a que está na orixe, e constitúe o motor último, das mu-
danzas observadas na distribución espacial da poboación. A estes condicionantes podemos engadir as 
expectativas de futuro, especialmente das persoas máis novas, que condicionan a decisión de continuar 
residindo e traballando no rural.

Esas tendencias do emprego proseguiron nos anos recentes, marcados pola longa crise económica iniciada 
en 2008. Así, no período 2009-2017, mentres que o número de afiliacións á Seguridade Social diminuíu en 
Galicia nun 3,1 por cento e nos concellos das 7 maiores cidades (ZDP) nun 2,9 por cento, no conxunto do 
medio rural o descenso foi do 7,2 por cento e no rural menos poboado (ZPP baixa) alcanzou o 10,1 por 
cento (Táboa II.5.7).
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Táboa II.5.7. 
Volume de emprego (afiliacións á Seguridade Social) en Galicia por zonas segundo o grao de 
urbanización. Distribución en 2016 e variación 2009-2017

  Variación 2009-2016

Afiliacións en 2016 Número Variación en %

ZDP 356.080 -10.467 -2,9

ZIP 356.630 -942 -0,3

ZPP 245.631 -19.159 -7,2

ZPP alta 72.348 -1.060 -1,4

ZPP intermedia 40.974 -3.264 -7,4

ZPP baixa 132.309 -14.835 -10,1

Galicia 958.341 -30.568 -3,1

Fonte: IGE

Déficits estruturais do sector agrario e o complexo agroalimentario

Entrando nunha análise algo máis detallada, un elemento central que vén lastrando a dinámica demo-
gráfica e económica do noso medio rural é a persistencia de deficiencias estruturais no sector agrario e a 
debilidade da industria agroalimentaria.

A pesar das intensas transformacións das últimas décadas, o sector agrario continúa presentando deficien-
cias, derivadas sobre todo dos déficits na base territorial das explotacións (reducida superficie, acusada 
fragmentación parcelaria) e nos usos da terra, o que provoca unha baixa produtividade do traballo, tanto 
no contexto español como no europeo. Neste aspecto a intensa diminución da man de obra e o proceso 
paralelo de substitución de traballo por capital posibilitaron unha mellora considerable da produtividade 
de quen permanecen no sector; pero, aínda así, esa produtividade (VEB/persoa ocupada) limítase hoxe ao 
80 por cento aproximadamente da media da agricultura española e a unha porcentaxe similar da produti-
vidade media na economía galega (López Iglesias, 2018).

O problema central da agricultura galega, no relativo á eficiencia produtiva, é que se están aplicando doses 
crecentes de capital e unha tecnoloxía moderna sobre unha base territorial que mantén deficiencias e non 
se transformou ao mesmo ritmo. Este feito limita o rendemento obtido deses bens de capital. Polo tanto, 
non estamos xa ante un problema de dotación de factores, como sucedía hai 30 anos (exceso de man de 
obra e escaseza de capital), senón que o baixo nivel que continúa presentando a produtividade do traballo 
obedece esencialmente a un problema de eficiencia no uso dos factores produtivos, relacionado coas de-
ficiencias estruturais do sector.

A esas deficiencias do sector agrario únese a debilidade da industria agroalimentaria, que ten limitado o 
emprego e o valor engadido xerado nas áreas rurais polo complexo agroalimentario (o conxunto formado 
polo sector agrario e as industrias transformadoras dos seus produtos) (Sineiro, 2009). O complexo agroali-
mentario galego sigue centrado na produción de materias primas, sendo limitado o desenvolvemento da 
industria transformadora. Así, en 2015 a industria agroalimentaria unicamente achegaba o 36,2 por cento 
do VEB do complexo, porcentaxe só lixeiramente superior á de 1995 (32,4 por cento). Isto contrasta co que 
se observa nos países do noso contorno, nos que o habitual é que o valor xerado na transformación das 
materias primas agrarias supere o da agricultura. Expresado en cifras, mentres en Galicia a industria agroali-
mentaria só engade 0,57 euros a cada euro de VEB de produción agraria, en España e na UE-28 a cifra supera 
1 euro e nos países europeos máis desenvolvidos aproxímase a 2 euros (López Iglesias, 2018). 
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O resultado final desas deficiencias no sector agrario e na industria agroalimentaria plásmase nun dato: nas 
tres últimas décadas, desde que contamos con estatísticas ao respecto, Galicia vén rexistrando de modo 
permanente unha balanza agroalimentaria deficitaria; a produción non cubre o consumo. Computando o 
comercio co resto de España e co estranxeiro, só somos exportadores netos de materias primas gandeiras 
(leite e gando) e de derivados simples (leite envasado, carne elaborada e en conserva). E iso vese máis que 
contrarrestado polas importacións netas de todos os demais produtos. Destacan sobre todo as importa-
cións de cereais e outros produtos vexetais para consumo humano e alimentación do gando, aceites e gra-
xas, produtos cárnicos e viño. Pero o déficit esténdese tamén aos derivados lácteos e xeados, froitas e hor-
talizas en conserva e outras bebidas alcohólicas (López Iglesias, 2018; Valdés Paços e López Iglesias, 2008).

A agricultura galega actual ten unha dimensión produtiva por debaixo do seu potencial. Cunha elevada 
dependencia do bovino de leite e carne, e unha presenza relevante pero moi localizada das aves e viñedo; 
mentres que é sumamente limitado o desenvolvemento doutros cultivos, como cereais e horta, e de ramas 
gandeiras como o porcino. Neste aspecto, a dinámica do último medio século e a situación actual contrasta 
coa que encontramos noutros países e rexións da área atlántica de Europa, como a Bretaña francesa (Sinei-
ro, 2009).

Nivel do PIB e da Renda dispoñible por habitante

A baixa produtividade do traballo no sector agrario, unida ao limitado desenvolvemento das actividades 
industriais e terciarias, provocan que os concellos rurais rexistren en xeral un baixo PIB por habitante. A 
situación é menos desfavorable, máis próxima á das áreas urbanas, se en vez de tomar a produción xerada 
nos fixamos na renda dispoñible (a capacidade de gasto das familias). Pero isto lógrase a costa dunha forte 
dependencia das transferencias. Historicamente foron as transferencias privadas recibidas do exterior, as 
remesas da emigración, as que posibilitaron un incremento da renda das familias rurais; mentres que nas 
tres últimas décadas ese papel pasou a ser xogado fundamentalmente polas transferencias sociais desde o 
sector público, sobre todo  as pensións da Seguridade Social.

Hai que precisar, iso si, que o importe medio das pensións percibidas no noso medio rural é claramente 
inferior ao que se rexistra nas áreas urbanas, e alcanza unha contía moi baixa no contexto español. Sendo 
salientable, así mesmo, a forte brecha de xénero que se constata neste aspecto (Táboa II.5.8).

Táboa II.5.8. 
Importe medio das pensións contributivas por sexo e subgrao de urbanización. Galicia 2013 e 2016

2013 2016

  Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres

ZDP 833,61 963,03 704,43 879,89 1.018,67 740,73

ZIP 975,51 1.156,84 803,67 1.031,26 1.216,12 859,11

ZPP 845,59 991,56 685,31 891,14 1.047,04 719,21

ZPP alta 827,25 968,75 676,84 874,88 1.030,73 706,17

ZPP intermedia 753,13 857,3 646,53 793,09 909,98 671,15

ZPP baixa 721,96 810,62 632,74 755,22 858,91 648,92

Galicia 689,19 745,86 635,99 716,52 785,59 650,48

Fonte: IGE
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A pesar da baixa contía unitaria das pensións, estas transferencias públicas contribúen de modo nidio a 
mellorar o nivel da renda dispoñible dos fogares no noso medio rural. Segundo as estimacións do IGE para 
2009 a renda primaria por habitante (a obtida pola participación na produción de bens e servizos) limitába-
se de media nos concellos rurais (ZPP) ao 71,4 por cento da media de Galicia, en tanto que o nivel relativo 
da renda dispoñible ascendía ao 83,3 por cento, e en moitos destes concellos aproximábase e nalgúns 
mesmo superaba a media galega. A mellora que se constata ao pasar do PIB ou a renda primaria á renda 
dispoñible, como consecuencia das transferencias netas percibidas polos fogares, é especialmente relevan-
te nas áreas rurais de baixa densidade (ZPP baixa); a pesar do cal estas presentan en conxunto unha renda 
dispoñible por habitante lonxe da media galega (Táboa II.5.9).

Táboa II.5.9. 
Nivel das rendas primarias brutas e da renda dispoñible por habitante por tipos de zonas 2009.  
Media de galicia = 100

  Rendas primarias/ habitante Renda dispoñible bruta/ habitante

ZDP 124,1 117,4

ZIP 98,9 96,6

ZPP 71,4 83,3

ZPP alta 83,8 87,8

ZPP intermedia 74 84

ZPP baixa 64,6 80,5

Galicia 100 100

Fonte: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos.

Deficiencias no acceso aos servizos para a poboación e as empresas

Tan relevante como a debilidade do tecido produtivo é que temos un medio rural que, a comezos do século 
XXI, continúa rexistrando deficiencias no acceso aos servizos básicos para a poboación e as empresas (aten-
ción á infancia e á poboación dependente, acceso ás TIC, transporte público...). En particular debemos des-
tacar, polo seu impacto directo na dinámica demográfica, a situación desfavorable en diferentes servizos e 
outras condicións relacionadas co coidado, crianza e educación dos fillos e fillas e coa atención ás persoas 
maiores. Deseguido ofrecemos algúns indicadores simples, elaborados a partir da base de datos  munici-
pais do IGE, que nos parecen ilustrativos da brecha existente neste aspecto entre áreas rurais e urbanas.

Anteriormente apuntouse o envellecemento como un dos problemas demográficos das áreas rurais gale-
gas; pois ben, a dotación de servizos públicos destinados á atención a este colectivo das persoas maiores 
é peor nestas áreas. Simplemente comparando a dotación de prazas no ano 2017 en centros públicos de 
atención a maiores1 atopamos que nos contextos urbanos é de 2,4 por cada 100 persoas maiores de 75 
anos, mentres que nas zonas rurais esa ratio descende até 2,1 por cada 100 maiores. Ademais, o 70 por 
cento dos concellos rurais carecen de centros deste tipo.

As cifras de atención sanitaria de proximidade apuntan no mesmo sentido: de acordo coa información 
subministrada ao IGE polo Servizo Galego de Saúde, a asistencia sanitaria de proximidade é cuberta no 81,8 
por cento do territorio polo 29,2 por cento dos e das médicas xerais e o 20,8 por cento do total de pediatras. 

1 Os datos proceden da Consellería de Política Social, do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Socias (RUEPSS).
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Os datos anteriores son só algúns dos que ilustran o déficit nos servizos públicos básicos que sofren os 
espazos rurais. Uns déficits que se ven agravados, no seu impacto sobre a poboación, pola ausencia na 
maioría dos concellos rurais de servizos públicos de transporte que conecten as entidades de poboación 
coas cabeceiras municipais e comarcais. 

Estamos ante un problema complexo, que se relaciona en parte cunha estrutura do hábitat e unha plani-
ficación dos servizos públicos que requiren unha fonda reflexión. Por unha parte, é claro que os recursos 
públicos destinados a facer destas áreas lugares atractivos para a poboación son insuficientes. Mais, por 
outra, precisamos un debate sobre a viabilidade no medio prazo de manter unha estrutura con 30.000 en-
tidades de poboación, habitadas permanentemente e asegurando para todas elas un acceso adecuado aos 
servizos que hoxe se consideran imprescindibles. E, en caso de responder afirmativamente, hai que avanzar 
no deseño e subministración de servizos adecuados a ese hábitat.

As medidas destinadas a mellorar as oportunidades laborais, a dotación de servizos e a conciliación entre 
vida persoal e laboral deben prestar especial atención a un colectivo decisivo para o futuro demográfico e 
socioeconómico do medio rural: as mulleres en idade fértil. Polo tanto, para este colectivo deberían poñer-
se en marcha programas e actuacións públicas singulares, co fin de facilitar unha igualdade real de oportu-
nidades coas condicións existentes nas áreas urbanas.

Os datos do cadro 10 mostran que só o 22,6 por cento das mulleres en idade fértil existentes en Galicia re-
siden no medio rural, unha porcentaxe claramente inferior á cifra para a poboación total (acorde co maior 
envellecemento demográfico do rural). É polo tanto fundamental afondar nos motivos e mecanismos que 
poden condicionar a decisión destas mulleres de manterse no ámbito rural. Para iso sen dúbida haberá que 
ter políticas económicas e de emprego con enfoque de xénero, pero tamén é necesario pensar nas condi-
cións nas que se desenvolven os servizos sociais que poden permitir ese mantemento: servizos médicos, 
educación, atención a persoas maiores (dependentes ou non), servizos de conciliación, garderías, etc.

Táboa II.5.10. 
Número de mulleres de 15 a 44 anos por zonas segundo o grao de urbanización.Galicia 2017

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

ZDP 72.535 18.401 18.789 69.100 178.825

ZIP 78.289 14.325 11.271 78.322 182.207

ZPP 43.534 20.108 17.785 23.961 105.388

ZPP alta 16.806 2.257 2.558 12.026 33.647

ZPP intermedia 9.062 2.848 3.236 3.876 19.022

ZPP baixa 17.666 15.003 11.991 8.059 52.719

Total 194.358 52.834 47.845 171.383 466.420

Fonte: IGE

Na dotación de servizos no medio rural especial atención deben merecer as persoas con discapacidade. 
As provincias de Ourense e Lugo teñen a metade ou máis da súa poboación con discapacidade vivindo no 
rural. Entre os factores de risco, ou barreiras para a inclusión social, podemos destacar que estas persoas 
no medio rural vense obrigadas a utilizar servizos na maioría dos casos non accesibles, habitualmente fora 
do municipio residencia; o que dificulta o acceso aos recursos, á formación, ás actividades recreativas e ao 
emprego. No plano laboral, son moi poucas as persoas con discapacidade residentes no rural en situación 
activa, e as que o están teñen unha estabilidade laboral escasa.
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5.3. Un medio rural cada vez máis heteroxéneo;  
tipoloxía dos espazos rurais

Partindo desas notas xerais, hai que destacar que o que encontramos hoxe en Galicia é un medio rural cada 
vez máis heteroxéneo, unha crecente heteroxeneidade a nivel comarcal, municipal e mesmo entre as parro-
quias do mesmo concello. Heteroxeneidade que, simplificando, está orixinada por:

a. A diferenciación espacial do sector agrario, no que respecta ás liñas de especialización, o nivel 
tecnolóxico, o tamaño das explotacións, ... .

b. E sobre todo o desenvolvemento moi desigual das oportunidades de emprego en actividades industriais 
e de servizos. O que, en xeral, vai asociado a diferenzas tamén na localización e no acceso a servizos 
básicos.

Esa heteroxeneidade reflíctese nas densidades de poboación e en todos os indicadores demográficos, e 
pode resumirse na configuración de tres Galicias rurais (Fernández e Peón, 2017) (mapa II.5.2):

Mapa II.5.2. 
Densidade de poboación a nivel municipal en Galicia 2016
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Habitantes / Km2
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Fonte: IGE.

 • Áreas rurais do Eixo Atlántico e outras comarcas periurbanas: dominadas pola influencia dos mercados 
de traballo urbanos, caracterízanse en xeral por densidades de poboación elevadas e un importante 
dinamismo demográfico.

 • Galicia central ou interior: comarcas cunha base agraria, en especial  gandeira, relativamente sólida, 
acompañada en moitos casos da presenza de cabeceiras comarcais de certa dimensión. O que posibilita 
o mantemento de densidades medias-baixas.

 •  Zonas de montaña  das Serras Orientais de Lugo, metade oriental e sur de Ourense e Dorsal Galega. Lo-
calizadas lonxe dos principais núcleos urbanos, é aquí onde encontramos un proceso de despoboamen-
to máis acentuado e dificilmente reversible (con densidades demográficas inferiores a 15 habitantes por 
km2), asociado á debilidade da súa base económico-produtiva.
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Esa diferenciación obedece á dinámica empresarial local pero tamén, e cunha importancia crecente, aos 
fluxos de mobilidade diaria entre o lugar de residencia e o do traballo, especialmente no contorno das prin-
cipais áreas urbanas. Concretamente, segundo o Censo de poboación de 2001 o 38,8 por cento das persoas 
ocupadas en Galicia traballaban nun municipio diferente ao de residencia, porcentaxe que en 2011 aumen-
tou até o 42,8 por cento. No mapa 3 aparecen representados os fluxos de mobilidade diaria por razóns de 
traballo en 2001. Destacan os rexistrados ao longo do Eixo Atlántico e as áreas rurais próximas, pero tamén 
se observa o poder de atracción das dúas capitais provinciais do interior (Lugo e Ourense) e certas cabecei-
ras comarcais; o que contribúe ao sostemento demográfico das áreas rurais do seu hinterland.

Mapa II.5.3. 
Fluxos de mobilidade diaria entre o lugar de residencia e o de traballo. Galicia 2001

Fonte: IGVS (2008).

As diferentes dinámicas territoriais teñen o seu reflexo nos usos da terra. No mapa 4 recóllese unha tipo-
loxía das parroquias segundo as tendencias deses usos no período 1985-2005. Pois ben, encontramos de 
novo aquí as tres Galicias rurais, cun panorama que presenta notables paralelismos co que vimos no mapa 
2. No relativo aos usos do solo, esas tres Galicias rurais son: o rural urbanizado e forestado, característico do 
Eixo Atlántico e a franxa costeira; o rural activo, integrado polas áreas –principalmente do interior da Coru-
ña e Lugo- que presentan unha expansión recente e un elevado peso dos cultivos e pastos; e o rural aban-
donado, que ocupa as Serras Orientais de Lugo, a Dorsal Galega e a maior parte da provincia de Ourense 
(Corbelle e Crecente, 2014). Tres conxuntos que en liñas xerais se corresponden, respectivamente, co Eixo 
Atlántico e outras áreas periurbanas, a Galicia central ou interior e as zonas de montaña (ver mapas 2 e 4).
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Mapa II.5.4. 
Tipoloxía das parroquias segundo as tendencias dos usos do solo 1985-2005

1a - Rural urbanizado e forestado

1b - Urbano e rural urbanizado

2a - Rural activo - arroteamento

2b - Rural activo - arroteamento e forestación

3a - Rural abandonado - frondosas

3b - Rural abandonado - mato

Grupos de parroquias

Fonte: Corbelle e Crecente (2014).

5.4. Presente e futuro demográfico do medio rural;  
algunhas cuestións centrais

Capacidade para responder ás demandas da sociedade

Desde o punto de vista económico, a dinámica recente das áreas rurais en Galicia, e as súas perspectivas 
futuras, está condicionada pola capacidade para responder ás demandas actuais da sociedade. Unhas de-
mandas que nas últimas décadas experimentaron fondas transformacións e que podemos clasificar hoxe 
en catro grupos:

i. As funcións tradicionais: subministración de alimentos, madeira e outras materias primas. Funcións que 
están adquirindo unha importancia renovada nos comezos do século XXI, ao tempo que se modifican 
polas mudanzas no consumo alimentario.

ii. Subministración doutros bens e servizos retribuídos polo mercado: produtos da artesanía e pequena 
industria local, enerxías renovables, turismo e ocio, ... .

iii. Funcións ambientais: conservación da paisaxe, auga, aire e solo de calidade, ecosistemas, biodiversidade, 
mitigación do cambio climático.

iv. Funcións sociais-territoriais: conservación do patrimonio cultural, contribución á fixación de poboación 
e ao equilibrio territorial.
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Deses catro tipos de demandas, os dous primeiros implican a produción de bens e servizos con destino ao 
mercado. Polo tanto, a súa dinámica depende da capacidade para elaborar produtos en condicións ade-
cuadas de calidade e prezo, con destino a mercados locais, de ámbito galego, español ou internacionais. 

Pero os outros dous tipos de funcións (ambientais e sociais-territoriais) non son remuneradas polo mer-
cado, ao tratarse de bens públicos. Estas funcións só poden ser retribuídas polo conxunto da sociedade a 
través de transferencias públicas. 

Papel da agricultura e outras actividades na estrutura  
económica das áreas rurais

O medio rural non pode apoiarse só na agricultura, pero require unha base 
agroalimentaria e forestal sólida

Se queremos evitar, ou ao menos frear, a regresión demográfica das áreas rurais a súa diversificación eco-
nómica constitúe unha necesidade. O motivo é que as transformacións que acompañan o proceso de des-
envolvemento levan a un continuo declive relativo do sector agrario; até chegar á situación actual na que, 
no caso galego, a agricultura achega só o 3,3 por cento do PIB e o 4,8 por cento do emprego (López Iglesias, 
2018). Polo tanto, faise imprescindible o desenvolvemento doutras actividades.

Iso non debe levar, porén, a subestimar o papel das actividades agrarias e forestais no tecido económico 
dos espazos rurais. Por varias razóns:

- En moitas áreas rurais de Galicia a agricultura e a produción forestal seguen tendo hoxe un peso 
importante, tanto no emprego como no PIB.

- Alén do seu papel produtivo, as actividades agrarias e forestais son esenciais para a xestión do territorio 
e o mantemento do medio natural.

- Ademais, unha fonte importante de diversificación da base económica dos territorios rurais 
está constituída polo desenvolvemento das actividades que integran a cadea agroalimentaria 
(comercialización e transformación de produtos agrarios, subministración de inputs á agricultura). E o 
mesmo para a cadea forestal.

- Finalmente, unha base agroalimentaria sólida é en moitos casos condición para o desenvolvemento 
doutras actividades (como o turismo e as actividades de lecer).

O problema de fondo: o rural xa non é agrario pero aínda non é outra cousa

O problema de fondo do medio rural galego, no que respecta á base socioeconómica, é que este xa non é 
só nin principalmente agrario pero aínda non é outra cousa. Podemos dicir tamén que é moitas cousas á vez 
(actividades económicas, demandas sociais, tipos de residentes), sen unha ordenación e articulación global.

Partindo diso, o futuro económico e produtivo de cada comarca require responder a catro cuestións esen-
ciais:

- Que actividades económicas van constituír o sustento da poboación?

- Impulsadas por que axentes?
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- Con que consecuencias para os agricultores e o resto dos residentes?

- Con que apoios públicos? Noutras palabras: que políticas son prioritarias?

En calquera caso, hai que chamar a atención sobre a gran diversidade de actividades, ademais da produción 
agraria e forestal, que poden desenvolverse nas áreas rurais. Limitarémonos a apuntar unha breve tipoloxía:

i. Diversificación económica do tecido empresarial local ou das actividades da poboación; a importancia 
crecente do commuting (persoas que habitan no medio rural pero que se trasladan diariamente a 
traballar nun núcleo urbano ou cabeceira comarcal próxima).

ii. Empregos públicos (ligados ao desenvolvemento dos servizos públicos e ao despregue no territorio do 
Estado do Benestar), e actividades privadas (dependentes da dinámica dos mercados).

iii. Destino da produción: actividades dirixidas ao mercado local fronte ás que producen para mercados 
máis amplos (de ámbito galego, español ou internacional).

iv. Vínculo cos recursos do territorio: actividades baseadas na posta en valor dos recursos locais, fronte a 
aquelas nas que o espazo rural é un mero soporte físico.

Complementariedade e conflito entre distintas actividades e usos do 
solo; a problemática da ordenación do territorio

Na medida en que nas últimas décadas tenderon a multiplicarse as demandas que a sociedade fai aos es-
pazos rurais, iso fixo que emerxeran novos mercados e novas funcións para estes espazos, turismo, enerxías 
renovables, servizos ambientais, espazo residencial... Nalgúns casos existen complementariedades eviden-
tes entre distintas actividades, polo que o reto das políticas públicas consiste en fomentar esas comple-
mentariedades. Pero cada vez son máis frecuentes as situacións nas que existe un conflito entre distintas 
actividades e usos do solo.

En consecuencia, un elemento esencial para o futuro do medio rural é a ordenación dos usos do solo. 

Estrutura do hábitat e localización das actividades económicas e os 
servizos; a organización territorial do medio rural

O medio rural galego caracterizouse historicamente, e segue caracterizándose, por unha acusada disper-
sión do hábitat. Porén, sen alterar os trazos de fondo desa estrutura do hábitat, nas últimas décadas cons-
tátanse mudanzas importantes: acelerada perda de habitantes da maioría das pequenas aldeas; ao tempo 
que gañan poboación as cabeceiras comarcais e municipais, que foron adquirindo un papel crecente como 
centros de emprego e de prestación de servizos para as áreas rurais próximas.

Partindo diso, un aspecto esencial a definir é o futuro da estrutura do hábitat e da organización territorial 
do medio rural. Isto pode concretarse en tres cuestións:

i. A estrutura do hábitat rural e o seu futuro. A pregunta que hai que facerse é en que medida resulta 
viable manter a medio e longo prazo unha estrutura do hábitat tan dispersa como a que se configurou 
historicamente. É realista aspirar a que as 30.244 entidades de poboación que contabiliza o nomenclátor 
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de 2016 se manteñan habitadas de forma permanente, e cun acceso dos seus habitantes a oportunidades 
de emprego e servizos como corresponden ao século XXI?. 

ii. Localización das novas actividades económicas nas áreas rurais. O dilema é aquí o seguinte: debe 
fomentarse a dispersión das iniciativas empresariais por todo o territorio, ou é preferible favorecer a súa 
concentración nas cabeceiras comarcais e municipais, para consolidar núcleos intermedios que actúen 
como motores do contorno próximo? No primeiro suposto, até onde é razoable levar a dispersión, 
se non queremos facer inviable calquera ordenación territorial?. Resulta realista aspirar a xerar novos 
empregos, e facilitar a inserción laboral, en cada aldea?.

iii. Planificación dos servizos públicos. Partindo da imposibilidade de dotar de centros educativos, de 
saúde e outras infraestruturas sociais de certa dimensión a cada entidade de poboación, un elemento 
básico da Galicia rural do século XXI é a adecuada planificación dos servizos públicos. E a pregunta aquí 
é até onde pode chegar a aproximación dos servizos á poboación?.

Os aspectos anteriores conectan cun tema de fondo: que modelo de organización territorial require o fu-
turo do medio rural galego? A cuestión que hai que decidir, sobre todo nas áreas de baixa densidade, é a 
escala territorial pertinente para articular as iniciativas privadas e as políticas públicas dirixidas a construír 
un “rural posible”. Unha vez decidido iso, tería que traducirse en catro ámbitos: localización das novas ini-
ciativas empresariais, ubicación dos servizos básicos, modalidades de acceso da poboación a eses servizos 
e finalmente a reorganización administrativa. 

Necesidade de repensar a relación entre poboación rural e espazo 
rural e o equilibrio entre propietarios e usuarios das terras

Até as décadas centrais do século XX existía en Galicia unha vinculación estreita entre poboación rural e 
espazo rural: os habitantes de cada parroquia, a inmensa maioría agricultores, tiñan a súa base económica 
no aproveitamento do espazo agroforestal circundante. Nas últimas décadas, non entanto, asistimos, igual 
que en toda Europa, a unha separación crecente entre poboación rural e espazo rural. De tal modo que non 
existe unha relación directa entre despoboamento e abandono de terras, nin tampouco entre dinamismo 
demográfico e adecuado aproveitamento das superficies. Nun plano máis xeral, encontramos unha rela-
ción cada vez máis complexa entre tres colectivos que até mediados do século XX case se podían asimilar: 
os residentes en cada concello, os propietarios das terras e as persoas ou empresas que utilizan, ou están 
interesadas en explotar, esas terras.

Esa realidade pon sobre a mesa a necesidade de organizar novas formas de relación entre a poboación rural 
e o espazo rural, plasmando iso no marco institucional e nas políticas públicas. Como apuntan numerosos 
estudos empíricos i. ii. iii. a configuración dun medio rural viable economicamente e sustentable desde 
o punto de vista ambiental esixe abordar o problema da terra, as deficiencias existentes na ordenación e 
aproveitamento deste factor produtivo. Non se nos escapa que o anterior implicaría unha reforma estru-
tural que, sen alterar a distribución da propiedade, impulsase a mobilización produtiva das superficies e a 
ordenación dos seus usos.

 A concreción desa reforma estrutural constitúe outra cuestión esencial para o futuro, tamén o demográfi-
co, do medio rural.
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III



Contexto socioeconómico e de saúde. 
Algunhas consideracións preliminares



1
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Crecemento, converxencia e benestar.  
Galicia 2000-2017

Atopámonos ante un cambio de paradigma de significado e magnitude semellante ao acaecido  no proce-
so de  Revolución Industrial. A transformación das dinámicas demográficas, iniciada o pasado século, está 
na base dunha metamorfose mundial que afecta as súas estruturas tanto sociais e políticas, como econó-
micas ou tecnolóxicas, nas que xa non pode contar coas receitas do pasado.  Unha revolución demográfica, 
froito da mellora da calidade de vida en todas as idades, moi especialmente, na infancia primeiro e, con 
posterioridade, nas cada vez máis alongadas etapas de vellez. Poderíase dicir que, na actualidade, case 
que a maioría da poboación nacida hai 65 anos, ten 65 anos, conseguindo así, un nivel de supervivencia 
masivo, que se foi estendendo a  todas as etapas da vida. Encontrámonos, fronte a fronte, coa chamada 
democratización da supervivencia, que non se pode entender á marxe da modernización das estruturas 
da poboación. 

Este proceso modernizador, ademais de supoñer un aumento do peso das persoas maiores na pirámide 
de poboación, supón, moi especialmente, unha muda nas características e comportamentos de todas as 
idades. Isto esixe desenvolver accións en distintas frontes para adaptarse ao cambio que presentan a nova 
dinámica da poboación e o correlativo proceso de modernización socioeconómica. A este fin, cómpre op-
tarmos, como sociedade, por unha estratexia transversal de coñecemento e intervención que contemple 
a interrelación das distintas accións que se programen, na procura dos mellores resultados e buscar os 
efectos sinérxicos.

En consonancia coas recomendacións da UE, no proxecto Symbios1 facíase especial fincapé na transversa-
lidade institucional entre os distintos departamentos dunha mesma Administración (neste caso concreto, 
a Xunta de Galicia) para permitir abordaxes integrais como elemento clave para incrementar a incidencia 
das políticas públicas. Garantir a transversalidade dos diferentes programas, así como a colaboración e a 
coordinación entre a Administración europea, central, autonómica e local, sen esquecer o protagonismo 
da sociedade civil, contribúen á maior eficacia no uso dos recursos e son requisitos necesarios para garantir 
unha gobernanza participativa na planificación, na execución e na avaliación dos programas.

1 En Galicia, derivado do proxecto DART, levouse a cabo o proxecto Symbios, do que se fala no anexo, encadrado dentro de 
Programa Operativo do FSE.
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Como vimos nas páxinas anteriores, a chamada cuestión demográfica non é un  problema de natalidade; 
o cambio afecta a todas as variables vitais e transcende o ámbito reducido no que moitas veces se coloca 
á demografía, pois presenta como sabemos estreita correlación co mercado laboral, a conciliación, a mobi-
lidade, as TIC, a planificación da inmigración, a inclusión social, os servizos sociais, sanitarios, educativos e 
formativos. Ten, así mesmo, unha dimensión territorial, pois afecta a sustentabilidade, a calidade de vida e 
o equilibrio entre territorios. 

Nas seguintes epígrafes iranse debullando temas estreitamente relacionados co obxecto principal de análi-
se deste Informe. Dalgunha maneira, preténdese realizar unha achega, necesariamente sintética, á multipli-
cidade dos elementos implicados no cambio demográfico, deténdonos nos máis directamente relaciona-
dos coa saúde e, en xeral, co benestar, a calidade de vida e o crecemento económico e social. Introducimos 
a nova economía do envellecemento e proseguimos co significado e retos do envellecemento activo e 
saudable. Describimos a importancia que para a UE significa o cambio na estrutura de idade da poboación 
e como se reflicte esta na posta en marcha da Estratexia UE 2020, tanto a nivel español como das distintas 
comunidades autónomas e da nosa propia, respecto da cal se salientan as políticas de innovación cen-
tradas no envellecemento saudable. Concluímos facendo unha aproximación á percepción na cidadanía 
do cambio demográfico e do seu significado e alcance. Partimos da presentación dunha panorámica da 
economía de Galicia centrada naqueles elementos que explican o seu actual proceso de crecemento e 
converxencia para introducir despois unha consideración daqueles que nos permiten un acercamento ao 
benestar da poboación desde unha perspectiva, no fundamental, das economías familiares e da súa con-
tribución ao PIB. 

A evolución da economía galega nas últimas dúas décadas vén sendo moi similar á da economía española. 
O crecemento acumulado do Produto Interior Bruto é practicamente o mesmo; contamos con moitas expe-
riencias de éxito empresarial, a meirande parte delas de orixe familiar; a competitividade da economía gale-
ga reflectida nas cifras de exportacións aumentou moi substancialmente. Hoxe, Galicia xa non é un territo-
rio pouco desenvolvido de España, xa non está na cola. Galicia atópase na parte media baixa do ranking de 
desenvolvemento, lonxe xa de comunidades como Andalucía e Estremadura, por diante da Comunidade 
Valenciana, que era para nós, un referente hai vinte anos. Rematarase 2018 cun PIB per cápita lixeiramente 
por riba do 90 por cento da media española. Visto con perspectiva temporal e xeográfica, probablemente o 
actual sexa o mellor momento económico de Galicia desde un punto de vista macroeconómico e agregado. 

Porén, sabemos que en España e, por inclusión, en Galicia temos un problema coa calidade do emprego 
que está a afectar particularmente á xente nova e á concreción dos seus desexos no que atinxe ao número 
de fillos ou fillas así como problemas de deficiente flexibilidade para conciliar vida laboral e familiar. Os 
gráficos que se xuntan, tomados do recente informe do Grupo de Investigación GEN, amósano con clarida-
de2. Polo tanto, a atención ao económico no eido demográfico posiblemente ten que poñer máis o acento 
no eido microeconómico e na calidade e responsabilidade social das empresas e menos nos indicadores 
macro, por máis que estes sexan fundamentais porque definen a contorna na que os acordos sobre mellora 
das condicións laborais poden articularse.

2 ” Las políticas de familia en España: Una perspectiva comparada” GEN Reports 5. Universidade de Vigo http://infogen.webs.uvigo.
es/genplusreports.php
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Gráfico III.1.1. 
Calidade do emprego (1)
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Gráfico III.1. 2. 
Calidade do emprego (2)
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Gráfico III.1.3. 
Calidade do emprego (3)
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A táboa III.1.1 recolle os datos referidos ao Valor engadido bruto (VEB) no 2000 e 2015, último ano dispo-
ñible con datos para as catro provincias galegas, onde é salientable a similitude de taxas entre Galicia e 
España, coa primeira lixeiramente por riba da segunda. Destaca tamén o peor comportamento relativo das 
provincias do sur, consecuencia do impacto diferencial da crise industrial na área de Vigo e os bos rexistros 
da Coruña. O peso das provincias do norte aumentou ao longo do período, ao pasar de supoñer o 54 por 
cento ao 56 por cento do total de Galicia.

Táboa III.1.1. 
SERIE DE VEB A PREZOS BÁSICOS.  

Cifras en milleiros de euros correntes

2000 2015 Crecemento acumulado

A Coruña 12.633.063 22.171.773 75,51%

Lugo 3.866.049 6.413.581 65,89%

Ourense 3.445.499 5.603.352 62,63%

Pontevedra 10.350.080 16.915.158 63,43%

Galicia 30.294.691 51.103.864 68,69%

España 586.321.000 979.874.000 67,12%

Fonte: INE

Os datos de poboación son claramente menos expansivos en Galicia e, en particular, en Ourense e Lugo 
(táboa III.1.2) que en España. Fronte a un crecemento acumulado da poboación española entre 2000 e 2015 
do 14,7 por cento, Galicia rexistra o 1,2 por cento e Lugo e Ourense caen a menos do 6,5 por cento. Con 
datos ata 2017, a asimetría demográfica acentúase. 
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España mantense nun crecemento acumulado do 15 por cento, Galicia pasa a +0,3 por cento e Ourense e 
Lugo anotan caídas do -8,7 por cento e -8 por cento respectivamente3.

Táboa III.1.2. 
Poboación total por provincias

2000 2015 2000-2015 2017 2000-2017

A Coruña 1.096.112 1.128.694 2,97% 1.121.770 2,34%

Lugo 362.565 338.921 -6,52% 333.610 -7,99%

Ourense 341.375 318.739 -6,63% 311.578 -8,73%

Pontevedra 902.420 948.302 5,08% 943.257 4,53%

Galicia 2.702.472 2.734.656 1,19% 2.710.215 0,29%

España 40.470.182 46.449.565 14,77% 46.528.024 14,97%

Fonte: Cifras de poboación. INE

A combinación dun crecemento do VEB similar ao español e o devalo poboacional fan que o PIB per cápita 
relativo de Galicia aumente de xeito moi notable. Dende o 77 por cento no ano 2000 ata o 89 por cento en 
2015 (táboa III.1.3 e Gráfico III.4). 

Dende esta perspectiva de análise enténdese que, de feito, A Coruña rexistrase en 2015 o 93 por cento da 
media española e,  sobre todo, que Lugo adiantase a Pontevedra. 

Gráfico III.1.4. 
PIB comunidades, taxa variación interanual (%) 2017
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Fonte: INE.

3 A táboa III.2 recolle de modo sintético información presentada e analizada con anterioridade para facilitar a lectura deste capítulo.
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En 2017 Galicia tiña acadado xa o 90 por cento da media española en PIB per cápita, resultado directo dun-
ha poboación que supón xa menos do 6 por cento do total español (5,8 por cento) e unha renda agregada 
que se mantén lixeiramente por riba do cinco por cento, concretamente no 5,2 por cento.

Táboa III.1.3. 
PIB per cápita. Cifras en euros correntes

2000 2015 2000 2015

A Coruña 11.525 19.644 80% 93%

Lugo 10.663 18.924 74% 90%

Ourense 10.093 17.580 70% 83%

Pontevedra 11.469 17.837 79% 85%

Galicia 11.210 18.687 77% 89%

España 14.487 21.095 100% 100%

Fonte: INE

Coa atención posta, de momento, tan só nos datos anteriores é de destacar o bo comportamento compa-
rado de Galicia no que levamos de século, nun contorno demográfico como o sinalado, nun duplo senso: 
dunha banda, podería pensarse que unha poboación con crecemento vexetativo negativo e en claro pro-
ceso de envellecemento traducirase nunha demanda limitada para as empresas; e, doutra, que esta mesma 
circunstancia entraña un freo da oferta para as empresas e para o emprendemento. Sería ese mesmo esce-
nario demográfico o que, adóitase dicir, axudaría a explicar tamén a escasa capacidade de atracción de in-
vestimentos estranxeiros. Adúcese que nos últimos 25 anos, de media, só o un por cento do total de inves-
timentos con destino a España son recibidos en Galicia (Lago, 2017); se ben, tamén se engade que Madrid 
e Cataluña acaparan a meirande parte do investimento estranxeiro e que hai operacións contabilizadas 
neses territorios que rematan sendo plantas produtivas instaladas en Galicia. En senso contrario, as apostas 
exóxenas supoñen, en moitos casos, a adquisición de empresas xa existentes máis que iniciativas novas. 
En síntese, o bo comportamento comparado do VEB galego non podemos atopalo en iniciativas exóxenas. 

A explicación a este aparente paradoxo atópase na combinación da boa marcha do tecido empresarial 
autóctono, fundamentalmente de carácter familiar, e a apertura ao exterior. As cifras de exportacións de 
Galicia, desde xa antes da grande recesión iniciada en 2008 ao redor do oito por cento do total español, 
están claramente por riba do que cabería agardar dunha economía que supera lixeiramente o cinco por 
cento do PIB español (Lago, 2017) .
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Gráfico III.1.5. 
Evolución PIB (%) y PIB per cápita (euros)
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Fonte: INE

Poderase soster no tempo esta estratexia exitosa de combinar desenvolvemento endóxeno e exportacións? 
É posible seguir compensando as feblezas da demanda e da oferta laboral nun escenario de envellecemen-
to, e que se continúe a  converxencia coa media española pola vía de axustar a poboación á dimensión do 
tecido produtivo do país? Se falamos no curto prazo, no que queda de década ata 2020, as respostas poden 
ser positivas. A extrapolación de tendencias e comportamentos nese horizonte próximo non son malas. 
Pero as dúbidas e o pesimismo aumentarían se, de aceptarmos acriticamente as proxeccións de poboación, 
o horizonte pasa a ser o ano 2030 ou 2040 e non se producen mudanzas substanciais na economía (máis 
que na demografía) que posibiliten unha mellor eficiencia do sistema produtivo e que, por outra parte, 
faciliten a incorporación dos logros dunha crecente eficiencia reprodutiva.

Cando se introducen na discusión outros aspectos complementarios á produción de bens e servizos para 
o mercado, a posición comparada de Galicia non muda de xeito significativo. A partir da información que 
proporciona o Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), o Foro Económico de Galicia amo-
saba recentemente que a posición de Galicia dentro de España, segundo PIB per cápita e segundo un indi-
cador sofisticado de benestar, é a mesma4. 

4 En concreto o indicador do IVIE incorpora renda per cápita, paro de longa duración, desigualdade, pobreza, esperanza de vida, 
poboación con saúde boa ou moi boa, obesidade, tabaquismo, poboación con alomenos estudos medios, anos agardados de 
escolarización, abandono escolar temperá e puntuación PISA.
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Táboa III.1.4. Ranking por CC.AA segundo PIB e indicador de benestar

17 CCAA PIBpc Diferenza

1 País Vasco 2 1

2 La Rioja 6 4

3 Navarra 3 0

4 Madrid 1 -3

5 Cantabria 9 4

6 Castilla y León 8 2

7 Aragón 5 -2

8 Asturias 12 4

9 Catalunya 4 -5

10 Illes Balears 7 3

11 Galicia 10 0

12 Comunitat Valenciana 11 -2

13 Castilla-La Mancha 15 2

14 Extremadura 17 3

15 Murcia 14 -1

16 Andalucía 16 0

17 Canarias 13 -4

Fuente: IVIE-Fundación BBVA e INE

No bienio 2014-2015 Galicia aparece na parte media-baixa da clasificación (10 de 17), aínda que, no caso 
deste indicador máis amplo estamos moito máis preto das Comunidades de Madrid, en cuarta posición, e 
Cataluña, en novena posición.

Benestar e economías familiares 

No moi recente Informe do Banco de España (maio de 2018), titulado La desigualdad de la renta, el con-
sumo y la riqueza de España, afírmase que a desigualdade en España se modera cando se ten en conta 
a renda bruta total por fogar; incluso durante a crise, pola evolución positiva das pensións e o retraso na 
emancipación da xuventude (coas implicacións sociodemográficas e custos que coñecemos do retraso na 
emancipación e no proceso de tránsito á vida adulta). 

Desde outra perspectiva, pero coa atención posta nos fogares e nas economías familiares, no texto final do 
Informe  da Comisión sobre a medición do desenvolvemento económico e do progreso social, coordinado 
por J. Stiglitz, A. Sen y J. P. Fitoussi (2009), ínstase a ter en conta a contribución económica dos fogares pois, 
sinala, “numerosos servizos que os fogares producen por si mesmos non se toman en conta nos indicadores 
oficiais de ingresos e de produción, e con todo constitúen un aspecto importante da actividade económi-
ca”. A teima na elección dos conceptos pertinentes e o emprego adecuado destes na medición do benestar 
é a preocupación que vertebra todo o Informe. A Comisión reitérase na urxencia de que “o noso sistema 
estatístico se centre máis na medición do benestar da poboación que na medición da produción econó-
mica e é conveniente que as ditas medicións do benestar se restitúan nun contexto de sustentabilidade”.  
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A medición do benestar, pola súa propia complexidade, implica necesariamente contar coas achegas que 
se realizan desde campos de coñecemento como a análise económica, a demografía, a socioloxía ou a 
estatística, sen deixar de destacar a contribución –realmente decisiva– que se vén realizando desde outro 
campo de coñecemento como o que, no eido académico, se corresponde cos denominados estudos de 
xénero. Con frecuencia, esquécese que as achegas teóricas realizadas desde os estudos de xénero foron de-
terminantes no relativo a cuestionar as limitacións do paradigma dominante en economía, que apuntaban 
claramente á mesma concepción de actividade económica.

Cómpre lembrar en que medida a ciencia económica –e de maneira particular as estatísticas económicas– 
se viña ocupando preferentemente da economía de mercado, excluíndo así unha parte importante da pro-
dución realizada á marxe deste polos distintos membros dos fogares cando, precisamente, unha boa parte 
dos bens e servizos producidos por aqueles son básicos para a subsistencia e o benestar da poboación no 
seu conxunto e, así mesmo, para a propia existencia da economía de mercado5.  

Benestar, fogar e produción de bens e servizos están no cerne, poderíase dicir, da elaboración das enqui-
sas que nos serven de soporte básico para realizar agora, nas páxinas que seguen, unha aproximación ao 
benestar desde a perspectiva das economías familiares. Modelos estatísticos que conectan, ademais, coas 
preocupacións expresadas pola  Comisión liderada por Sen, Stiglitz e Fitoussi. Estamos a falar da Enquisa 
estrutural a fogares (IGE) e das Enquisas de empregos do tempo (INE, 2003-2004 e 2009-2010)6. 

Verbo do significado destas últimas, desde a perspectiva dos fogares énos ben doado constatar a excepcio-
nal ferramenta que representan as Enquisas de empregos do tempo (EET) para tratar de medir a complexi-
dade e diversidade da actividade cotiá dos distintos grupos sociais7. Lembremos que as EET teñen como 
un dos seus principais obxectivos medir o traballo non remunerado realizado polos membros dun fogar, xa 
sexa no interior do propio fogar ou noutro alleo, xeralmente pertencente ao mesmo grupo familiar.  

Tras a valoración correspondente, as EET permiten a estimación de datos económicos sobre as actividades 
das persoas, datos que adoitan estruturarse nas chamadas Contas satélites dos fogares. Para o ano 2003, o 
IGE realizou unha Conta satélite da produción doméstica” na que se estima que a incorporación da produ-
ción doméstica á medición do PIB incrementaría este nun 37 por cento. Na táboa III.1.5 e no gráfico II.1.6 
recóllese tamén a estimación para o ano 20078 da parte do PIB que representarían as actividades que non 
están recollidas no Sistema europeo de contas (SEC).

5 Aínda que na súa maior parte as actividades domésticas afectan de maneira directa bens e servizos que son claramente 
susceptibles de ser intercambiados no mercado, tendeuse a considerar que estas mesmas actividades levadas a cabo no marco 
dunha relación social determinada –a familia– non son obxecto de intercambio mercantil ningún e que se caracterizan pola súa 
gratuidade. Maniféstase na interpretación anterior a dicotomía “valor de cambio/valor de uso” que caracteriza a produción de 
certas actividades económicas: mentres que as primeiras non presentan ningún problema á hora de ser valoradas, pois o propio 
valor de cambio da súa produción serve de referencia para a súa valoración, no segundo tipo de actividades –as que xeran como 
output un valor de uso– atópanse dificultades para medir con claridade o valor da súa produción. Este intento si que o abordaría 
a chamada Nova Economía da Familia (NEF), co nobel Becker á cabeza, que empeza na década de 1960 a ocuparse desta cuestión 
(aspectos que se desenvolven con maior amplitude en Rodríguez Galdo e Pis Sánchez, 2010).

6 “Explica o INE, textualmente: O obxectivo principal desta enquisa é o de obter información primaria para coñecer a dimensión 
do traballo non remunerado realizado polos fogares, a distribución das responsabilidades familiares do fogar, a participación da 
poboación en actividades culturais e de lecer, o emprego do tempo de grupos sociais específicos (persoas novas, desempregadas, 
maiores, etc.) co fin de que se poidan formular políticas familiares e de igualdade de xénero e estimar as contas satélites do sector 
fogares. 

 Esta investigación estatística permite obter información sobre a porcentaxe de persoas que realizan unha actividade no transcurso 
do día, a media de tempo diario (en horas e minutos) dedicado por persoa á realización dunha actividade, a distribución de 
actividades nun día medio por tipo de día (laborable ou de fin de semana) e a porcentaxe de persoas que realizan a mesma 
actividade no mesmo momento do día (ritmos de actividade diaria)”.

7 Unha explotación exhaustiva para Galicia da Enquisa de 2002-2003 do INE (cuxo tamaño mostral  foi ampliado para Galicia polo 
IGE), faise en Rodríguez Galdo (dir. 2009a e 2009b). A Enquisa de 2009-2010 explotouse, para España, en Rodríguez Galdo (dir. 
2014). 

8 Neste ano o peso da produción doméstica sobre o PIB sitúase en torno ao 27 por cento (Rodríguez, 2009a e 2009b).
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Táboa III.1.5. 
Estimación do PIB da economía estendida9

2003

SEC N.SEC Economía Estendida

PIB/VALOR AÑADIDO BRUTO 41.434.927 14.149.328 56.587.255

2007

PIB (pm) Miles de euros 55.850.325 20.418.369 76.268.694

Fonte: IGE

Gráfico III.1.6. 
Economía extendida 2003 e 2007
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Fonte: IGE

Para o ano 2010, o IGE estimou que o valor engadido bruto que acada a produción doméstica galega non 
contabilizada no PIB é de 28.649 millóns de euros, o que supón o 50,6 por cento, e equivale ao 52,2 por 
cento do PIB do ano 2003. Non obstante, o propio organismo estatístico insiste en que debe resaltarse que 
este nivel é moi sensible ao salario/hora elixido para valorar o traballo doméstico. 

Táboa III.1.6. 
Contas de produción e explotación da economía estendida. Ano 2010

Conta de produción SEC NON SEC Economía Estendida

Recursos
P.1 Produción 108.543.221 37.311.721 145.854.942

D.21-D.31 Impostos netos sobre os produtos 5.076.396 - 5.076.396

Empregos
P.2 Consumos intermedios 57.006.590 8.662.456 65.669.046

B.1b PIB/  VALOR ENGADIDO BRUTO 56.613.027 28.649.265 85.262.292

9 Verbo do concepto de economía estendida, explica o IGE: “na conta satélite da produción doméstica amplíase a fronteira que 
delimita a economía en termos da Sistema europeo de contas (SEC), estimándose a produción de non mercado que se xera nos 
fogares para a satisfacción das necesidades básicas dos membros deses fogares e o valor engadido bruto xerado por esta. A 
valoración económica deste conxunto de actividades lévanos a introducir o concepto de economía estendida, entendendo como 
tal a nova valoración de actividades que quedaban excluídas da fronteira de produción, definida polo SEC, así como unha serie de 
cambios conceptuais en determinados agregados económicos.  
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Conta de explotación SEC NON SEC Economía Estendida

Recursos
B.1b PIB/  VALOR ENGADIDO BRUTO 56.613.027 28.649.265 85.262.292

Empregos
D.2-D.3 Impostos netos sobre a produción 

e as importacións
5.181.526 - 5.181.526

D.1 Remuneración de asalariado 26.589.936 27.293.003 53.882.939

B.2b Excedente de Explotación Bruto / 
Renda mixta bruta

24.841.565 1.356.262 16.197.827

Fonte: IGE

Cómpre deixar sinalado que na explotación das estatísticas de empregos do tempo dos fogares se pon de 
relevo de inmediato a capital contribución das mulleres no traballo produtivo e reprodutivo dos fogares. A 
bibliografía a este respecto é abundante, como tamén o é a referida a Galicia. 

A Enquisa estrutural a fogares en Galicia permitiranos agora achegármonos a activos de vital importancia 
no seu benestar, como son a vivenda, a situación económica dos fogares -coa súa particular estrutura de 
ingresos e gastos, na que se reflicte claramente a discriminación de xénero-, e o nivel da integración neles 
da tecnoloxía. Aspectos, todos eles, que mostran unha radiografía bastante aproximada da realidade so-
cioeconómica das familias en Galicia. 

En relación ao réxime de tenza das vivendas, predomina en Galicia a propiedade sen hipoteca en todos 
os ámbitos xeográficos e para todas as datas10. A tenza en propiedade con hipoteca, a pesar da súa menor 
relevancia porcentual, mostra unha tendencia alcista cunha lixeira inflexión na última data observada.

Gráfico III.1.7. 
Vivendas segundo o réxime de tenza. Galicia e provincias, anos 1999, 2005, 2010 e 2015
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Fonte: Enquisa estrutural a fogares IGE

10 Non obstante, apréciase unha redución das cifras entre os anos 2005 e 2010 seguida dunha recuperación ata 2015, o que pode ser 
unha consecuencia da crise iniciada en 2008 e que, como é sabido, afectou de forma máis intensa o sector inmobiliario.
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Por tipoloxía do fogar11, a análise do réxime de tenza das vivendas confirma as anteriores tendencias, non 
constatándose grandes diferenzas segundo o tipo de fogar. Cabe sinalar a maior importancia das vivendas 
en propiedade con hipoteca nas parellas con fillos e fillas.

Gráfico III.1.8. 
Vivendas segundo o réxime de tenza por tipoloxía do fogar. Galicia, anos 1999, 2005, 2010 e 2015.
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Fonte: Enquisa estrutural a fogares IGE. 

No que se refire á situación económica das familias, recóllense cifras relativas ao nivel de ingresos e de 
gastos atendendo a diferentes momentos que permiten valorar a súa evolución recente. O Ingreso medio 
mensual dos fogares galegos, no ano 2016, foi de 2.007 euros, non téndose recuperado aínda a cifra do ano 
2008. En contraposición, o Índice de prezos ao consumo (IPC) en Galicia, desde xaneiro de 2008 ata decem-
bro de 2016, incrementouse nun 12,8 por cento.

Gráfico III.1.9. 
Ingreso medio mensual por fogar
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Fonte: IGE Enquisa estrutural a fogares, 2016

11 As tipoloxías dos fogares en Galicia descríbense polo miúdo no anterior capítulo II.4.
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Os fogares da provincia da Coruña son os que contan cunha media de ingresos mensuais máis altos, con 
2.095 euros, se ben esta cifra aínda está por baixo da media do ano 2008, que se situaba en 2.152 euros ao 
mes. 

Tampouco recuperan as cifras do ano 2008 os fogares da provincia de Pontevedra, con 1.970 euros ao mes, 
fronte aos 2.052 euros daquel ano. Os de Lugo pasan de 1.969 euros a 2.000 euros ao mes, e os de Ourense 
pasan de 1.659 euros a 1.817, e perciben ingresos medios superiores aos de oito anos atrás.

Gráfico III.1.10. 
Media de ingresos mensuais segundo a tipoloxía do fogar
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Fonte: Enquisa estrutural a fogares IGE

A cifra dos ingresos, segundo tipoloxía do fogar, sinala que os unifamiliares tiveron uns ingresos medios, en 
2016, de 1.074 euros ao mes, cunha mediana de 875 euros. Os fogares monoparentais ingresaron ao mes, 
de media, 1.714 euros e tiveron unha mediana de 1.500 euros. 

A cifra dos fogares conformados por parellas con fillos ou fillas ingresaron, de media, 2.468 euros ao mes 
fronte aos 1.974 euros cando non contan con descendencia, cunhas medianas respectivas de 2.278 e 1.702 
euros.

Gráfico III.1.11. 
Mediana de ingresos mensuais segundo a tipoloxía do fogar
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Gráfico III.1.12. 
Fogares segundo a tipoloxía de ingresos
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Fonte: Enquisa estrutural a fogares IGE

Gráfico III.1.13. 
Estrutura de ingresos dos fogares
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Fonte: Enquisa estrutural a fogares IGE

En relación coa orixe dos ingresos dos fogares, cómpre observar que entre 2008 e 2016 os ingresos prove-
nientes de pensións ou prestacións medraron máis de 7 puntos. Pola súa banda, os ingresos con orixe no 
traballo por conta propia ou allea diminuíron practicamente na mesma proporción.

Gráfico III.1.14. 
Media e mediana de ingresos mensuais do fogar segundo o sexo do/a sustentador/a principal. Ano 2016
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Fonte: Enquisa estrutural a fogares IGE
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Con datos de 2016, cando a persoa que sustenta principalmente o fogar é unha muller a cifra de ingresos 
medios é un 14,1 por cento inferior, chegando esta porcentaxe ao 25,71 por cento cando se compara a 
mediana dos ingresos. Este dato corrobora o que o Banco de España sinala no informe publicado en maio 
de 2018 en canto a que as mulleres sofren con máis forza a diferencia salarial implantada na sociedade.

A estrutura de ingresos dos fogares no ano 2016 é similar á do ano anterior. Con respecto ao ano 2015 
prodúcese unha lixeira diminución de 0,37 puntos na porcentaxe de ingresos procedentes do traballo por 
conta allea. Pola contra, a porcentaxe de ingresos procedentes do traballo por conta propia aumenta entre 
2015 e 2016 seis décimas, pasando do 9,89 por cento a 10,49 por cento, e a porcentaxe de ingresos proce-
dentes de prestacións diminúe 0,33 puntos. Aínda que non existe unha variación significativa, mantense 
unha porcentaxe elevada, un 30,33 por cento, de fogares cuxa única fonte de ingresos é unha prestación. 

Táboa III.1.7. 
Estrutura de ingresos dos fogares

  2015 2016

Traballo conta allea 50,84 50,47

Traballo conta propia 9,89 10,49

Prestacións 36,35 36,02

Rendas e outros ingresos 2,92 3,02

Total 100 100

Fonte: Enquisa estrutural a fogares IGE 2016

No 30,83 por cento dos fogares galegos o 100 por cento dos seus ingresos provén das prestacións. Na pro-
vincia de Ourense esta porcentaxe acada o 40,79 por cento. Ademais, para o 43,53 por cento dos fogares 
galegos as prestacións representan máis da metade dos seus ingresos. 

Táboa III.1.8. 
Fogares nos que os ingresos por prestacións representan máis dun 50 por cento, 75 por cento  
ou 100 por cento do total dos seus ingresos. Ano 2016

  Máis dun 50% Máis dun 75% O 100%

Galicia 43,53 35,18 30,83

A Coruña 40,6 32,8 28,11

Lugo 47,47 39,23 33,81

Ourense 51,4 44,4 40,79

Pontevedra 42,82 33,27 29,48

Fonte: Enquisa estrutural a fogares IGE 2016

Segundo datos da Enquisa estrutural a fogares de 2016, en Galicia 1.113.154 persoas perciben ingresos pro-
cedentes do traballo, o que representa o 47,53  por cento da poboación. Esta porcentaxe global modúlase 
de tal xeito que o peso é maior entre a poboación masculina, un 51,98 por cento, 8,54 puntos porcentuais 
por riba da proporción de mulleres, cun 43,44 por cento.
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Gráfico III.1.15. 
Porcentaxe de persoas que perciben ingresos procedentes do traballo en Galicia, por sexo
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares. 2016.

Con respecto aos gastos dos fogares, atopámonos con que a enquisa mostra que, de media, os fogares 
galegos dedicaron ao pago da hipoteca 394,67 euros mensuais durante o ano 2016, o que supón unha por-
centaxe próxima ao 20 por cento dos seus ingresos e un 14,59 por cento menos do que de media gastaban 
en 2008. 

No caso do aluguer, a cifra media foi de 303,06 euros e a porcentaxe dos ingresos dedicada a este concepto 
superou o 15 por cento. Respecto do ano 2008, os fogares galegos dedicaron ao pagamento do aluguer un 
8,74 por cento máis.

Cómpre valorar que no ano 2016 os fogares galegos gastaron un 24,19 por cento menos en alimentación, 
un 35,70 por cento menos en roupa e calzado e un 29,65 por cento menos en lecer, cultura e espectáculos 
do que gastaron no ano 2008. Sen embargo, a porcentaxe de gasto destinado ao pagamento de vivenda, 
auga, gas, luz e outros combustibles incrementouse nun 11,39 por cento. Nese mesmo ano, a porcentaxe 
de fogares galegos que chegan con facilidade ou moita facilidade a fin de mes aumenta 3,2 puntos, ata o 
50,52 por cento. Pola súa parte, a porcentaxe dos fogares que chegan con dificultade diminúe 2,09 puntos 
e a dos que chegan con moita dificultade diminúe 1,12 puntos, ata situarse no 10,68 por cento.

No ano 2016, o 42,59 por cento dos fogares galegos manifestou ter aforrado en alimentos, xa for porque os 
produciu o propio fogar ou ben porque llos regalou algún familiar ou amizade. Nos municipios de menos 
de 10.000 habitantes esta porcentaxe sobe ata o 64,72 por cento, mentres que nos municipios de máis de 
50.000 habitantes sitúase no 25,53 por cento. 
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Gráfico III.1.16. 
Gasto medio dos fogares por grupos de gasto
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Fonte: Enquisa de orzamentos familiares. INE

En todo caso, a caída do gasto tivo consecuencias importantes na estrutura do consumo, entendida como 
a proporción do gasto que se dedica a cada partida, que se viu modificada cunha reorganización das prio-
ridades dos fogares nas súas decisións de gasto12. 

Produciuse un cambio na composición da estrutura de consumo dos fogares ao longo do período 2006-
2016. Estes datos debuxan unha nova composición da cesta da compra nos últimos anos, que, sen supoñer 
cambios drásticos na xerarquía do consumo, mostra unha clara revisión das prioridades nos fogares. Ade-
mais, a estrutura do consumo, que ten en conta a proporción que cada fogar dedica a cada ben e servizo, e 
que, por tanto, debuxa un perfil máis cualitativo e quizais máis descritivo da realidade social, mostra unha 
tendencia á polarización nos últimos anos.

12 O INE establece doce grandes partidas que recollen a totalidade dos bens e servizos adquiridos no mercado, provenientes do 
autoconsumo ou imputados. No período considerado, o gasto medio por fogar reduciuse en todas e cada unha das partidas, 
salvo na de saúde, que aumentou un 3,4 por cento, e na de comunicacións, cun incremento do 26 por cento, vivenda e ensino no 
conxunto do territorio español.
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No escenario das tecnoloxías  da información e comunicación nos fogares, obsérvase, no relativo á evo-
lución no seu equipamento informático, un incremento notable nestes dez últimos anos. Constátase que 
cerca do 80 por cento dos fogares dispoñen dalgún ordenador con acceso á internet e conexión de banda 
larga. No que atinxe á telefonía, o comportamento neste período mostra unha tendencia diverxente, des-
cendendo oito puntos a telefonía fixa e alcanzando, no ano 2017, un 97 por cento a dispoñibilidade de 
telefonía móbil nos fogares.

Gráfico III.1.17. 
Equipamento TIC nos fogares. Evolución 2006-2017. Porcentaxes
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Fonte: INE. Enquisa sobre equipamento e uso de tecnoloxías da información e comunicación nos fogares. 2017

Os principais motivos polos que os fogares non dispoñen de conexión á internet contratada, un total de 
199.504 fogares no ano 2017, son, entre outros, a pouca utilidade ou necesidade nun 57 por cento de foga-
res, a falta de coñecemento para o seu uso no 52,5 por cento dos fogares e o elevado custo dos equipos e a 
conexión  no 30,7 por cento dos fogares. No último lugar, o 7,6 por cento dos fogares non fan uso por falta 
de seguridade ou privacidade ou por non ter acceso a banda larga na súa área (8,7 por cento). 

Mapa III.1.1. 
Fogares que dispoñen de conexión á internet (%, áreas 2016)
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Fonte. IGE Enquisa estrutural a fogares 2016
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Mapa III.1.2. 
Fogares que dispoñen de ordenador (%, áreas 2016)
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Fonte. IGE Enquisa estrutural a fogares 2016

Segundo a tipoloxía dos fogares que define o IGE na súa Enquisa estrutural a fogares, máis do 90 por cen-
to das parellas con fillos ou fillas de Galicia teñen conexión á internet contratada nos seus fogares, sendo 
lixeiramente menor a porcentaxe de fogares que contan polo menos cun ordenador na súa vivenda, onde 
as provincias de Lugo e Ourense acadan os valores máis baixos, cun 84,26 por cento e 80,57 por cento res-
pectivamente. 
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Gráfico III.1.18. 
Fogares que dispoñen de ordenador e conexión á internet por tipoloxía do fogar (%, Ano 2016)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ordenador Conexión á
internet

contratada

Ordenador Conexión á
internet

contratada

Ordenador Conexión á
internet

contratada

Ordenador Conexión á
internet

contratada

Unipersonal

A Coruña
 

Lugo Ourense Pontevedra

Fonte. IGE Enquisa estrutural a fogares 2016

Polo contrario no caso dos fogares unipersoais, habitados en gran parte por persoas de máis de 65 anos, 
como se desprende no apartado de dinámica dos fogares, cerca do 40 por cento das vivendas contan con 
este equipamento e teñen contratada a internet no ano 2016, sendo a zona interior a que presenta uns 
valores lixeiramente máis baixos.
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Economía e cambio demográfico.  
Notas para unha análise

2.1 Cara unha valoración dos custos económicos do cambio 
demográfico. A nova “economía do envellecemento” 

O cambio demográfico é un proceso constante que vai mudando lenta e ininterrompidamente a confi-
guración dunha sociedade mediante a transformación dos perfís da poboación que a conforma. As súas 
implicacións esténdense a múltiples campos e, moi especialmente, ao económico, que abordamos agora 
desde os supostos da apenas nacente nova economía do envellecemento. 

Como punto de partida sinálase que o conxunto de bens e servizos demandados pola poboación lonxeva 
alterarase, así como a importancia relativa do gasto das persoas maiores sobre o total. A interpretación da en-
tidade destes cambios e a súa valoración en positivo está a alentar unha nova perspectiva de estudo coñecida 
como Economía prateada ou Economía do envellecemento. O aumento da esperanza de vida e da calidade 
desta ata o falecemento abre novos nichos de mercado de produtos e servizos para as persoas maiores de 65 
anos. Se, ademais, se lle suma a modificación da estrutura de idade da poboación, pódese deducir que, no 
futuro, unha parte importante do PIB do país será xerada por este tipo de produtos e servizos.

A Economía do embellecemento centra a súa análise nos cambios na demanda e oferta de servizos focali-
zados nas persoas maiores, entendendo que as empresas, o mundo do emprendemento e os estados debe-
rán dedicar abundantes recursos á prestación de servizos e á elaboración de produtos para este colectivo 
de poboación en continua ampliación co fin de satisfacer as súas demandas e apoialo na procura dunha 
boa calidade de vida. 

Agora ben, os retos que para a economía presenta o cambio demográfico non son unha preocupación nova. 
Os elementos de valoración positiva que salientan entre quen defenden a nova economía do envellecemento 
estiveron (e seguen a estar) precedidos, nas máis das veces, das alertas de economistas, principalmente, que 
interpretan a prolongación da vida e o descenso dos nacementos en clave de insustentabilidade, nun futuro 
inmediato, do estado de benestar. A progresiva ampliación dos anos vividos tras a xubilación, arguméntase, 
estaría producíndose ao tempo que se reduce a poboación en idades potencialmente activas. 
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Nun intento de achegar elementos que axuden a centrar cuestións de capital importancia no debate do 
cambio demográfico e a repensarmos o seu alcance económico, imos  atender en primeiro lugar as cues-
tións relacionadas co mercado de traballo e coas pensións, e coa sanidade e coidados despois, para volver, 
nunhas notas finais, ao tema máis amplo das interaccións entre economía e demografía.

Se fixamos a atención no mercado de traballo, cumpriría volver ás páxinas anteriores deste informe, ob-
servar detidamente a actual estrutura por idade e advertir que a redución (aínda non moi significativa) das 
persoas en idade de traballar (xeralmente as comprendidas entre os 16 e os 65 anos), está tendo lugar ao 
tempo que máis xente chega, e se mantén, nesa ampla franxa de idades. Este é un elemento que frecuen-
temente se esquece cando ten extraordinaria importancia e representa unha das principais implicacións 
da democratización da supervivencia. Fica sinalado que a idade de incorporación ao mercado de traballo 
cada vez se alonxa máis desa teórica fronteira de inicio dos 16 anos. No capítulo II.2 analizáronse os proble-
mas da mocidade á hora da súa emancipación familiar, sinaladamente a causa da súa difícil incorporación 
ao mercado laboral, que de cada vez se produce con maior retardo. Cabería preguntarse con significadas 
persoas do campo da demografía, como J. A. Fernández Cordón entre as máis experimentadas ou P. Miret 
entre a xeración máis nova, se realmente é a demografía a responsable desa suposta carencia no mercado 
de traballo. 

Na mesma liña de deslindar as responsabilidades demográficas e as máis propiamente económicas te-
riamos que abordar as pensións. É verdade que, cando nos países occidentais se estableceu a idade de 
xubilación aos 65 anos, a esperanza de vida ao nacemento se situaba en niveis moi inferiores aos actuais, e 
apenas acadaba a etapa de xubilación unha minoría. Hoxe a realidade é ben distinta e os anos que restan 
de vida tras a xubilación superan os vinte ou máis.  

De aí que se desaten alarmas e voces expertas sosteñan que a principal ameaza á sustentabilidade do siste-
ma de pensións vén da demografía, argumentando que o envellecemento da poboación aumentará a ratio 
entre pensionistas e cotizantes, o que fará inviable o pagamento das pensións, ao non haber un número 
suficiente de persoas en idade activa para facer fronte ás crecentes pensións. 

Diante deste escenario así descrito, poden sorprender as análises que proveñen do campo da demografía 
e que apuntan, coa atención posta en España, que nunca como ata o de agora houbo tanta poboación 
dispoñible para traballar (Miret), se ben o problema radica en que unha parte importante dela queda fóra 
do mercado laboral e, xa que logo, da Seguridade Social. Polo tanto, de novo topamos coa economía e os 
argumentos culpabilizadores da demografía non se manterían cos datos na man. 

Na actualidade, tal e como sinala o informe Un perfil de las personas mayores en España 2018, hai 9,5 millóns 
de pensións no sistema español da Seguridade Social (SS). As pensións de xubilación, un total de 5,8 mi-
llóns, son as máis frecuentes, e hai 2,4 millóns de pensións de viuvez. A maior parte das pensións do sistema 
da SS corresponde ao réxime xeral, con 6,8 millóns. Practicamente a totalidade das persoas maiores recibe 
algunha prestación económica do sistema público de pensións, directamente ou a través da pensión do 
ou da cónxuxe. Segundo o Barómetro de Vidacaixa, existe tamén unha parte importante de persoas en 
España, en concreto un 25 por cento, maioritariamente mulleres, que recorren a axudas económicas de fa-
miliares. A cuestión económica é a que máis preocupa a este segmento da poboación, cun nivel de ingresos 
sensiblemente inferior ao do resto da poboación, dato corroborado tamén no informe do Banco de España 
sinalado con anterioridade. 

Un 57 por cento das persoas consultadas polo Barómetro manifesta poder chegar a final de mes e, aínda,  
un 25 por cento, expresa ter capacidade de aforro. Isto é debido a que a poboación xubilada axusta o seu 
nivel de consumo ao seu inferior nivel de ingreso, centran o seu gasto en alimentación, vivenda e servicios 
de saúde, e saben distinguir entre “o gasto necesario” e o “gasto superfluo ou prescindible”.
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Gráfico III.2.1.
Pensións contributivas do sistema de SS
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Fonte: Un perfil das persoas maiores 2018

No ano 2017, a pensión media do sistema era de 920,6 euros mensuais. As máis altas corresponden ás do 
réxime especial da minaría do carbón, seguen as de accidentes de traballo e enfermidades e as do réxime 
xeral. As máis baixas son as antigas do Seguro obrigatorio de vellez e invalidez (SOVI). O importe medio da 
pensión de xubilación, a clase máis numerosa, superou o limiar dos mil euros en 2017, en concreto situouse 
en 1.063,5 euros ao mes.

Mapa III.2.1.
Pensións media de xubilación por CCAA, 2017

Fonte: Un perfil das persoas maiores 2018
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No ano 2009 había en España 2,60 cotizantes por pensionista, cifra que se sitúa en 2,2 no ano 2017. Non 
obstante, o peor momento para o sistema foi en 1996, con 2,06 cotizantes por pensionista. 

Gráfico III.2.2. 
Ratio persoa afiliada/pensionista 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

España Galicia

Fonte:  INE.

Camiñamos cara a que cada vez haberá máis pensionistas, con pensións máis elevadas, en función das súas 
maiores achegas debido ao desempeño de postos de traballo máis cualificados (non esquezamos que a 
pensión é unha renda diferida). 

Todo isto traerá consigo maiores custos  se o mercado laboral non é capaz de absorber completamente o 
capital humano dispoñible, como está a ocorrer na actualidade. 

Gráfico III.2.3.  
Gasto en pensión Galicia e España en % do PIB
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Para introducírmonos nun tema igualmente moi sensible para a cidadanía, como é o da sanidade e dos 
coidados, imos reparar primeiramente nos datos do gasto sanitario galego que, no ano 2017, superou os 
3.611 millóns de euros, o 33,98 por cento do presuposto total da Xunta de Galicia.

Gráfico III.2.4. 
Gasto sanitario Galicia en miles de euros
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Fonte: Consellería de Facenda

Nese ano, segundo datos do Servicio Galego de Saúde (SERGAS), a porcentaxe de poboación de 65 ou máis 
anos era en Galicia do 24,6, fronte ao 19 de toda España1. O envellecemento poboacional da sociedade 
galega é un importante reto para o sistema sanitario que se ve obrigado a adaptarse ás novas demandas 
asistenciais que del se derivan: maior prevalencia de enfermidades crónicas, polimedicalización e fraxilida-
de, especialmente no sector de idade de máis de 80 anos2. 

Un exemplo da utilización do gasto sanitario é a distribución dos centros de atención primaria que, segun-
do a Organización Mundial da Saúde (OMS), son un punto crítico na saúde dos maiores. En Galicia hai, en 
2018, un total de  469 centros de saúde e 91 puntos de atención continuada, segundo datos do SERGAS. 
Ademais, hai 32 hospitais públicos3. Tamén é importante o gasto en farmacia, do total, entre o 65-70 por 
cento, prodúcese en receitas e, destas, un 64 por cento son para as persoas maiores de 65 anos, con maior 
intensidade na franxa de máis de 80 anos, o que supón máis de 450 millóns de euros ao ano.

A esperanza de vida saudable, da que falabamos ao inicio, pretende engadir unha nova dimensión de ca-
lidade ao incremento dos anos de vida e, segundo o citado informe do CSIC, está baseada en dúas dimen-
sións, morbilidade crónica e saúde autopercibida. O seguinte gráfico móstranos a percepción de saúde no 
ano 2003 e no 2012 en España; pódese ver un claro incremento en todas as idades, en especial entre 65 e 
73 anos.

1 As proxeccións  para o 2031 sitúan esas porcentaxes no 31,3 para Galicia e no 25,6 para o conxunto de España, o que ademais 
suporía que, no momento actual, Galicia estea nunha situación similar á que tería España dentro de aproximadamente 15 anos.

2 A Estratexia SERGAS 2020 establece medidas para conseguir diminuír a carga de enfermidade a través da prevención e a prestación 
de servizos asistenciais eficientes e coa máxima calidade.

3 Catro na cidade da Coruña, un en CEE, tres en Ferrol, un en Ribeira, catro en Santiago, tres na cidade de Lugo, un en Burela, un en 
Monforte, catro na cidade de Ourense, un no Barco, un en Verín, dous na cidade de Pontevedra, cinco en Vigo e un en Vilagarcía.
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Gráfico III.2.5. 
Percepción saúde 5. Ambos sexos (boa + moi boa )

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

65

45 45 43

55 54 53 53 53
50 49

44 45
40 40

43 43
41 40

38
37 37 37

35 34 33 33
3032

34 34

60 60

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2003 2012

Fonte: INE:  
Enquisa nacional de saúde, 2003 e 2012. A liña horizontal  enrasa as persoas de 65-66 anos en 2003 coas de 73-74-75 de 2012

O patrón de mortalidade seguido pola poboación galega, en liñas xerais o mesmo que a española, está 
determinado polas causas de falecemento das persoas maiores, xa que case o 86 por cento dos decesos 
son de persoas maiores. Esta porcentaxe a principios do século pasado non chegaba ao 30 por cento. Hai 
que recordar que os homes comezan a falecer antes que as mulleres. En todos os grupos de idade as taxas 
de mortalidade masculina superan as femininas.

Homes e mulleres teñen un patrón diferente. Nos homes é maior a taxa de mortalidade externa nas idades 
xuvenís, sendo substituída polos tumores na madurez e ancianidade. No caso das mulleres, as causas exter-
nas non son moi importantes, predominan os tumores, salvo na vellez onde toman relevancia as doenzas 
do sistema circulatorio.

En Galicia4 hai 301 residencias para persoas maiores que ofertan 21.000 prazas, das que un total de 7.769 
son públicas e consumen o 43 por cento do orzamento para a dependencia5. A recomendación da OMS 
son cinco prazas por cada 100 maiores de 65 anos, o que significaría 33.000 prazas no caso de Galicia. Na 
actualidade, as residencias non son o recurso mais demandado en Galicia, e só utilizan esta prestación o 12 
por cento das persoas dependentes, mentres que o principal recurso é a axuda a domicilio, utilizada polo 
32 por cento delas. 

Na interacción entre cambio demográfico e crecemento económico un aspecto que causa especial preocu-
pación é o sistema de protección social, en especial as pensións. Co sistema de repartición actual, onde as 
persoas que cotizan hoxe pagan as pensións de hoxe, cando estas persoas acaden a xubilación, serán as e 
os traballadores que haxa nese momento quen paguen as súas pensións. 

4 Datos publicados en 2018 por La Voz de Galicia
5 Con respecto ao custo, a persoa usuaria da praza pública paga de media 500 euros/mes, mentres que, as prazas privadas oscilan 

entre 1.200 e 2.000 euros ao mes.



259

Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

Gráfico III.2.6.  
Déficit/superávit da seguridade social. Porcentaxe sobre PIB
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Fonte:  Ministerio de Facenda

Ata o ano 2011 o sistema xeraba un superávit que permitiu acadar un aforro de 65.830 millóns de euros, 
popularmente denominado como “hucha” das pensións. 

A crise, coas súas conseguintes consecuencias de quebra de empresas e desemprego, desatou unha impor-
tante redución dos ingresos, que non foron quen de cubrir a totalidade do montante das pensións e fixo 
necesario acudir ao fondo de reserva para poder mantelas, tal e como reflicte o gráfico seguinte.

Gráfico III.2.7. 
Fondo de reserva SS
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Fonte:  Ministerio de Facenda.

O que mostran os datos ata o de agora é que pode haber déficits puntuais no sistema froito das oscilacións 
do ciclo económico, o que é lóxico tendo en conta que os ingresos do sistema dependerán tanto do núme-
ro de asalariados e asalariadas que haxa no país así como dos seus salarios, e estes factores dependen do 
ciclo económico.
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Con respecto ás previsións que indican un déficit crónico do sistema, estas son unha posibilidade real, se 
cada vez hai menos xente asalariada e está peor pagada non serán capaces de xerar os ingresos suficientes 
para aboar as cada vez máis numerosas pensións e soportar o gasto publico derivado dunha poboación 
envellecida, e este problema afecta en xeral aos ingresos do Estado. 

Sen embargo, seguindo as instrucións marcadas polo Banco Mundial, con melloras do sistema educativo 
para xerar traballadoras e traballadores con máis cualificación e, polo tanto, produtividade e a inclusión de 
persoas adultas maiores en actividades de alta produtividade poderíase conseguir desmontar a teoría do 
déficit crónico do sistema.

Gráfico III.2.8. 
Ingresos España 2017 en millóns de euros
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Como xa sinalamos, o sistema de pensións nútrese principalmente das cotizacións das persoas asalariadas, 
e estas obteñen unhas rendas cun peso relativo sobre o PIB cada vez máis pequeno. A principios dos anos 
80 do pasado século, a remuneración conxunta da poboación asalariada supoñía o 53 por cento do PIB en 
España, o Excedente bruto de explotación (EBE) e rendas mixtas, que son as rendas empresariais e de per-
soas autónomas, era do 41 por cento e os impostos á produción eran do seis por cento. 

Os datos estatísticos reflicten, no ano 2017, que nas taxas de actividade, ocupación e paro das mulleres e 
homes galegos existen diferenzas notables. A taxa de actividade é superior entre a poboación masculina 
en case nove puntos porcentuais, diferenza que se debe, sobre todo, á menor ocupación das mulleres, en 
comparanza cos homes, nas idades coincidentes coa maternidade, entre os 25 e os 54 anos. Isto supón 7,6 
puntos de diferenza e evidencia a desigualdade de xénero no eido laboral, e, en concreto, en como unha 
repartición non equitativa das responsabilidades familiares ten como consecuencia a saída do mercado 
laboral das mulleres nas idades coincidentes coa maternidade e a crianza.

Táboa III.2.1. 
Taxas de actividade, ocupación e paro en Galicia por sexo e grandes grupos de idade

Ano 2017

Total Mulleres Homes

Taxa de actividade

Total 53,3 49,1 57,9

De 16 a 24 anos 31,3 30,2 32,5

De 25 a 54 anos 86 82,2 89,8

De 55 e máis anos 21,6 19,1 24,7
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Taxa de ocupación

Total 45 41,1 49,2

De 16 a 24 anos 20,5 20,2 20,8

De 25 a 54 anos 73 68,7 77,3

De 55 e máis anos 18,9 16,9 21,2

Taxa de paro

Total 15,7 16,4 15

De 16 a 24 anos 34,5 32.9 35,8

De 25 a 54 anos 15.1 16,5 13,9

De 55 e máis anos 12,8 11,5 14,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa. 2016

A taxa de ocupación é tamén superior entre os homes, en 8,1 puntos, observándose que a maior variación 
por sexo ten lugar na poboación de 25 a 54 anos. A taxa global de paro de homes e mulleres é máis parella, 
sendo superior entre as mulleres só entre os 25 e os 54 anos.

Gráfico III:9. 
Salario medio anual en Galicia segundo o sexo. Anos 2000-2016
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Fonte: Axencia Española da Administración Tributaria. Mercado de traballo e pensións nas fontes tributarias. (Extraído do IGE)

Entre a poboación que percibe unha pensión distinta da xubilación existe tamén un notable predominio 
de mulleres, un 16,4 por cento fronte a un 3,2  por cento de homes, algo coherente se se ten en conta que 
neste grupo se inclúen as persoas que cobran unha pensión de viuvez, colectivo principalmente integrado 
por mulleres debido a acusada feminización da vellez, o cal se pode comprobar na información publicada 
polo Plan galego de conciliación e corresponsabilidade 2018-2021.



262 Galicia: Perspectivas demográficas 

Gráfico III.2.10. 
Poboación inactiva de Galicia por situación de inactividade segundo o sexo
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A tradicional asignación ás mulleres da función coidadora (no sentido amplo de responsable dos aspectos 
reprodutivos dos fogares e das familias) ten un reflexo ben expresivo na desigualdade de xénero no eido 
laboral se se analizan os motivos polo que as persoas en situación de inactividade deciden saír do mercado 
de traballo. A gráfica seguinte representa á situación anterior das persoas en situación actual de desem-
prego.

Gráfico III.2.11. 
Poboación desempregada en Galicia segundo a situación anterior á busca de emprego, por sexo.  
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Dende ese momento ata hoxe houbo un lento proceso, no que os salarios foron perdendo peso relativo so-
bre o PIB, mentres que EBE e impostos foron aumentando o seu peso; este proceso culminou no último tri-
mestre de 2011 no que, por primeira vez, o peso do EBE foi o 46,2 por cento, igualando o peso dos salarios. 
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En Galicia o proceso é similar, o punto de cruce produciuse na primeira metade do ano 2012, no que o peso 
do EBE e o dos salarios se situou en ambos os casos en 45,1 tal e como reflicte o gráfico seguinte.

Gráfico III.2.12. 
Peso dos salarios e os beneficios empresariais coma porcentaxe sobre o PIB en Galicia
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En Galicia o proceso de lonxevidade vai por diante da media española e a pensión de xubilación media, 
en 2017, era a segunda máis baixa de España, con 780,2 euros ao mes. O 48 por cento do presuposto da 
comunidade en 2018 dedícase á sanidade e á política social. 

2.2 Unha achega ás relacións entre lonxevidade, fiscalidade, 
aforro privado e gasto público en Galicia

Lonxevidade e cambios no aforro e o investimento 

O estudo Longevidad y cambios en el ahorro y la inversión da Fundación de Estudos Financeiros (FEF) do Ins-
tituto Español de Analistas Financieros (IEAF), revela que os patróns de consumo e aforro españois mostran 
importantes peculiaridades respecto doutros países da súa contorna6. Os resultados mostran que, a escala 
global, a lonxevidade tende a desprazar o gasto desde o lecer cara a investimentos a longo prazo.

No que respecta ao gasto sanitario, un capítulo en aumento cando a poboación envellece, os fogares espa-
ñois con membros de máis de 60 anos destacan polo forte incremento desta partida. Sorprendentemente, 
o crecemento máis rechamante en gasto sanitario, cunha subida anual acumulada do sete por cento, pro-
dúcese nos fogares máis novos, cunha idade media inferior aos 30 anos, debido ao maior diagnóstico de 
enfermidades correntes como a atención bucodental, alerxias, lesións musculares ou incidencia de virus.

6 O estudo compara o consumo e aforro de España, Alemaña, Reino Unido, China-Hong Kong e Xapón. Este último país, dada a 
súa evolución demográfica nas últimas décadas, aparece como unha “escola de envellecemento” na que países como España, 
nun estadio máis temperán, poden anticipar os efectos da lonxevidade. A análise esténdese tamén á carteira de investimento 
das diferentes cohortes de poboación destes países, estimando a súa composición en función de diversos factores como 
produtividade, aversión ao risco ou preferencia temporal, entre outros.
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O gasto en alimentos de primeira necesidade, un capítulo que tamén tende a crecer coa idade, non ten 
reflexo en España, onde todos os grupos de idade rexistran unha forte caída na cantidade destinada a 
alimentos, bebidas e tabaco. Tamén o vestido e o calzado mostran unha redución xeneralizada. Esta ten-
dencia explícase polo nivel actual de renda  per  cápita, que leva a demandar bens de maior valor engadido.

Os cambios nos patróns de consumo rexistrados durante a década 2005-2015 producíronse nun momento 
no que a renda dispoñible para os mozos entre 18 e 24 anos se estancaba debido ao desemprego, á infla-
ción, especialmente antes de 2008, e á desvalorización salarial. Por contra, os fogares españois nos que a 
persoa cabeza de familia está retirada son os que rexistraron crecementos superiores ao catro por cento en 
media anual desde 2005. Este aumento da renda dispoñible foi posible grazas a que as bases de cotización 
das persoas xubiladas máis recentemente son superiores ás das de xeracións anteriores, xerando pensións 
máis altas.

A evolución do consumo e da renda dispoñible modifican profundamente o aforro familiar, que se dirixe 
tanto cara ao investimento a longo prazo sobre activos reais, como cara a un maior peso dos produtos de 
vida e aforro destinados á xubilación. O saneamento da posición financeira das familias increméntase moi-
to despois dos 35 anos e realmente a partir dos 50. Antes non se aprecia preocupación por aforrar máis para 
afrontar unha xubilación máis longa. Pola contra, confíase na propia capacidade para xerar no futuro unhas 
rendas máis elevadas e un maior aforro, con vistas a dispoñer de recursos na vellez.

Pero con independencia do movemento cara a unha mellora da solvencia, as diferenzas en saneamento 
financeiro son enormes entre España, Alemaña e Reino Unido. En España máis do 60 por cento das familias 
gasta recurrentemente máis do que ingresa, o que lles obriga a recorrer ao endebedamento de forma con-
tinua, especialmente para financiar a compra de vivenda. Isto explica ata que punto as familias españolas 
teñen unhas necesidades superiores de liquidez respecto das  alemás ou as británicas, de aí que no estudo 
se insista nunha imprescindible mellor xestión da riqueza para optimizar o proceso de lonxevidade.

Tras revisar todos os elementos que interveñen nas decisións de aforro, o estudo identifica as pautas que 
guían a asignación de activos á hora de confeccionar unha carteira adaptada a unha lonxevidade  superior.  

Dentro do mercado occidental, o incremento da idade media da poboación e das persoas maiores de 65 
anos está detrás da preferencia polos activos de menor risco. No caso español, esta tendencia maniféstase 
nun incremento na propensión para investir en produtos de liquidez, xa que a seguridade, é dicir, o non 
perder diñeiro, é o aspecto máis importante para a poboación maior á hora de escoller os seus instrumen-
tos de aforro-investimento, como corrobora o Barómetro VidaCaixa7. 

O resto da poboación, que aínda non está en idade de retiro, trata de buscar novos sistemas retributivos 
que aumenten a súa seguridade económica tras a xubilación. En 2017, segundo a Fundación BBVA, só o 
28 por cento da poboación adulta aforra para a xubilación; en canto ás empresas, tan só catro de cada mil 
teñen plans de pensións complementarios para os seus cadros de persoal. En Galicia, no ano 2014, o patri-
monio dos plans de pensións foi de 3.128 millóns de euros, o cinco por cento do total español, na posición 
sexta das comunidades autónomas. 

Pola súa banda, o investimento en vivenda mantense estable na contorna do 50 por cento e o coeficiente 
de liquidez mesmo supera o un por cento do total do patrimonio na primeira parte da xubilación e nos 
anos inmediatamente anteriores ao retiro do mercado laboral. Neste sentido, Galicia, segundo os datos do 
estudo, ten a poboación maior de 65 años que maior porcentaxe da súa renda dedica ao gasto en vivenda 
habitual de toda España, tal e como reflicte o gráfico seguinte. 

7 O instrumento por excelencia é a conta corrente ou caderno de aforro; a través del cobran a pensión, pagan os seus recibos e 
teñen dispoñibilidade inmediata. De feito, é o “instrumento de toda a vida” e co que están máis familiarizados. O investimento 
para o futuro, coma seguros, plans de pensións ou plans de xubilación chegou tarde para este segmento, e carece de notoriedade. 
As diferentes xeracións que constitúen hoxe o grupo das persoas maiores viviron períodos históricos concretos e teñen uns 
costumes e estilos de vida condicionados polas circunstancias vividas. Unha alta proporción das mulleres, por exemplo, non 
cotizaron á Seguridade Social, mantendo unha subordinación económica e social en relación ao seu cónxuxe ao longo de toda a 
súa vida de traballo efectivo á marxe do mercado.
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Gráfico III.2.13. 
Gasto en vivenda habitual, en porcentaxe do total, por ccaa e cohortes de poboación
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Fonte: Estudo de FEF - IEAF

Partindo destas condicións, o informe do IEAI-FEF, sinala que é importante que, para afrontar o proceso 
de lonxevidade, as familias consigan ter algún aforro, unha maior previsión de longo prazo e unha mellor 
xestión da súa riqueza. 
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Lonxevidade, fiscalidade, aforro privado e gasto público en Galicia 

A situación que vimos expoñendo leva a que, nalgunhas publicacións, ante estes datos e a dinámica que 
os sustenta e proxecta nun horizonte temporal de medio e longo prazo, se considere que é evidente que 
–“ceteris paribus”- aparece un risco de lonxevidade, que algúns estudos chegan a cuantificar nun custo 
incrementado do 50 por cento para o sector público, as empresas, o sector asegurador e as persoas parti-
culares. Xorde así un reto financeiro ligado ao incremento substancial da esperanza de vida que supoñerá a 
reconsideración dos sistemas públicos de retiro e da actitude individual ante o aforro privado. 

O desequilibrio crecente entre o período de contribución e o de xubilación, tradúcese nun desequilibrio 
entre o valor actuarial das cotizacións e o valor actuarial das prestacións ao longo do ciclo vital. Ademais 
a presión sobre o equilibrio financeiro actuarial vese tamén influída polo atraso no acceso ao mercado 
laboral. 

Un elemento estratéxico no fomento do aforro complementario ás pensións públicas é o tratamento fiscal 
favorable nunha contorna de seguridade xurídica. Porque non só hai que facilitar a liquidez das persoas 
maiores, senón que debe mellorarse substancialmente a súa fiscalidade. Nese sentido, existen un conxunto 
de medidas que deben explorarse, como o aumento do límite na dedución fiscal, a actualización dos topes 
cuantitativos de achega, ou que só a revalorización realmente obtida tribute como incremento patrimonial. 
Con todo, este tipo de instrumentos de aforro están suxeitos, no debate político e social, a moitos prexuí-
zos, polo que, os gobernos deberían esforzarse en alcanzar consensos a través do diálogo transparente, 
tendo en conta da función que deben cumprir como complementos de importancia crecente.

É evidente que, dado o elevado nivel de partida das cotizacións sociais e os seus efectos negativos sobre a 
demanda de traballo, un maior gasto público destinado a financiar pensións nun contexto de lonxevidade 
notable tería que dirixirse cara a outras fontes impositivas, elección que, polo momento, parece pouco rea-
lista. De todos os xeitos, se se consegue unha senda de crecemento económico compatible con maiores sa-
larios e se reduce a débeda, as finanzas públicas poderían afrontar mellor os problemas ligados ao envelle-
cemento. Cun emprego máis produtivo, no medio e longo prazo o horizonte podería ser menos pesimista.

Galicia enfróntase a un escenario moi similar ao doutras comunidades, nas que se dá unha maior taxa de 
dependencia, agravándose o cadro co desemprego provocado pola crise. A produtividade xoga tamén o 
seu papel, co seu débil crecemento. 
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Os escenarios que se poden simular arroxan unha conclusión compartida: a importancia do comportamen-
to do mercado de traballo, xa que unha taxa de emprego máis elevada –ao redor de 10 puntos- permitiría 
reducir o gasto en pensións en 3,2 puntos do PIB, se se mantén a actual taxa de substitución, ou dous pun-
tos no caso de que a dita taxa se reduza sensiblemente. Esta redución é unha condición crucial, pois, de non 
producirse, habería que incrementar os ingresos. Ao tempo, unha variable para introducir na discusión é a 
prolongación na idade de xubilación. E outra moi significativa está ligada á evolución da produtividade da 
economía, que facilitaría un aumento de salarios e permitiría unha diminución da taxa de substitución. Un 
mecanismo que incorporase o sistema, o chamado de revalorización, xunto co factor de sustentabilidade, 
parecen ser aprazados. Con independencia do xuízo que esa reforma poida suscitar, a situación dinámica 
do sistema volveuse máis incerta.

Dada a evolución demográfica e do emprego, a taxa máxima de substitución que achegue o sistema de 
pensións ao equilibrio vai depender das cotizacións e os impostos. A eficiencia económica nun mundo glo-
balizado limita o recurso a un aumento das cotizacións, salvo por eliminación de topes salariais das bases- 
polo que habería que recorrer á vía impositiva. O exemplo máis claro na experiencia comparada é o francés, 
a chamada “contribución social”, cuxo compoñente principal é o destinado a pensións e que paga toda a 
cidadanía como suplemento ao imposto sobre a renda das persoas físicas. A utilización dunha contribución 
desa natureza é tanto máis útil canto maior sexa a produtividade da economía, talón de Aquiles en España.

A elección dos tributos como unha vía de financiamento parcial das pensións supoñería un incremento da pre-
sión fiscal xeneral, aumento que non resultaría neutral en termos doutros efectos económicos salvo que non 
fose moi relevante –por exemplo limitado a viuvez e orfandade- ou que se estivese en condicións políticas e so-
ciais para reducir necesariamente outros gastos orzamentarios. En definitiva, trátase dunha opción posible e con 
consecuencias relevantes. Por exemplo, rompería a imaxe de transferencia interxeracional de rendas, inherente 
ao sistema, e, ademais, ao ser impostos xerais, incluiría tamén a poboación xubilada e equivalería a unha redu-
ción da taxa de substitución. Un camiño diferente, aínda recorrendo aos tributos, podería ser o dos impostos 
indirectos, probablemente máis eficiente pero co inconveniente de que unha porcentaxe significativa da carga 
fiscal por bens non exentos impactaría significativamente na poboación de 65 e máis anos.

Con anterioridade referímonos á utilización de instrumentos de aforro alternativos e complementarios. 
Habería que engadir que a capitalización non parece un bo sistema como espiña dorsal das pensións, pois 
aínda que se trata de métodos menos sensibles á evolución demográfica, o son, e moito, á potencial inesta-
bilidade dos mercados financeiros, como se demostrou dramaticamente na última crise. 



3
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A ”democratización” da supervivencia e os retos 
do envellecemento activo e saudable

A democratización da supervivencia supón, na nosa contorna occidental, un dos maiores éxitos da especie 
humana en toda a súa historia. Significa, como a súa mesma denominación leva implícita, alcanzar a po-
boación un elevado nivel de supervivencia  durante todas as etapas da vida e para todos os seus habitantes.

Sabemos en que medida se pode falar en Galicia dunha real democratización da supervivencia. Un reto ao 
que, a nivel internacional, quixo dar resposta a organización das Nacións Unidas (NN.UU) co seu impulso ao 
que denominou envellecemento activo. 

Na definición de envellecemento activo da Organización Mundial da Saúde (OMS ) establécese que os 
determinantes do envellecemento teñen dous factores básicos, uns de carácter xenético, que dificilmente 
se poden modificar, e outros chamados xenericamente factores ambientais. Estes últimos son os determi-
nantes tanto a nivel colectivo como individual á hora de conseguir un adecuado envellecemento activo. O 
determinante individual establécese en relación co que os individuos poidan facer ao longo da súa vida. 
Estes determinantes foron establecidos mediante estudos empíricos e estudos experimentais (auspiciados 
pola OMS e recoñecidos por NNUU e a UE) sobre os efectos benéficos do exercicio físico, a dieta, a activida-
de cognitiva e social, os efectos de intervencións sobre a tensión e o control e un longo etcétera. 

Trátase, polo tanto, de asumirmos unha nova visión do envellecemento, dun modo de envellecer que non 
ocorre ao azar. O coidado da saúde, os hábitos saudables, a alta actividade física e cognitiva, a auto-regu-
lación emocional e o control e a implicación social, son factores esenciais para envellecer ben a nivel indi-
vidual. Ao nivel da cidadanía, o Estado do Benestar aparece como a salvagarda do envellecemento activo. 
Nesta perspectiva demándaselles ás persoas responsables da atención integral da poboación maior que 
promocionen o envellecemento activo, entendido como a forma de previr e, na medida do posible, distan-
ciar o maior tempo posible a dependencia. 

Pero tamén a promoción do envellecemento activo bate con serias ameazas de índole persoal e social. 
Pesan os estereotipos negativos sobre as persoas maiores e a vellez, que son vistas como incompetentes, 
inservibles, inútiles. É máis, as propias persoas maiores adoitan moitas veces ver o seu grupo tamén negati-
vamente. Neste caso, tamén iso entraña unha ameaza que impide a aprendizaxe e o cambio positivo implí-
cito no éxito do envellecemento activo. Por todo iso, a súa promoción leva a favorecer o empoderamento 
das persoas maiores e a combater os estereotipos negativos sobre a vellez e as persoas maiores, así como a 
fomentar  as  crenzas de eficacia  persoal e colectiva no propio proceso de  envellecemento.
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3.1 O reto do envellecemento activo e saudable

As políticas a prol dun envellecemento activo implican combater a discriminación por idade, transferir re-
cursos da medicina curativa á de prevención, exercer máis énfase na prevención secundaria, intervencións 
e medios, investir en educación, investir en novas tecnoloxías que apoien a vida autónoma, fomentar con-
tornas favorables para o envellecemento e a aprendizaxe continua. Presentan, xa que logo, unha importan-
te dimensión tamén a nivel organizativo.  

A responsabilidade individual é a outra peza fundamental na consecución dun envellecemento activo. 
Cada individuo é quen de asumir a responsabilidade da saúde propia e das habilidades ao longo da vida, 
aproveitar a aprendizaxe continua e as oportunidades de formación, involucrarse en actividades que fo-
menten a saúde física e mental. Coa asunción de responsabilidades públicas e individuais poderase acadar 
un incremento da esperanza de vida saudable e unha maior tendencia cara á contención da morbilidade.  

A UE a través do Centro Europeo de Políticas de Benestar Social e Investigación de Viena, xunto coa Comi-
sión de Economía de Nacións Unidas e a Comisión Europea de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión desen-
volveron o Índice do envellecemento Activo 2012 (EAI), Active Ageing Index (AAI) en inglés, co propósito 
de coñecer o estado actual dos países da UE en relación ao envellecemento activo da súa poboación. Con 
el preténdese amosar que a realidade do incremento da lonxevidade pode converterse nunha vantaxe para 
o progreso social. Os obxectivos presentes na declaración de Viena son:

 • Estimular vidas laborais máis longas e manter as capacidades de traballo das persoas maiores.

 • Promover a participación, a non discriminación e a inclusión social das persoas maiores.

 • Promover a dignidade, a saúde e a independencia nas idades tardías.

 • Manter e mellorar a solidariedade interxeracional. 

No caso concreto de Galicia, un grupo de investigadores da Facultade de Psicoloxía da USC, liderados polos 
profesores Jesús Varela Mallou e Antonio Rial Boubeta, desenvolveron, no ano 2015, partindo do EAI, unha 
metodoloxía para a análise dunha subpoboación, neste caso Galicia, que permite a súa comparativa co ran-
king europeo por países publicados en 2013 polo European Centre Vienna. Nel analízanse catro dominios: 
emprego, participación na sociedade, vida independente e capacidade e contorna propicia. Os resultados 
están valorados sobre 100, cifra esta inalcanzable por país ningún. 

A modo de resumo, diremos que na posición global, Galicia, cunha puntuación de 31,8, ocupa a posición 
18, xusto despois de España, dos 28 países da UE, como se pode ver na táboa III.3.1. Dentro dos catro domi-
nios anteriores, en emprego, cunha puntuación de 23,9, Galicia segue a ocupar a posición 18, pero esta vez, 
está por riba de España, que ocupa a 19. 

En canto á participación na sociedade, a nosa comunidade, con 28 puntos, afúndese ata o penúltimo posto da 
táboa, só por riba de Polonia; España está situada na posición 14. Sen embargo, na puntuación obtida por vida 
independente, saudable e segura, Galicia, con 75,7 puntos, ascende ao posto sexto do ranking, moi por enriba 
de España, que ocupa o posto 23. Por último, a puntuación do dominio de capacidade e contorna propicia é 
de 56,8 para Galicia, que ocupa o posto 11, tamén por riba de España, situada no lugar 13.

Táboa III.3.1. 
Índice de envellecemento activo Galicia vs UE

AAI GLOBAL Emprego Participación na sociedade Vida Independente, saudable 
e segura

Capacidade e contorna  
propicia

Posición Rexión Valor Posición Rexión Valor Posición Rexión Valor Posición Rexión Valor Posición Rexión Valor

1 Suecia 44 1 Suecia 41 1 Irlanda 25 1 Dinamarca 79 1 Suecia 70

2 Dinamarca 40 2 Chipre 36 2 Italia 24 2 Suecia 79 2 Dinamarca 67

3 Irlanda 39 3 Reino Unido 36 3 Luxemburgo 23 3 Holanda 78 3 Holanda 62
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4 Reino Unido 39 4 Portugal 35 4 Suecia 23 4 Finlandia 77 4 Luxemburgo 62

5 Holanda 39 5 Estonia 34 5 Francia 22 5 Alemaña 76 5 Reino Unido 61

6 Finlandia 39 6 Dinamarca 34 6 Holanda 22 6 Galicia 76 6 Irlanda 61

7 Chipre 36 7 Finlandia 32 7 Finlandia 22 7 Reino unido 76 7 Finlandia 61

8 Luxemburgo 35 8 Romanía 31 8 Austria 21 8 Irlanda 76 8 Bélxica 60

9 Alemaña 35 9 Holanda 31 9 Bélxica 20 9 Luxemburgo 75 9 Francia 58

10 Austria 35 10 Alemaña 31 10 Dinamarca 20 10 Francia 75 10 Austria 58

11 Rep. Checa 34 11 Irlanda 31 11 Reino Unido 20 11 Eslovenia 74 11 Galicia 57

12 Francia 34 12 Letonia 28 12 Rep. Checa 19 12 Rep. Checa 74 12 Alemaña 56

13 Portugal 34 13 Lituania 27 13 Chipre 19 13 Bélxica 73 13 España 56

14 Bélxica 34 14 Rep. Checa 26 14 España 18 14 Austria 73 14 Malta 56

15 Italia 33 15 Austria 25 15 Murcia 18,3* 15 Hungría 72 15 Rep. Checa 54

16 Estonia 33 16 Bulgaria 25 16 Malta 18 16 Lituania 71 16 Italia 53

17 España 33 17 Grecia 24 17 Eslovenia 17 17 Romanía 70 17 Bulgaria 52

18 Galicia 32 18 Galicia 24 18 Hungría 16 18 Malta 70 18 Chipre 51

19 Lituania 32 19 España 23 19 Lituania 15 19 Estonia 70 19 Portugal 51

20 Malta 31 20 Eslovenia 22 20 Alemaña 15 20 Italia 70 20 Murcia 50

21 Romanía 31 21 Murcia 22 21 Portugal 14 21 Chipre 69 21 Eslovenia 49

22 Eslovenia 31 22 Luxembrugo 21 22 Grecia 14 22 Polonia 68 22 Lituania 48

23 Murcia 31 23 Francia 21 23 Letonia 14 23 España 67 23 Estonia 47

24 Letonia 30 24 Italia 21 24 Eslovaquia 14 24 Eslovaquia 67 24 Polonia 47

25 Bulgaria 30 25 Eslovaquia 20 25 Estonia 13 25 Portugal 67 25 Grecia 47

26 Grecia 29 26 Polonia 20 26 Romanía 13 26 Murcia 67 26 Eslovaquia 46

27 Hungría 28 27 Bélxica 20 27 Bulgaria 13 27 Grecia 65 27 Hungría 46

28 Eslovaquia 28 28 Malta 18 28 Galicia 13 28 Bulgaria 65 28 Letonia 45

29 Polonia 27 29 Hungría 18 29 Polonia 12 29 Letonia 63 29 Romanía 42

Fonte: Datos de European Centre Vienna e a USC

A diferenza de xénero, no relativo ao envellecemento activo, tamén foi analizada e cuantificada por este 
grupo de investigación. Os resultados da súa análise, que mostrou puntuacións máis baixas para o xénero 
feminino que para o masculino, móstraos a táboa III.3.2. 

A puntuación de 31,8 que acadaba Galicia coa poboación xeral, se se desagrega por xénero, varía, de modo 
que o índice dos homes se sitúa nun 33, colocándose no ranking no lugar 20, mentres que o das mulleres é 
de 30,9 e ocupa a posición 18 do ranking. Con respecto a España, a posición dos homes galegos está situa-
da tres postos por baixo da española, mentres que a das mulleres está dous postos por riba dela.

Táboa III.3.2. 
AEI Galicia por xénero 

Ambos xéneros Homes Mulleres 

Rexións Índice Posición Índice Posición Índice Posición

Suecia 44 1 46 1 42 1

Dinamarca 40 2 43 2 38 3

Irlanda 39 3 42 4 37 5

Reino Unido 39 4 41 5 37 4

Holanda 39 5 42 3 36 6

Finlandia 39 6 39 7 39 2

Chipre 37 7 41 6 32 12

Luxembrugo 35 8 39 8 32 13

Alemaña 35 9 37 11 33 9

Austria 35 10 38 9 32 10

Rep. Checa 34 11 37 10 32 14
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Francia 34 12 35 15 33 8

Portugal 34 13 37 12 32 11

Bélxica 34 14 36 14 31 15

Italia 33 15 36 13 31 19

Estonia 33 16 32 22 34 7

España 33 17 34 17 31 20

Galicia 32 18 33 20 31 18

Lituania 32 19 33 21 31 16

Malta 31 20 35 16 27 26

Romanía 31 21 33 18 29 22

Eslovenia 31 22 33 19 28 24

Murcia 31 23 32 25 29 21

Letonia 30 24 29 29 31 17

Bulgarcia 30 25 32 24 29 23

Grecia 29 26 32 23 27 27

Hungría 28 27 30 27 27 25

Eslovaquia 28 28 31 26 26 28

P olonia 27 29 29 28 26 29

Fonte: Datos de Euroean Centre Vienna e a USC

Índice  IpEA_ loc que mide as políticas locais de envellecemento

Pola súa parte, a investigadora, Cristina Ares (USC) e o investigador Arturo Gutiérrez (ONU), deseñaron un 
Índice IpEA_loc, que mide as políticas locais de envellecemento activo da UE. Este índice está construído a 
partir do EAI e o seu obxectivo é contribuír á explicación das diferenzas en materia de políticas de envelle-
cemento activo na UE a través da proposta dun índice que mida a súa implementación a nivel local. O seu 
desenvolvemento realizouse na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Analizáronse 340 casos. En Galicia, 
responderon á enquisa elaborada, 284 dos 313 concellos, e na Rexión Norte de Portugal 56 das 86 cámaras. 

Os resultados mostran que entre os anos 2000 e 2012 a porcentaxe de municipios con políticas de en-
vellecemento activo foi máis alto na Rexión Norte, un 92,9 por cento, que en Galicia, un 73,6 por cento. 
Unicamente o 20,1 por cento dos concellos galegos, fronte ao 55,8 por cento das cámaras portuguesas, fi-
nanciaron estas medidas só con recursos propios. As actuacións de promoción da autonomía persoal foron 
as máis frecuentes, tanto no caso galego, o 73,6 por cento, como no luso, co 92,2 por cento. En torno ao 90 
por cento destes últimos aplicaron, así mesmo, medidas en relación á participación social dos maiores, algo 
que só ocorreu no 57 por cento dos galegos. O número medio de actividades de envellecemento activo foi 
de 29, 71 nos municipios da Rexión Norte e só do 9,97 en Galicia.



273

Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

Mapa III.3.1. 
Distribución municipios en función do seu IP_LOC 2000-2012

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 163, Julio - Septiembre 2018, pp. 143-154

150  Nuevo índice IpEA_loc para la monitorización de las políticas locales de envejecimiento activo en la UE

un 20% el número de municipios gallegos 
dentro de estas dos categorías —67% sobre 
el total de unidades con valores válidos—. 
Los IpEA_loc altos o muy altos se concen-
tran en el norte de la región lusa, en particu-
lar en los distritos de Viana do Castelo, Vila 
Real y Bragança. 

Para terminar este texto, con el objetivo 
de determinar qué factores condicionan la 
variación en el IpEA_loc dentro en Galicia o, 
en otras palabras, explican por qué las uni-
dades locales gallegas presentan índices de 
envejecimiento activo altos o muy altos (1) o 
bajos o muy bajos (0), se ha realizado un 

MAPA 1. Distribución de municipios de Galicia, de acuerdo con su IpEA_loc, 2000-2012 

1 (79)

2 (17)

3 (126)

4 (62)

9 (31)

El cuartil 1 incluye a los municipios con un IpEA_loc muy bajo, C2 = bajo, C3 = alto y C4 = muy alto. Valor 9 = no se dis-
pone de datos para este municipio.

Fuente: Ares y Losada (2013). 

Fonte: Ares y Losada

Estratexia 2020. Contribución dos Fondos  estruturais e de cohesión europeos

O Fondo Social Europeo (FSE) constitúe unha das principais fontes de innovación, experimentación e pro-
greso europeos no fomento do envellecemento activo no traballo. Xa permitiu financiar iniciativas empren-
didas por unha ampla variedade de organismos para volver formar a persoas traballadoras de maior idade, 
adaptar as empresas para o emprego de maiores e loitar contra a discriminación por motivos de idade no 
mercado laboral e o lugar de traballo. O FSE financia proxectos locais e rexionais que poñen a proba modos 
novos e creativos de permitir o envellecemento activo no emprego, ademais de crear redes transnacionais 
que fomentan o intercambio das boas ideas e políticas desenvolvidas. O fomento do envellecemento acti-
vo e saudable é unha das prioridades de investimento propostas polo FSE.

O  Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) está a dedicar unha considerable cantidade de 
fondos ao desenvolvemento de servizos e infraestruturas sociais e sanitarias para ofrecer solucións aos 
estados membros e ás rexións a algúns dos retos  demográficos, incluíndo cambios nos sistemas social e 
sanitario. No actual programa operativo de Galicia prevense ademais investimentos dirixidos a mellorar a 
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atención educativa dende idades temperás e a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, entre os que 
destacan os destinados á mellora dos recursos de atención á infancia 0-3 existentes e á creación de escolas 
infantís en contornos empresariais e de casas niño nos concellos rurais de menos de cinco mil habitantes.

No marco da cooperación territorial europea, o subprograma Interreg IV- C e o programa Urbact  apoian 
proxectos dedicados ao envellecemento activo e saudable. O Interreg IV- C financiou iniciativas que apoian 
o emprendemento de persoas de maior idade, a innovación empresarial transxeracional, as tecnoloxías de 
atención sanitaria, a vida independente e as cidades para todas as idades. O Urbact II  financiou redes de 
cidades destinadas a buscar solucións para os seus principais retos económicos, ambientais e sociais para 
a poboación de maior idade. 

O Fondo de Cohesión financia proxectos ambientais e de infraestruturas de transporte nos estados mem-
bros. Mediante o desenvolvemento de sistemas de transporte accesibles, o Fondo contribúe ao envelle-
cemento activo. Ademais, a reforma do sector público en materia de asistencia social e sanitaria, centrada 
especialmente no envellecemento, considérase un obxectivo clave para a política de cohesión. 

O Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (FEADER) financia aqueles proxectos que impulsan 
o desenvolvemento de servizos e infraestruturas sociais en beneficio das persoas maiores nas zonas ru-
rais. Moitas zonas rurais están especialmente afectadas polo cambio demográfico, dado que a xuventude 
marcha en busca de oportunidades educativas e laborais, deixando atrás unha poboación que envellece 
rapidamente. A proposta da Comisión de axuda ao desenvolvemento rural a través do FEADER, para o pe-
ríodo de programación 2014-2020, realiza accións para apoiar o envellecemento das poboacións nas zonas 
rurais, tales como transferencia de coñecementos e medidas de información, servizos de asesoramento, 
servizos básicos e renovación dos pobos, desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresas e a crea-
ción e apoio a estratexias de desenvolvemento local específicas destinadas a afrontar o envellecemento 
activo en zonas rurais no marco do denominado Enfoque Leader.

Algúns exemplos de proxectos baseados na estratexia UE 2020 

O Proxecto DART. Dentro da política de desenvolvemento rexional, a Comisión Europea creou o  Proxecto 
Declive demográfico, envellecemento e transformación rexional (DART),  que recibe o apoio do FEDER, e 
une a 13 rexións da UE, entre as que se encontra Galicia,  que cooperan para afrontar os retos comúns que 
representan o envellecemento e o declive demográfico da poboación. En Galicia, derivado do proxecto 
DART, levouse a cabo o proxecto Symbios, do que se fala máis adiante, encadrado dentro de Programa 
Operativo do FSE.

As Inversións Territoriais Integradas (ITI) son un instrumento arbitrado pola normativa europea que facilita 
o apoio ás accións integradas nun territorio, permitindo combinar o financiamento vinculado a diferentes 
obxectivos temáticos e a diversos programas operativos apoiados polos diferentes fondos Estruturais e de 
Investimento Europeos (FEIE)1. No Programa Operativo Español do FEMP(Federación Española de Munici-
pios e Provincias) prevese o desenvolvemento de tres ITIs:

 • ITI Azul. Permitirá implementar a Estratexia Atlántica no marco dos Fondos  EIE, que contribuirá ao cre-
cemento das rexións costeiras do Atlántico e a explotar o potencial crecemento da economía azul. Se-
gundo se recolle no Acordo de Asociación, a  ITI azul da Estratexia Atlántica abarca as CC. AA de Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, Canarias e Andalucía. 

 • ITI da provincia de Cádiz. 

 • ITI do Mar Menor.  

1 Esta iniciativa enmárcase no ámbito do artigo 36 do Regulamento (UE) 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 
de decembro de 2013, que contempla os Investimentos Territoriais Integrados (ITI) como un novo instrumento de xestión que 
permite reunir os Fondos Europeos no territorio: FEADER, FEDER e FSE para a implementación de intervencións multidimensionais 
e intersectoriais.



275

Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

O Proxecto Design- led innovations for Active Ageing (DDA), que reúne a cidades de oito países europeos 
para desenvolver e compartir innovacións e boas prácticas sociais que axuden a afrontar o desafío que su-
pón o envellecemento da poboación. O proxecto, no que participa a cidade española de Barcelona, reúne a 
especialistas en xeriatría e deseño de servizos para chegar a solucións para o envellecemento demográfico.

O Proxecto promoción do emprego traballa pola inclusión social de persoas desfavorecidas en Lugo, Es-
paña, e axúdalles a atopar traballo. Tamén fomenta a creación de novas actividades económicas por parte 
das pemes, a competitividade das empresas existentes, o centro histórico de Lugo e o respecto polo medio 
ambiente e a igualdade de oportunidades.

O Proxecto espazo transfronteirizo sobre o envellecemento ten por obxectivo crear un modelo sustentable 
e transferible para os servizos de saúde da zona fronteiriza hispano-portuguesa, con especial atención á 
demencia. Neste ámbito é fundamental a definición de novos perfís profesionais e a comunicación para 
sensibilizar sobre  esta situación.

O Proxecto MITTIC desenvolveu e puxo en práctica diversas propostas e ferramentas innovadoras co obxec-
tivo de incorporar a innovación tecnolóxica aos sectores económicos tradicionais da rexión española de 
Estremadura e das rexións portuguesas de Centro e Alentejo. 

O Proxecto Nutriage, Interreg V España–Portugal (Poctep) 2014-2020, dirixido a asegurar un envellecemen-
to saudable a través de estratexias nutricionais personalizadas e a xerar capacidades en I+D+i que favore-
zan a mellora da calidade de vida das persoas maiores a partir da nutrición e a xeración de novas oportuni-
dades de negocio para a industria agroalimentaria.

Investigación e innovación

A Unión pola Innovación da Estratexia Europa 2020 ten por obxectivo converter as ideas innovadoras en 
avances que permitan afrontar os principais desafíos sociais, tales como o envellecemento activo, e obter 
vantaxes competitivas para impulsar o emprego e o crecemento. Compleméntase cunha serie de medidas 
destinadas a seguir desenvolvendo o Espazo Europeo de Investigación e prevé follas de ruta para determi-
nar estratexias xerais para a investigación sobre o envellecemento.

O Sétimo Programa Marco de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico ofrece o marco xeral para to-
das as iniciativas de investigación da UE. A través dos seus numerosos tipos de investigación, o programa 
financiou proxectos que abarcan unha gama realmente ampla de disciplinas, temas e ferramentas relacio-
nadas co envellecemento activo e saudable. Bos exemplos son a investigación sobre o envellecemento, 
desentrañando os mecanismos do envellecemento e a lonxevidade; a innovación tecnolóxica para apoiar 
un estilo de vida independente para as persoas maiores, e-inclusión e e-sanidade, un transporte público 
máis accesible, solucións de tecnoloxías de información e a comunicación para unhas vidas laborais máis 
prolongadas, investigación sobre novos tratamentos para as enfermidades máis comúns entre as persoas 
maiores ou saúde pública e ciencias sociais.

O Programa marco para a competitividade e a innovación (CIP) ten tres subprogramas encamiñados ao 
desenvolvemento de obxectivos de envellecemento saudable e activo: o Programa de iniciativa empren-
dedora e innovación (EIP), o Programa de apoio á política en materia de tecnoloxías da información e a 
comunicación (ICT PSP)  e o programa Enerxía Intelixente-Europa (IEE), que actúa en materia de mobilidade 
ecolóxica e tamén reduce os obstáculos ao envellecemento activo.

A programación conxunta a través de asociacións de investigación públicas e público-privadas está a con-
verterse nun medio cada vez máis importante de afrontar os desafíos do cambio demográfico en Europa. 
Un exemplo é o Programa conxunto vida cotiá asistida pola contorna (AAL), que ten por obxecto mellorar 
a calidade de vida das persoas maiores. Financia proxectos que empregan produtos intelixentes e a submi-
nistración de servizos a distancia, incluíndo servizos de atención para melloras da vida das persoas maiores 
no seu fogar, no lugar de traballo e na sociedade en xeral. 
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O proxecto piloto da Asociación Europea para a Innovación sobre un Envellecemento Activo e Saudable 
é unha ambiciosa iniciativa para impulsar a investigación e innovación sobre un envellecemento activo e 
saudable e trata de aumentar, en dous anos a esperanza de vida media de aquí a 2020 mediante a mellora 
da saúde e a calidade de vida da xente maior, uns sistemas de asistencia sanitaria e social sustentables e 
a creación de novas oportunidades de negocio e de emprego baseadas en produtos innovadores. O seu 
enfoque baséase no fomento da participación, na eliminación dos obstáculos nos ámbitos da prevención, 
no control e diagnóstico precoz, no tratamento e a curación  e nunha vida activa e independente para as 
persoas maiores. 

O envellecemento activo constitúe unha parte esencial da Estratexia Europa 2020, cuxo éxito depende, en 
gran medida, de que se permita que as persoas maiores contribúan plenamente tanto dentro como fóra 
do mercado laboral. 

O envellecemento na RIS3 da GAIN de Galicia

A RIS3 Galicia asume como principio clave para o seu avance económico e social o fomento dun crecemen-
to intelixente, sustentable e inclusivo, baseado de maneira preponderante na aposta pola investigación, a 
innovación e a iniciativa empresarial, para conseguir políticas de crecemento e desenvolvemento rexional 
máis eficaces e xerando competitividade empresarial, empregos de calidade e sustentables no tempo e o 
desenvolvemento socioeconómico das súas sociedades. 

A RIS3 é un plan de futuro para xerar benestar e emprego, para ser máis eficientes e sustentables, para 
competir mellor no exterior. En resumo, unha folla de ruta para renovarse e medrar. Dadas as características 
demográficas e socio–económicas de Galicia, cunha poboación lonxeva e, ao mesmo tempo, uns sectores 
vencellados á vida saudable, nomeadamente á alimentación dende o punto de vista da nutrición e do 
sector sociosanitario, existen sinerxías interconectadas en diversos dominios entre a Estratexia 2020 e a 
Estratexia RIS3 Galicia. 

En concreto, establece as seguintes solucións avanzadas para a vida saudable e o envellecemento activo:

 • O envellecemento activo ligado ao turismo de saúde e benestar, fundamentalmente no ámbito do ter-
malismo, no dominio “Ciencias da Vida e Saúde”.

 • O uso das TIC para a modernización de produtos e servizos vencellados a este turismo de saúde e be-
nestar que aparece expresamente mencionado como sector clave para a innovación tanto no sector 
turístico, que na Estratexia Norte 2020 especificamente se define como “turismo senior”, como no sector 
da saúde.

 • A valorización e diversificación dos sectores agroalimentarios e de nutrición.

A RIS3 de Galicia establece dúas prioridades que teñen que ver coa saúde. A prioridade 3.1, que xira entor-
no a eses tres grandes ámbitos vinculados: envellecemento, vida saudable e sector sociosanitario, dando 
ademais especial relevancia á aplicación das novas tecnoloxías como elemento que contribúa ao seu des-
envolvemento. Como sabemos, en Galicia máis do 24,57 por cento da poboación ten unha idade superior 
aos 65 anos, ademais o peso das “Actividades sanitarias e de servizos sociais” no PIB galego supón o 6,64 
por cento. Como axentes relevantes destas áreas, en Galicia, destacan o potencial investigador do SERGAS 
e das tres universidades galegas.

No que se refire ao uso das TIC, para a modernización de produtos e servizos vencellados á saúde e be-
nestar, o SERGAS destaca como principal axente con capacidade tractora e con facultade para a xeración 
e explotación de coñecemento nos complexos hospitalarios universitarios, as fundacións de investigación 
sanitarias e os institutos de investigación. 

Tamén as tres universidades galegas cos seus institutos e centros de investigación supoñen unha impor-
tantísima fonte de xeración de valor co desenvolvemento de investigacións interdisciplinares en diferentes 
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ámbitos como biomedicina, química e bioquímica, acuicultura, tecnoloxías industrial e marítima, agroam-
bientais ou alimentarias, a través da interacción e colaboración dos equipos integrados nos centros e destes 
con outros grupos relevantes doutras institucións a nivel nacional e internacional.

Algunhas  actuacións en España dende as CC AA

 •  Foro de Rexións Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD) 

O Foro de Rexións con Desafíos Demográficos (FREDD) constituíuse en outubro de 2013 a iniciativa 
dos gobernos de Galicia, Asturias, Castela e León e Aragón. Posteriormente sumáronse os gobernos de 
Castela A Mancha, Estremadura, Cantabria e A Rioxa, de forma que son 8 as comunidades autónomas 
participantes. 

Desde a súa creación o Foro veu traballando para situar a cuestión demográfica na axenda política 
nacional e europea. En 2016, as comunidades partícipes do Foro subscribiron a denominada Declaracion 
de Cuenca, un documento programático no que manifestaban, entre outras cuestións, a necesidade 
de adoptar medidas específicas urxentes para abordar o reto demográfico tanto a nivel español como 
europeo e para atender a imperiosa necesidade de levar servizos de calidade ás zonas despoboadas e 
ás de alta dispersión poboacional, tanto de carácter educativo como social, sanitario, cultural, formativo, 
laboral e de comunicacións..

 • Macrorrexión de rexións do suroeste europeo (RESOE)

En 2010 os presidentes das Comunidades Autónomas de Castela e León e Galicia, así como o presidente 
da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Rexional da Rexión Norte de Portugal firmaron un 
Memorando para o impulso dunha estratexia de cooperación macrorrexional no suroeste da Unión 
Europea, a Macrorrexión de Rexións do Suroeste Europeo (RESOE). En 2012 incorpóranse Asturias e a 
Rexión Centro de Portugal e en 2017 Cantabria 

O obxectivo desta estratexia, no que existe un grupo de traballo específico dedicado aos cambios 
demográficos e envellecemento, é o de ser un instrumento eficaz para fomentar a cooperación entre os 
membros que a integren e nos ámbitos funcionais que definan e seguir mellorando a cooperación entre 
os diferentes niveis de gobernanza a fin de aplicar tamén os obxectivos políticos da UE dunha maneira 
máis eficaz, en consonancia con Europa 2020.

 •  A Rede europea de rexións afectadas polo cambio demográfico (DCRN)

É unha rede informal aberta formada polas oficinas rexionais de toda Europa con base en Bruxelas 
interesadas nos impactos do cambio demográfico. Hoxe en día forman a rede un grupo de 40 rexións 
que consideran que as tendencias demográficas constitúen un gran desafío para a cohesión económica 
e social de Europa e que deben ser tidas en conta en todos os niveis de toma de decisións, dende o local 
ao europeo.

 • A Rede de áreas escasamente poboadas do sur de Europa (SSPA), en inglés Southern Sparsely Populated 
Areas (SSPA) 

O obxectivo desta rede é conseguir medidas lexislativas e políticas encamiñadas a reverter o proceso 
de despoboamento, envellecemento e fraxilidade demográfica e económica que ameaza as zonas 
escasamente poboadas da Unión Europea, zonas con desafíos demográficos graves e permanentes e 
zonas rurais. Este grupo valora positivamente a proposta contra o despoboamento rural presentada 
pola Coalición Primavera Europea. Trátase dun documento sobre as futuras políticas de cohesión 
económica, social e territorial e os efectos do cambio demográfico nas zonas rurais, zonas con desafíos 
demográficos graves e permanentes e zonas escasamente poboadas da Unión Europea. A mesma 
valoración realiza sobre o informe ‘Despregue dos instrumentos da política de cohesión por parte das 
rexións para afrontar o cambio demográfico’, coordinado pola eurodeputada Iratxe García e aprobado 
por parte do Parlamento Europeo. En opinión dos responsables da  SSPA, o obxectivo do documento 
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é traballar co obxecto de reverter o proceso de perda poboacional e desequilibrio demográfico e 
compensar os efectos negativos da escasa densidade de poboación que afecta a un crecente número 
de zonas rurais2. 

A  SSPA tamén comparte, neste informe, a necesidade dunha reorientación e reforzo dos Fondos  FEADER 
e os grupos LEADER, para que poidan ser distribuídos dunha forma máis flexible e se poidan utilizar 
conxuntamente, dunha maneira integrada para un mesmo obxectivo: lograr o desenvolvemento do 
medio rural. 

 • Inversión Territorial Integrada (ITI) Castela–A Mancha. 

Un exemplo de ITI é o constituído por Castela–A Mancha co obxectivo de fomentar novas actividades en 
zonas especialmente deprimidas por problemas de despoboamento e declive socioeconómico.

3.2 A percepción na cidadanía do alcance  
e significado do cambio demográfico.  

Nunha sociedade que asiste a unha profunda remodelación da súa estrutura por idades, coas mudas que 
se experimentan na significación destas e cos novos roles que se lles asigna ás diferentes etapas da vida, a 
percepción dos cambios pola cidadanía adquire especial relevancia. A falta, de momento, dunha enquisa 
de opinión ben fundamentada, deixamos aquí sinaladas algunhas consideracións.

Polas alertas suscitadas no seu tratamento, o tema do envellecemento da poboación parece situarse no 
primeiro lugar de atención. Vimos en páxinas anteriores a fraxilidade do soporte demográfico utilizado á 
hora de alentar visións culpabilizadoras do envellecemento en relación a situacións económicas que susci-
tan máis preocupacións na cidadanía e que apuntan a unha crise irreversible do actual estado de benestar. 

Sorprende a menor valoración en positivo dun feito de extraordinaria importancia na nosa historia, e na 
historia xeral da humanidade, como o é a prolongación da vida ata idades impensables hai ben poucos 
anos, pero hai razóns que o xustificarían en parte. O proceso de envellecemento da poboación vén de 
lonxe, como vimos en páxinas anteriores, se ben en sociedades como a galega a súa aceleración e manifes-
tación en diversas facetas da vida persoal e colectiva é bastante recente. E ata hai ben pouco tempo non se 
tivo conciencia, poderíamos dicir, da súa continua progresión. Subsisten ademais vellos estereotipos sobre 
a etapa da vellez, que se segue a considerar de maneira uniforme, sen ter en conta, entre outros elementos, 
a chamada cuarta idade. Apenas se cuestiona a inadecuación da fronteira dos 65 anos como inicio da etapa 
de vellez. Nin se valora, en toda a súa dimensión, a achega das persoas maiores ao benestar familiar e social 
e a súa contribución ao soporte do Estado do Benestar.

Non favoreceu tampouco á valoración do envellecemento poboacional, xa non só a súa interpretación 
illada de todo o proceso de cambio demográfico, senón tamén a súa pretendida asimilación con procesos 
que fan referencia á vida das persoas, pero que non son de aplicación ás poboacións. E xa nos referimos en 

2 A Unión Europea iniciou o debate sobre a futura política de cohesión e, en palabras da coordinadora da rede SSPA, Sara Bianchi, 
“este documento pretende servir como base de negociación entre as institucións da Unión Europea e os seus estados membros 
no referente ao desafío demográfico e o desenvolvemento das zonas rurais máis castigadas polo despoboamento para o período 
2012-2027, dando unha definición de zonas con desvantaxes demográficas graves e permanentes, dotándoas de financiamento e 
ampliando o mapa de zonas escasamente poboadas”. Un dos puntos desta proposta avoga polo apoio á constitución de axencias 
de desenvolvemento territorial que contribúan a establecer e executar as estratexias rexionais fronte ao reto demográfico, para 
que os fondos que cheguen a estas zonas, sexan investidos de maneira apropiada e útil garantindo o desenvolvemento das áreas 
a medio e longo prazo, a principal proposta da Rede de Áreas Escasamente Poboadas do Sur de Europa.
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páxinas anteriores a estas cuestións e ao peso que aínda manteñen as interpretacións “organicistas”.

Faise evidente a necesidade de impulso dun cambio na imaxe proxectada deste grupo de persoas cada 
vez máis numeroso, e que aínda segue ancorado en estándares negativos tradicionais cada vez máis afas-
tados da realidade, e do curso vital en particular. A loita contra a imaxe negativa e estereotipada da vellez 
constitúe un punto de partida para o cambio de mirada cara ao envellecemento, necesario para afrontar o 
século XXI.

A imaxe da vellez foi durante longo tempo negativa, como o último banzo ante a morte. O mito da vellez 
contraponse a todos os valores que representa a mocidade e, por tanto, significa decadencia, desgaste, 
pasividade, enfermidade, aloxamento de actividades sociais, … Estes aspectos repercuten, con moita fre-
cuencia, no trato dispensado cara ás persoas maiores tanto pola sociedade en si, como polos medios de 
comunicación, e o seu efecto tradúcese na minusvaloración, exclusión, mutismo, dependencia e rexeita-
mento. 

Por todo iso, o Grupo de Traballo Imaxe e Envellecemento da Sociedad Española de Geriatría y Gerontolo-
gía (SEGG), coordinado por Elena Barrio, convoca anualmente o Premio Imagen y Envejecimiento co obxec-
to de promover unha imaxe de diversidade, real e non estereotipada, das persoas maiores nos medios de 
comunicación. 

Imaxe nos medios de comunicación

Os medios de comunicación, tal e como sinala o grupo de traballo, son unha ferramenta fundamental no 
ámbito da difusión da imaxe en calquera dos seus formatos. A través deles transmítese, ensínase, infórma-
se, créanse opinións, etc. sobre a realidade que nos rodea. A televisión, a prensa, a internet ou as redes so-
ciais son medios masivos que repercuten na totalidade da poboación. Favorecer as representacións reais e 
positivas da vellez nestes medios é un obxectivo imprescindible para construírmos unha nova mirada dela. 
Estimular as e os profesionais da información para que completen a súa formación no ámbito da xeronto-
loxía é transcendental de cara a modificar a forma de ver a vellez nas súas distintas etapas, pois permitirá un 
cambio na súa consideración e trato e desfacerse dos estigmas tradicionais que afectan ao imaxinario social 
e que se concretan en prexuízos e discriminación. En última instancia este cambio de mirada supoñerá 
fomentar a autonomía, o benestar e a calidade de vida das persoas maiores.

O tratamento informativo prestado ás persoas maiores é diferente segundo o tipo de medio. Prensa, radio 
e medios especializados diferéncianse da televisión, que ofrece en moitos casos programas pouco obxec-
tivos. Feito este importante, xa que a televisión é o vínculo de conexión co mundo de amplos sectores da 
poboación maior. Segundo a análise realizada, en xeral, existen diferentes perspectivas de presentación das 
persoas maiores:

 • Adoitan ser invisibles nos grandes medios de comunicación. Aparecen pouco e, cando o fan, a súa imaxe 
adoita estar cargada de negatividade. Deste xeito, alimentan unha percepción antiga, nesgada e tópica 
que non se axusta á realidade, e mesmo aparecen con frecuencia ridiculizadas en programas de humor.

 • Ademais presentan dualidades entre

 -  Persoas maiores de recoñecido prestixio, que aparecen con nome e apelido, ás cales se lles supón 
cargadas de experiencia, enerxía e sabedoría, e o resto de universo de persoas maiores, ás que se 
inclúe no colectivo de anciáns. É importante sinalar que a presenza de nomeamentos persoais recae, 
na maioría dos casos, sobre homes, considerados máis aptos, por educación e por historia, nestes 
segmentos de idade.

 -  As persoas maiores que traballan e as xubiladas. Do mesmo xeito que no caso anterior, as primeiras 
teñen  voces e rostros propios, aspectos que desaparecen ao alcanzar a xubilación.

 -  Os colectivos de maiores que viven nun ámbito urbano, como máis societarios e modernos, sendo 
menos enfática cos que viven en ámbitos rurais.
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O tratamento informativo das persoas maiores nos medios de comunicación precisa (sinala o SEGG) ser 
modificado para que, realmente, sexa un retrato da súa realidade. A implicación dos poderes públicos e dos 
medios de comunicación, que nalgúns casos xa contan con manuais de estilo para o tratamento acorde cos 
valores que representa esta etapa da vida, é de urxente necesidade. Neste sentido, a Consellería de Política 
Social da Xunta de Galicia elaborou unha guía para mellorar o tratamento das persoas maiores nos medios 
de comunicación na que indica que os medios non deben presentar a este colectivo como un problema nin 
informar sobre el a través da compaixón. É fundamental transmitir unha imaxe das persoas maiores como 
adultas competentes, preparadas, capaces de desempeñar roles útiles para si mesmas, para a súa familia e 
para a sociedade. Esta publicación inclúe unha guía de estilo sobre o que debe primar no tratamento das 
persoas maiores nos medios de comunicación. Preséntase como unha ferramenta útil para ofrecer unha 
información de mellor calidade sobre o envellecemento. O seu obxectivo é cambiar os estereotipos a través 
do uso correcto da linguaxe e de usos de recursos comunicativos, para mellorar a información. 

Imaxe na cidadanía

A visión que se ten das persoas maiores, segundo diversas investigacións, varía en función dos catro facto-
res seguintes: o sexo, as mulleres perciben a vellez máis negativamente que os homes; a idade, as propias 
persoas maiores teñen peor imaxe da vellez que as persoas mozas; o estado civil, as persoas viúvas teñen 
visións máis negativas; e o nivel educativo, sendo máis negativa en niveis máis baixos. 

A sociedade considera á xente maior sabia, serena e moderada, pero tamén lle pesa a imaxe de deteriora-
ción física e mental, o que fai que prime un estereotipo negativo das persoas maiores. Considérase que as 
persoas que superaron os 65 anos sofren carencias de saúde, discapacidades físicas e problemas de me-
moria, a pesar de que o seu nivel de dependencia non exceda do 20 por cento do total. Cando se trata do 
carácter de novo aparece a visión negativa, que considera o colectivo de persoas maiores como incapaces 
de resolver problemas, pouco activas, ríxidas e inflexibles.

A educación dende a infancia faíse necesaria, incluíndo intervencións nas escolas, xa que moitos dos 
prexuízos da vellez son adquiridos na infancia e vanse asentando e racionalizando, atopándose despois en 
todas as idades. 

Facer fronte aos estereotipos negativos desenvolvidos sobre a vellez facilitaríase coa promoción dunha 
maior divulgación dos resultados das investigacións, que mostran que a realidade deste período da vida é 
diferente aos mitos máis estendidos. 

Como levamos vendo ao longo deste informe, a vellez, sen descoñecer o que ten de seu no proceso in-
dividual e social de curso vital, ten múltiples aspectos positivos  que é necesario dar a coñecer con maior 
amplitude á sociedade e os medios de comunicación son un canal básico para logralo.
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Informes

1.1. Cambio demográfico e consecuencias para a futura 
política de cohesión económica da UE. Comisión de 
Desarrollo Regional.  
 
Relator: Kerstin Westphal.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2011-0350_ES.html
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,

– VistoelQuintoinformesobrelacohesióneconómica,socialyterritorialdelaDGde
PolíticaRegional,enparticularsuspáginas230234,

– VistoslasconclusionesdelVInformesobrecohesióneconómica,socialyterritorial:el
futurodelapolíticadecohesión(COM(2010)0642),yeldocumentoqueloacompaña
(SEC(2010)1348),

– VistoeldocumentodetrabajodelaDGdePolíticaRegionalsobreRegiones2000yla
evaluacióndelosdesafíosaloqueseenfrentaránlasregionesdelaUE,denoviembrede
2008(documentodereferenciaparaeldocumentodetrabajodelosserviciosdela
Comisión(SEC(2008)0868),

– VistasuResolución,de11denoviembrede2010,sobrelosretosdemográficosyla
solidaridadentrelasgeneraciones1,

– VistasuResolución,de21defebrerode2008,sobreelfuturodemográficodeEuropa2,

– VistalaComunicacióndelaComisiónalParlamentoEuropeo,alConsejo,alComité
EconómicoySocialEuropeoyalComitédelasRegiones,de10demayode2007,
titulada«Promoverlasolidaridadentrelasgeneraciones»(COM(2007)0244),

– VistasuResolución,de23demarzo2006,sobrelosretosdemográficosylasolidaridad
entrelasgeneraciones3,

– VistalaComunicacióndelaComisión,de12deoctubrede2006,titulada«Elfuturo
demográficodeEuropa:transformarunretoenunaoportunidad(COM(2006)0571),

– VistoelLibroVerdede16demarzode2005titulado«Frentealoscambios
demográficos,unanuevasolidaridadentregeneraciones»(COM(2005)94final),

– Vistoelartículo48desuReglamento,

– VistoselinformedelaComisióndeDesarrolloRegionalylasopinionesdelaComisión
deEmpleoyAsuntosSocialesydelaComisióndeDerechosdelaMujereIgualdadde
Género(A70350/2011),

A. ConsiderandoqueelcambiodemográficoenlaUEyenelmundoesunarealidady


1TextosAprobados,P7_TA(2010)0400.
2DOC146Ede6.8.2009,p.75.
3DOC292Ede1.12.2006,p.11.
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abordarloesunadelastareasfundamentalesdelfuturo,yquelapoblacióndelaUEesla
másenvejecidadelmundo;

B. Considerandoqueelcambiodemográficosecaracterizaporelenvejecimientodela
poblaciónyporlosimportantesflujosmigratoriostantodesdetercerospaíseshacialaUE
comoenelinteriordelaUE,ydeesteaoesteydelaszonasruralesalaszonasurbanas;

C. Considerandoqueelcambiodemográficoestágenerandonuevastareasparaalgunas
regionesenconcreto,peroquedebeversenosolamentecomounaamenaza,sinotambién
comounaoportunidad;

D. Considerandoqueenelestudio«Regiones2020»delaDGdePolíticaRegionaldela
ComisiónEuropeasecalificaelcambiodemográficocomoundesafíocrucial;

E. Considerandoqueelcambiodemográficoafectaporigualalaszonasruralesyalas
urbanas,condiversasimplicaciones,entreellasparalaofertadeinfraestructurasy
serviciosdecalidad,

F. Considerandoque,sibienabordarlosmúltiplesdesafíosdemográficosessobretodouna
laborquehanderealizarlosEstadosmiembros,lasregioneshandeserproactivasy,por
tanto,necesitanapoyoaescaladelaUniónEuropea,

G. Considerandoque,enelmarcodelosprogramasoperativos20072013,losEstados
miembroshanprevisto30000millonesdeeurosenconceptoderecursosdelosFondos
Estructuralesparamedidasvinculadasalcambiodemográfico,yquelasautoridades
regionalesylocalesocupanunaposicióncentralparahacerfrenteaestecambio,porlo
que,deentrelosinstrumentosdelaUE,lapolíticaregionalseráuninstrumentodecisivo
enesteámbito;



1. CreequeelaumentodelaesperanzadevidaenEuropaesunhechosatisfactorio;opina
que,confrecuencia,laopiniónpúblicasolamenteesconscientedelospeligrosynodelas
oportunidadesinherentesalcambiodemográfico;

2. Consideraquesedebenestudiardetenidamentetodaslasoportunidadesyaprovecharlas
deunamaneraadecuada,inclusiveconelapoyodelosinstrumentosdelapolíticade
cohesión;

3. Consideraqueelcambiodemográficosemanifiestademodomuydiversoenlasdistintas
regiones,enfuncióndesiseproduceconlentitudoceleridadysegúnsetratedeuna
regióndeacogidadeinmigraciónodeunaregiónconpoblaciónendeclive,yque,por
tanto,requiereestrategiasdeadaptacióndistintasydebeserabordadodeforma
coordinadaportodaslasautoridadeseuropeas,nacionalesyregionales;señalaquela
calidaddevidasedefinedemaneradiferenteenlasregionesdepoblaciónmenguante,
particularmentelasregionesrurales,yenlasregionesconpoblacióncreciente,y
considera,porconsiguiente,queseprecisanestrategiasdeapoyodiferenciadas;opinaque
lamigraciónlaboralacentúalosefectosdelcambiodemográficoyqueelenvejecimiento
poblacionalessolouncomponentedelacuestión;
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4. ConsideraqueelFEDERyelFSEpuedencontribuirahacerfrentealosdesafíos
derivadosdelcambiodemográficoenlaUE,enconcretoelaumentodelnúmerode
personasdemásedadyladisminucióndelapoblaciónjoven;respaldalautilizaciónde
fondosdelFEDERparaapoyarlaadaptacióndelasviviendasalasnecesidadesdelas
personasdeedadavanzada,afindegarantizarunacalidaddevidaelevadadeuna
sociedadqueenvejece;pidealosEstadosmiembrosyalasregionesquehaganusodelos
fondosdisponiblesenelmarcodelFEDERyelFSEparaapoyaralasfamiliasjóvenes;

5. Consideraqueunmarcopolíticofavorablealaigualdaddegéneropodríaayudarnosa
abordarlosdesafíosdemográficos;solicita,porconsiguiente,quelacuestiónrelativaala
igualdaddegénerosetengaencuentaentodoslosdebatessobrelascuestiones
demográficas;

6. Consideraqueelagravamientoactualdelasituacióndemográficaenalmenosalgunosde
losEstadosmiembrossuscitarádebatessobrelareformadelossistemasdepensionesen
unfuturocercano;



7. PidealosEstadosmiembrosyalasregionesquetenganencuentalosnivelesdivergentes
dedesarrollodelasregionesytambiénlosindicadoresdemográficos,porejemplolatasa
dedependencia,alasignarydistribuirlosFondosEstructuralesdelaUEydefinirlos
indicadoresdeimpacto;recuerdaquelaUEtienelamayorproporcióndepoblaciónde
edadavanzadadetodoelmundo;consideraquelaComisióndeberíatambiénproponer
modosdelucharcontraelcambiodemográficoaescalaeuropea;consideraquees
esencial,tantodesdelaperspectivadelaccesoalasinfraestructurasylosservicioscomo
delaproteccióndelmedioambiente,queseanalicenosololamigracióndemanode
obra,sinotambiénlanecesidaddeasegurarlascondicionesnecesariasparaquelos
ciudadanospermanezcanensusregiones,afindeevitarquelapoblaciónseconcentreen
determinadaszonasurbanas;

8. ConsideraquemediantelapuestaenprácticadelaspolíticasdelaUEesposible
encontrarsolucionesconjuntasysinergias,tambiénenelámbitodelcambio
demográfico;instaalaComisiónaqueintegreelcambiodemográficocomounobjetivo
horizontalenlafuturapolíticadecohesión;pideademásalaComisiónqueinsistaenque
estacuestiónsetengaencuentaalcelebrarasociacionesdeinversiónconlosEstados
miembros;

9. AnimaalosEstadosmiembrosyalasregionesaprestarmásatenciónqueenelpasadoal
cambiodemográficoysusrepercusiones,conmedidasqueloabordencomoobjetivo
horizontalenlaconfiguracióndelosprogramasmarcoestratégicosnacionales(o
cualquierdocumentocorrespondiente)yensusprogramasoperativos;considera,aeste
respecto,quelasmedidasemblemáticasdelaEstrategiaEuropa2020,incluidala
asociacióneuropeaparalainnovaciónsobreunenvejecimientoactivoysaludable,
podríanvincularsedirectamentealaspreferenciasdelossociosenestosprogramas;

10. Pidemedidasproactivasparaprevenirlasconsecuenciasnegativasdelcambio
demográficoyunamayorasistenciatécnicaalasregionesquemássufreneléxodoyel
envejecimientodelapoblación,conelfindeasegurarsucapacidaddeabsorciónyde
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beneficiarsedelosFondosEstructurales;

11. ConsideraquelosagentespúblicosyprivadosdeEuropatienenlaoportunidaddeliderar
larespuestaalosretosqueconllevanelcambiodemográficoyelenvejecimiento,
recurriendoentreotrascosasamedidasdeinnovaciónsocial;señalaque,enelfuturo,una
proporcióncadavezmayordelasinversionestantodelsectorprivadocomodelpúblico
tendráquededicarsealoscostesgeneradosporelenvejecimiento;observaqueelsector
tieneunpotencialcrecienteparaelmundoempresarialylainnovación;

12. Destacaqueelcambiodemográfico,enparticularelenvejecimientodelapoblación,
incideclaramenteenlasprestacionesdeinfraestructurasocialcomolosregímenesde
pensionesyloscuidadosdeenfermeríayasistenciasanitaria,pueslasautoridades
regionalesdebensatisfacerlacrecientedemandadelosdiversosgruposdepoblación;

13. PidequelasnormasfuturasdelFSEseanmássencillasdegestionary,porconsiguiente,
permitanalasorganizacionespequeñasaprovecharenmayormedidalosfondosy
desarrollaryadministrarproyectossocialesinnovadores;pidealaComisiónqueaumente
enelfuturoFSElosfondosdestinadosalosproyectospilototransnacionalesaescalade
laUEqueabordanasuntossocialesydeempleo,parafacilitarlacooperacióninnovadora
regional,transfronterizaymacrorregionalyhacerasífrentealosdesafíoscomunes
resultantesdelcambiodemográfico;



14. AnimaalasregionesautilizarlosFondosEstructuralesparacontribuirahacerfrentea
losdesafíosdemográficosymejorarelaccesoalosserviciossocialesyadministrativos,
tambiénenlasciudadesypueblospequeñosyremotos,promoviendoelpotencial
específicodecadaunadelasregionesyreforzandolosfactoresquehacenquelas
personasquieranpermanecerenellas;

15. PidealaComisiónqueintroduzcacondicionesmásflexiblesparaincentivarla
financiacióncombinadaporpartedelFEDERyelFSEalconcebiryaplicarplaneso
estrategiasdedesarrollourbanointegrado;

16. Consideraqueparaevitareléxododeestaszonasesnecesariodesarrollarciudades
favorablesalosmenoresyalasfamilias,yadaptadasalasnecesidadesdelaspersonas
condiscapacidadyconmovilidadreducida;estimaqueunadelascaracterísticasdeesta
concepciónconsisteenconseguir,enlamedidadeloposible,quelasdistanciasquehaya
querecorrerparairaltrabajo,aldomicilioyaloscentrosdeocionoseanexcesivas;insta
alasregionesaque,enelcontextodelaordenaciónurbana,garanticenlaalternanciayel
desarrollodemaneraequilibradayarmoniosadelaszonasresidenciales,lasdeactividad
comercialylaszonasverdes,ylamejoradelasconexionesconlaszonassuburbanas
designadascomonuevaszonasresidenciales;pideademásquesesigandesarrollandolas
oportunidadesdetrabajoadomicilio;

17. Observaquelasciudadespequeñasenregionesdeemigracióntienenunafunción
particularmenteimportantequedesempeñarcomocentrosdeprestacióndeservicios;pide
queesafuncióndeestabilizaciónsecontempleenlosfuturosFondosEstructurales,sobre
todomedianteunamejorcoordinacióndelFEADERconelFEDERyelFSE;señalaque
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eléxodoruralrepercutenegativamentesobrelaszonasurbanas,yquelaszonasrurales
dinámicasdesdeelpuntodevistaeconómicoysocialconstituyenunbienpúblicoque
debereconocerseatravésdeunprogramadedesarrolloruraldotadodelosrecursos
adecuados;pidealosEstadosmiembros,lasregionesylosmunicipiosqueofrezcanuna
ampliaredoperativadeserviciosaloshabitantesdetodaslasedades,paraimpedirel
éxodoruralyladespoblación;

18. SeñalaquelosfondosdelFEDERtambiénpuedenutilizarseparaimpedirlaexclusión
socialdelaspersonasdeedadavanzada,porejemplocreandoinfraestructurasyservicios
destinadosalasmismasygarantizandolaaccesibilidaddetodos;

19. Consideraqueenlasregionesenlasqueseregistraundescensodelapoblacióndeberían
apoyarsefinancieramentelasestrategiasdeadaptación;sostienequelaordenaciónurbana
yregionaldebetenermásencuentalosusoscambiantesdelasinfraestructuras,inclusive
mediantelarevitalizaciónylareestructuracióndeloscentrosurbanos,siendoesteun
ámbitoenelquelacooperaciónconelsectorprivadotambiénesimportante;señalaque
unadelasprioridadesdelapolíticaurbanadebesereldesarrollodeciudadesadecuadas
paralaspersonasdeedadavanzada;pidequesereconozcaydesarrolleelpotencial
turísticourbanoylosobjetivosrelativosalpatrimonio,dadoqueofrecenoportunidades
paraatraeranuevosresidentesazonasamenazadasporladespoblación;

20. Instaalasregionesaqueadoptenenfoquesinnovadoresenelámbitodeltransporte
públicolocalquerespondan,entreotros,alosdesafíosderivadosdelareduccióndel
númerodepasajeros,enparticularenlaszonasrurales;pidealaComisiónqueapoye
financieramenteestetipodeproyectos;



21. AbogaporquesedéprioridaddentrodelFEDERalaconcesióndecréditoscontiposde
interésreducidosparapoderapoyarlaadaptacióndelasviviendasalasnecesidadesde
laspersonasdeedadavanzada;proponequesepermitadestinarrecursosfinancieros,bajo
determinadascondiciones,aviviendasconserviciosdeasistenciayaconjuntos
residencialesparalaconvivenciaintergeneracional,afindeevitarelaislamientodelas
personasdeedadavanzadayaprovecharsupotencialcreativo,conobjetodegarantizar
unamejorcalidaddevidaaunasociedadqueenvejece;

22. AnimaalosEstadosmiembrosaajustarlasprestacionessocialesysanitariasalas
necesidadesdetodos,especialmentefamiliasyniños,yaponeradisposiciónfondospara
garantizaralaspersonasdeedadavanzadaunaprestacióndeserviciosdeasistenciaa
domicilioyunaasistenciamédicacompleta,conindependenciadesusingresos,edado
posiciónsocial,paraevitarladespoblacióndelaszonasruralesyregionesperiféricas;

23. Consideraquelasinversionespúblicasenlossistemassanitarioyasistencialson
importantesparalacohesiónsocialenEuropa;instaalosEstadosmiembrosaque
garanticenunabuenaasistenciamédicatambiénenlaszonasrurales,porejemplo
medianteserviciosdesaludyclínicasenlínearegionalesquepermitancombatirla
«desertizaciónmédica»,y,enlasregionesfronterizas,medianteunamayorcooperación
transfronterizaentreclínicasyentrepartesinteresadas,asícomoestudiandola
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posibilidaddeutilizarlosFondosEstructuralesparapromovermedidasadicionalesenel
ámbitodelatelemedicinaylaasistencia,yapoyarelenvejecimientoactivo;solicitaala
Comisiónquedeterminemodosinnovadoresparaprestarayudafinancieraparaestetipo
deacciones;

24. Adviertedelpeligrodeproblemasregionalesespecíficosenlaprestacióndeserviciosde
interésgeneral,sobretodoenloqueserefierealafaltadepersonalcualificadoenel
sectordeloscuidadossanitariosenciertasregiones;consideraqueestasregionesdeben
desarrollarrespuestasregionalesespecíficasparalasnecesidadesylasdificultadesdela
prestacióndeserviciosyutilizarlosfondosdelFSEparalaformacióndepersonal
cualificadoenelsectordeloscuidadossanitariosparagarantizarunnivelelevadode
calidaddeloscuidadosylacreacióndenuevosempleos,tambiénatravésdeprogramas
dereconversiónprofesionaldelosdesempleados;recalcaquedeestemodosecontribuye
directamentealobjetivodeEuropa2020decrearmáspuestosdetrabajo;

25. Insisteenlaimportanciadecrearcondicionesquepermitanalaspersonasequilibrarla
vidaprofesional,familiarypersonaly,porejemployaserposible,develarporla
existenciadeunaampliareddecentrosdeatencióndemenoresdetodaslasedades
durantetodalajornada,queseanfiablesydecalidad,conmediosyposibilidadesde
aprendizajepreescolar,paraimpedirladespoblación;reconocealmismotiempola
valiosafunciónquedesempeñanlasfamiliasampliadasenelcuidadodelosniños;

26. Entiendequeesimportantecontarconsuficientesviviendasasequiblesparalasfamilias,
deformaquesepuedamejorarlacompatibilidadentrelafamiliayeltrabajo,puestoque
elapoyoalasfamiliasjóvenespuedeayudaraaumentarlatasadenatalidadenlos
Estadosmiembros;



27. Hacehincapiéenquelamigraciónpodríacausaralgunosproblemasdeintegración;

28. SeñalaquelamigracióndemanodeobracualificadadelosnuevosEstadosmiembrosa
losantiguosEstadosmiembrosesunodelosmayoresproblemasdemográficosparalos
primerosyestárepercutiendonegativamenteenlaestructuradeedaddesupoblación;
subrayaademásquelamigracióntambiénafectaalpersonalmédicoy,porlotanto,pone
enpeligrolasostenibilidaddelsistemasanitarioenlasregionesmenosdesarrolladas;

29. Reconoce,noobstante,quelamigraciónofrecetambiénoportunidades,enparticularalas
regionesdeemigración,dedetenerlasrepercusionesnegativasdelcambiodemográfico,e
insta,portanto,alosEstadosmiembrosareconocerlaintegracióndelosmigrantescomo
unamedidapolíticaimportantedesdeelpuntodevistaestratégico;

30. InstaalosEstadosmiembrosaqueacuerdenunaestrategiacomúnenmateriade
migraciónlegal,tambiénporqueEuropa,especialmenteendeterminadossectores,
dependedelamigracióndemanodeobracualificada(tantoentrelosEstadosmiembros
comodefueradelaUE,especialmentedelospaíseslimítrofesdelaUnión),porrazones
deordendemográfico;consideraquelosEstadosmiembrosdebenesforzarsepor
conservarlamanodeobracualificadaparacontribuiraldesarrolloequilibradodelas
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regionesymitigarlasconsecuenciasdelcambiodemográfico;

31. Proponequeseconcedanmásfondosparalaintegracióndelosinmigrantesafinde
eliminarprejuicios,yquesepromuevanloscursosdeformaciónylosactosen
comunidadparafomentarlosintercambios;



32. PidealaComisiónqueorienteelFSEdeformaquesetenganencuentalasdiferentes
fasesdelavidadelaspersonas,yquegaranticeunamayorutilizacióndelpotencial
profesionalyvoluntarioparaasumirlosdesafíosderivadosdelcambiodemográfico;
señalaquedeberíanaprovecharselaexperienciaylosconocimientosdelaspersonasde
edadavanzada,porejemploparaayudaraprepararproyectos,convistasafacilitarel
relevogeneracional,paraloquesenecesitansolucionesadecuadas;consideraquela
comunicaciónintergeneracionalofreceunaoportunidadquedeberíaaprovecharse;

33. ConsideraquelasregionesdeberíanutilizardemaneradecididalosfondosdelFSEpara
lucharcontraeldesempleojuvenil,conelfindegarantizarlaintegraciónsocialdelos
jóvenesybrindarleslaposibilidaddeejercerunaprofesiónadecuada;señalaqueesto
puedelograrse,porejemplo,apoyandolasmedidasdeformaciónparalosjóvenesyel
espírituempresarialentrelosmismos;

34. Consideraquesedebeseguirapoyandoelaumentodelatasadeempleofemenino;pide,
porconsiguiente,quesefaciliteamásmujereselaccesoaempleoscualificadosyalos
programasdeformaciónalolargodetodalavida,siemprequelacualificaciónobtenida
correspondaalasnecesidadesdelmercadolaboral;recomiendaalosEstadosmiembros
quedesarrollensistemasqueincentivenlaparticipacióndelosempleadosenproyectos
especialesquelesayudenacompaginarlavidalaboralylavidafamiliar;

35. Hacehincapiéenque,enelcasodelasregioneseuropeasqueseenfrentanaretos
demográficos,lacreacióndelentornoadecuadoparaunsectorprivadocompetitivoe
innovadoresfundamentalparagenerarnuevasoportunidadesdeempleoparatodaslas
generaciones;



36. Consideraquelaevolucióndelaestructurademográficaenlasregionesdebemedirseen
términosestadísticos;pidealaComisiónquepresentepropuestasparasepuedan
compararentresílasbasesdedatoslocales,regionalesynacionalessobrelaevolución
demográfica,demodoquelosdatospuedanevaluarseaescaladelaUEysepuedan
fomentarlosintercambiosdelasmejoresprácticasentreEstados,regionesylocalidades;

37. InstaalaComisiónaqueperfeccioneel«ÍndicedeVulnerabilidadDemográfica»yaque
cadacincoañosseñalecuálessonlasregioneseuropeasqueseencuentranmásexpuestas
alcambiodemográfico;pidealaComisiónqueestablezcaprácticaspilotoparadescribir
lasprácticasqueseaplicanenlasregionesqueafrontanmayoresretos;

38. InstaalosEstadosmiembrosyalasautoridadesregionalesylocalesaquemejorenel
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gradodecooperaciónconlosactoreslocalesyregionalesenlascuestionesrelacionadas
conelcambiodemográfico;estimaqueenlasregionesfronterizasesacooperacióntiene
queresponderalosdeseosyalmargenparainiciativastransfronterizas;sugiereel
desarrollodeprogramasdeformaciónenlamateriaparalograrunmejorconocimientoy
concienciaciónsobreestaproblemática;pidealasregionesquellevenacaboun
intercambiodebuenasprácticasenrelaciónconlosretosvinculadosalenvejecimiento;

39. ProponealaComisiónque,enelmarcodelacooperaciónterritorial,promuevala
creaciónderedeseuropeasenlasquelasautoridadeslocalesyregionalesylosagentesde
lasociedadcivilpuedanaprenderunasdeotraspararesolverlosproblemasderivadosdel
cambiodemográfico;

40. SolicitaalaComisiónqueestudieelmododereformularadecuadamentelaideadeun
programaERASMUSdestinadoaloscargoselectoslocalesyregionales,yquepresente
conmayordetallesuidearelativaaunaUniversidaddeveranoodeinvierno,loque
permitiríaarepresentantesdelasdistintasregioneseuropeasintercambiaropiniones
sobreexperienciaspositivasyposiblessolucionesencuestionesdemográficas;

41. PidealaComisiónquerecopilelasbuenasprácticas,lasanaliceylascompartaconlos
Estadosmiembrosysusregiones,afindequepuedanservirdeejemploalahorade
diseñarpolíticasparalosrestosdemográficos;

42. PidealosEstadosmiembrosyalasregionesqueintercambienexperiencias,buenas
prácticasynuevosenfoquesparaprevenirlasconsecuenciasnegativasdelcambio
demográfico;

o

oo

43. EncargaasuPresidentequetransmitalapresenteResoluciónalConsejoyalaComisión.
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ElcambiodemográficoesunhechoconstatableenlaUEysugestiónseráunadenuestras
tareasfundamentalesdecaraalfuturo.Lapoblacióneuropeacontinúaenvejeciendo:
contamosconlapoblacióndemayoredadyconelcrecimientodepoblaciónmásbajodel
mundo.EnlamayoríadelosEstadosmiembroslosíndicesdenatalidadsoninferioresalnivel
deremplazo,quesesitúaen2,1hijospormujeres(yenalgunoscasoscontinúan
disminuyendo)mientrasquelaesperanzadevidaaumenta.UnaniñanacidaenAlemaniaen
elaño2010tieneun50%deposibilidadesdevivir100años.Porlotanto,nohayninguna
dudadequeelcambiodemográficorepresentalatendenciamásimportantedelsigloXXI,ya
quemodificarádemanerafundamentallasituaciónpolítica,social,económicaeuropea.

Muchosconsideranqueelcambiodemográficorepresentaunproblema.Enopinióndela
ponente,estaactitudnoeslaadecuadayesfavorableatenerencuentalasventajasquepuede
aportarestasituaciónparaEuropa.Elproblemanoeselcambiodemográficoensísinolas
reticenciasconqueloabordanlapolíticaylasociedad.

Ajuiciodelaponente,elcambiodemográficoconfrontaráamuchasregionesdelaUEcon
nuevosdesafíos.Porconsiguienteesimportantequelaevolucióndemográficaseanalice
también,yenparticular,anivelregional,dondeseapreciantendenciasmuydivergentes.
Mientrasqueenmuchasregionesruraleselcambiodelaestructurademográficasemanifiesta
debidoaléxododepoblaciónjuvenil,laszonasurbanasmásprósperassebeneficiandela
afluenciademigrantes.AglomeracionesurbanascomoLondresdebengestionarflujosde
inmigraciónmientrasqueloshabitantesderegionescomolosnuevosEstadosfederados
alemanes,laPoloniaoccidentaloelnortedeEspañaabandonanestasregiones.Enunasveinte
regionesdeEuropa,lapoblacióndescenderáenmásdel10%.



Notodaslasregionessehandadoaúncuentadequeelcambiodemográficoconllevanosólo
riesgossinotambiénventajas.Anteladiversidaddelosdesafíos,lasregionesylos
municipiosdeberándotarsedesuspropiasestrategias.Enprincipio,esteámbitoatañeala
competenciadelosEstadosmiembros;noobstante,laponenteconsideraquelasregiones
debendesarrollarunaacciónanticipadora,yqueposiblementenecesitaránorientacionesy
perspectivas.

Enlasconclusionesdesuquintoinformedecohesión1,laComisiónsubrayalaimportancia
delcambiodemográfico.YensuComunicación«Fomentarlasolidaridadentrelasregiones»,
laComisióndestacalanecesidaddegarantizarlosderechosdecadageneración.Losniñosy
losjóvenesdebenparticiparenlasociedad,yenesecontextoseincluyeelapoyoalas
familias,lacreaciónyelmantenimientodeunaofertadealtacalidadencuantoacentrosde


1COM(2010)642,p.230yss.
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acogidadiurna,institucionesdeenseñanza,formaciónprofesionalyadecuadasperspectivas
profesionales.Laspersonasdemedianaedad,porsuparte,necesitanapoyoparaelcuidadoy
educacióndeloshijos,e,igualmente,paraatenderyprestarayudaasusfamiliaresdeedad
avanzada.Laspersonasdeedadavanzadanecesitanayudaparaparticipardemodoactivoy
conautonomíaenlavidasocial.

LosEstadosmiembrosylasregionespuedenhacerusodelosFondosEstructuralespara
desarrollarestrategiasadecuadas.Enestecontexto,lapolíticaestructuralcofinanciaproyectos
quepermitenorganizaradecuadamenteelcambiodemográfico.Duranteelperiodode
programación20072013,losEstadosmiembrostienenprevistodestinarunos30000
millonesdeeuros(el8,5%delosFondosEstructurales)amedidasdeestaíndoleenelmarco
desusprogramasoperativos.Deestaforma,lapolíticaregionalseconvierteenun
instrumentoclaveparaabordarelcambiodemográfico.



Laponenteesconscientedequeelcambiodelaestructurademográficaesuntemaqueafecta
adistintossectores1.Noobstante,consideraqueesprecisamentetambiénlapolítica
estructurallaquedebeadoptarunaposiciónconrespectoalosenormesdesafíosquepresenta
elcambiodemográfico.Enestecontexto,laponentedefineseisámbitosdestacados:

1.LosFondosEstructuralesdebenadaptarsemejoralosdesafíosquepresentaelcambio
demográfico.LaComisióndeberíaconsiderarestecambioconounaprioridadfundamental
paraeldesarrollodeEuropa.Además,losEstadosmiembrosylasregionesdeberíanprestar
másatenciónaltemaqueenelpasadoyreconocerloensusprogramasoperativoscomo
prioridadhorizontal.AlrepartirlosFondosEstructuralesentrelasregionesdeberíantenerse
encuentalosindicadoresdemográficos.

2.Enloquealasinfraestructurasserefiere,laponenteprevégrandesdesafíostantoparalas
zonasruralescomoparalasurbanas.Hayqueevitareléxododelaspersonasdeedad
avanzadaasícomosuexclusiónsocial,ylaordenaciónurbanatienenquereestructurarse.Los
FondosEstructuralespuedenservirdeayudaenestecontexto.Lasciudadesymunicipios
debenseratractivosparasushabitantes,loqueincluyeunainfraestructurafavorablealos
menoresyalasfamiliasasícomounserviciopúblicodetransportemunicipaldecalidad.

3.Elcambiodemográficoafectaalaspersonasdeedadavanzada,alosmenoresyalas
familias,enparticular.Lapolíticaregionalpuedehacermuchoporestosgruposcomo,por
ejemplo,concedercréditosconunostiposdeinterésreducidosmediantelosfondosdel
FEDER,quelaspersonaspodríanutilizarparatransformarsusviviendasteniendoencuenta
lasnecesidadesdelaspersonasdeedadavanzada,omedianteelfomentodeconjuntos
residencialesparalaconvivenciaintergeneracional.Unaasistenciamédicadecarácterglobal,
laexistenciadepersonalsuficienteespecializadoenlaprestacióndeserviciossanitariosyla
existenciadeunasestructurasgratuitasdeacogidadelosmenoressonelementos
fundamentalesquepodríanapoyarsemediantelapolíticaregional.

4.Porrazonesdeordendemográfico,Europaseguirádependiendodelainmigracióndemano


1Véaseeldocumento2009/2027(INI)delaComisióndeEmpleoyAsuntosSociales(EMPL).
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deobracualificada1.LaTarjetaAzulnopuedesermásqueunprimerpasodecaraauna
estrategiaeuropeaenmateriadeinmigración.Además,hayquereconocerquelaintegración
delosinmigrantessellevaacabocondistintosgradosdeéxito.Lapolíticadecohesiónpuede
servirdeayudaenesteámbito,porejemplomediantelaorganizacióndeaccionesde
formaciónodeactos(comoelcentroeconómicogermanoturcodeMannheim).

5.Parasuperarlosdesafíosdemográficosesimportanteaumentarelporcentajedemujeres
activas.Además,hayquelucharcontraeldesempleojuvenil.Enloquealaspersonasdeedad
avanzadaserefiere,esimportanteutilizarsusaberysuscapacidades(porejemploenlos
proyectosdeasistencia).Enelmercadolaboralnodebehaberningúntipodediscriminación
porrazóndeedad.Paraestetipodemedidas,losEstadosmiembrospuederecurriralos
fondosdelFSE.

6.Pararesponderalosdesafíosdelcambiodemográficolaponenteconsideraimportante
contarcondatosestadísticosqueilustrenestecambio.Enunasegundafaseseráoportuno
mejorarlacoordinaciónentrelosservicioscompetentesentodoslosnivelesasícomo
intercambiarejemplosdemejoresprácticas.

Silodefinimosysipodemosencontrarrespuestastantoaniveleuropeocomoanivelnacional
yregional,elcambiodemográficonoesningunaamenazasinounaoportunidadparaEuropa.



1Alemania,porejemplo,necesitaráenlospróximos15añosentre30000y50000trabajadoresprocedentesde
tercerospaísescadaaño,véaseeldocumentodela(laagenciafederalalemanaparael
empleo)tituladoNúremberg(p.31ysiguientes).
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19.4.2011



paralaComisióndeDesarrolloRegional

sobreelcambiodemográficoysusconsecuenciasparalafuturapolíticadecohesióndelaUE
(2010/2157(INI))

Ponentedeopinión:SariEssayah






LaComisióndeEmpleoyAsuntosSocialespidealaComisióndeDesarrolloRegional,
competenteparaelfondo,queincorporelassiguientessugerenciasenlapropuestade
resoluciónqueapruebe:

1. Señalaquelasproyeccionesdemográficasencuantoalastasasdedependenciaporcausa
devejezindicanunapolarizacióncrecienteentrelasregiones,puesen2020habrá40
regionesenlasquedichatasaseráalmenosun25%superioralamediadelaUE,loque
generaráseriosdesafíosnosóloparalosregímenesdepensionesyseguridadsocial,sino
tambiénenloquerespectaalaatenciónalaspersonasdeedadavanzadaylaadecuacióny
laformacióndelpersonal,asícomomuchasotrascuestionessociales;

2. Indicaqueelenvejecimientodelasociedadeuropeaocultaimportantesdesigualdades
regionales;señalaque,puestoquelosdatosnacionalessobreelcambiodemográfico
obedecenarealidadeslocalesdivergentes,enocasionesresultadifícilidentificarlas
necesidadesenmateriadeinfraestructuraytransferenciasfinancierasdelGobierno
central;pidealaComisiónqueayudeamejorarlacalidadyfiabilidaddelosdatosy
estadísticassobrelastendenciasdemográficas;

3. Indicaquelamayoresperanzadevida,losmenoresnivelesdefertilidadylamigración
handadolugarauncambiodemográfico,conimportantesvariacionesenelconjuntodel
territorioeuropeoeimportantesdiferenciasentreEstadosmiembros,regionesyciudades
y,enocasiones,enelinteriordelaspropiasciudades;

4. Estimaquelaprolongacióndelaesperanzadevidaesundatopositivoyquecomotalse
hadeconsiderar;pide,porconsiguiente,alaUEqueveleporquelosEstadosmiembros
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garanticenquelospensionistas,especialmentelosqueestánexpuestosalriesgode
pobreza,nopuedenpermitirseunhogaronoestánencondicionesdecuidardesímismos,
nocaiganenlaindigencia;

5. Consideraquelarecientecrisiseconómicayfinancierahaempeoradolasituaciónen
cuantoalastendenciasdemográficasenEuropa,haciendoqueresultemásdifícilresolver
elproblema;

6. Reconoce,noobstante,quelamigraciónofrecetambiénoportunidades,enparticularalas
regionesdeemigración,dedetenerlasrepercusionesnegativasdelcambiodemográfico,e
insta,portanto,alosEstadosmiembrosareconocerlaintegracióndelosmigrantescomo
unamedidapolíticaimportantedesdeelpuntodevistaestratégico;

7. Tomanotadequeseráimportanteabordarelcambiodemográficosidedeseanalcanzar
losobjetivosdelaEstrategiaUE2020enmateriadecrecimientointeligente,sosteniblee
integrador;considera,enestecontexto,queelenvejecimientonodeberíaversecomouna
desventajasinocomounaoportunidaddeofrecermediantefondosestructuralesnuevas
posibilidadesalosEstadosmiembros,regionesyciudades;

8. Destacaqueelcambiodemográfico,enparticularelenvejecimientodelapoblación,
incideclaramenteenlasprestacionesdeinfraestructurasocialcomolosregímenesde
pensionesyloscuidadosdeenfermeríayasistenciasanitaria,pueslasautoridades
regionalesdebensatisfacerlacrecientedemandadelosdiversosgruposdepoblación;

9. ConsideraquedebehaberindicadoresquecomplementenalPIBcomocriteriosparala
asignacióndefondosenelmarcodelafuturapolíticadecohesióndelaUE,siendoelmás
importante,desdeelpuntodevistadelcambiodemográfico,latasadedependenciapor
causadevejez;subrayatambién,sinembargo,laimportanciadeotrosindicadoressociales
alrespecto,yseñalaqueenlaopinióndelaComisióndeEmpleoyAsuntosSociales
adjuntaalInformesobre«MásalládelPIB–evaluacióndelprogresoenunmundo
cambiante»(2010/2088(INI))seenumeranmuchosimportantesindicadorescomomedio
pararesponderdeformamáseficazalosdesafíosdeEuropa;

10.Indicaqueelcambiodemográficoincidegravementeenlasdiferentesregionesyrequiere
estrategiasdiferenciadasdeajuste,dependiendodesilaregiónafectadaesunaregión
receptorademigraciónodepoblaciónmenguante;señalaquelacalidaddevidasedefine
demaneradiferenteenlasregionesdepoblaciónmenguante,quegeneralmenteson
regionesrurales,queenlasregionesconpoblacióncreciente,yconsidera,por
consiguiente,queseprecisanestrategiasdeapoyodiferenciadas;

11.DestacaqueelFondoSocialEuropeo(FSE)deberíaconsiderarseunrecursoesencialde
apoyoalasoportunidadesdeformación,elincrementodelempleo,lamejoradela
reorientaciónprofesionalylainclusiónsocialdelasmujeres,losjóvenesylaspersonas
mayores;pidequeseaprovechaplenamenteelpotencialdelFSEenesteámbito;

12.Constataquetodaslasregiones,incluidaslasregionesquepresentanunatasanetade
emigración,poseendiferentespotencialesespecíficos;pidealosEstadosmiembrosque,
ensusmarcospolíticos,concedanprioridadalasestrategiasquepermitanqueesas
regionesaprovechenplenamentesupropiopotencialdedesarrollo,pueslaexperiencia
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muestraqueasípuedeestimularsealosactoreseconómicosysocialesanivelregionaly
local,loquehacequelasregionesquepresentanunatasanetadeemigraciónvuelvana
resultaratractivaseinviertansutendenciamigratoria;tomanotadelaimportanciadel
FSEenesecontextoypideunosprogramasintegradosanivelregionalparamejorarla
cooperaciónentreelFondoEuropeodeDesarrolloRegional(FEDER)yelFSEytambién
conlaPolíticaAgrícolaComúnylapolíticamedioambiental,permitiendoconello
satisfacerefectivamentelasnecesidadesdelaszonasrurales,yconsideraquetodaslas
medidasdepolíticadecohesióndeberíanposeerunenfoqueorientadohacialosresultados
sobreeldesarrollosostenible,laerradicacióndelapobreza,lacompetitividad,elempleoy
otrosobjetivosdelaEstrategiaUE2020;pidequelapolíticadecohesiónestésupeditada
alosresultadosyfijeobjetivosmedibleseindicadoresderesultadosqueposibilitenuna
evaluacióncontinua;reclamaqueseevalúenyexaminenlosresultadosconseguidos
mediantelaatribucióndefondosdelFSE;

13.InstaaqueenelmarcodelFSEsemejorenlascondicionesdetrabajoylasposibilidades
deempleodelaspersonasmayoresysepreveanincentivosparaqueprolonguensuvida
laboralactiva;pidequeseofrezcaformaciónadicionalalostrabajadoresparadominarlas
cambiantesnecesidadesdelavidalaboralyquesepresteapoyoalosempresarios
mayores;

14.ConsideraquelafinanciacióndelFSEdeberíadestinarsealdesarrollodeservicios
asistenciales,incluidoelcuidadoalargoplazodelaspersonasmayorescomonuevo
sectordotadodeuncrecimientopotencialenelmercadodeserviciosycomooportunidad
paraalcanzarmayoresíndicesdeempleo,enparticularentrelascuidadoras;

15.ProponeaprovecharmejorlasoportunidadesquebrindaelFSEdefacilitarcapitalsocial
localparalosservicioslocalesdeproximidadafindetenerpresenteslasnecesidades
particularesdelaspersonasmayoresypermitirlesllevarunavidaindependienteduranteel
mayortiempoposible;indicaasimismoquelasregionesquepresentanunatasanetade
emigracióndebenadoptarmedidasparapreservarenlamedidadeloposibleuna
estructuranaturaldepoblación,enparticular,velandoporlaofertadecentrosdeatención
infantil,infraestructuraatractivadeeducaciónyaccesouniversalaotrosserviciosde
interésgeneral;

16.Reclamalacreacióndecondicionesfavorablesalasempresas,enparticularlasPYME,
mediantelaintroducciónyadaptacióndeprocesosyproductosinnovadores;

17.Consideraqueconvienepromovervínculosinteractivosentrelasentidadesde
investigaciónylosrepresentantesdelmundoempresarial;

18.ExpresasuparecerdequeenEuropanodeberíahaberregionesperiféricasenmateria
socialoeconómicayqueconvendríaaplicaratalefectodiferentespolíticasymedidas
comounapolíticaqueanimealosjóvenesapermanecerenlasregionesperiféricaso
asentarseenellasypermitasobrevivirasushabitantes;constataque,enparticularenlas
regionesquepresentanunatasanetadeemigración,lasaccionesinnovadorasy
descentralizadasdeinfraestructurasirvenparamejorarlacalidaddevidacuandovan
acompañadasdeungrancompromisociudadanoyqueconstituyenasimismofactoresque
refuerzanlaestabilidadeconómica,tambiénentrelosjóvenes;consideraqueconvendría
renovaranticipadamentelaseconomíasyestructurasregionalesconvistasahacerfrente



302 Galicia: Perspectivas demográficas 



RR\880567ES.doc 17/26 PE462.525v0200

 

alimpactofuturodelenvejecimientodelapoblaciónyquelasregionesenlasqueel
envejecimientodelapoblaciónserámásrápidopodríanutilizarsecomobasedepruebas
paraexperimentaryfinanciarsolucionesinnovadorasalosproblemasregionalescausados
porelrápidocambiodemográfico,teniendoencuentaqueseprecisanserviciossociales
nuevoseinnovadoresenmuchosámbitos,porejemplo,para:

 – reconciliarlavidafamiliarylaboral,incluidounapoyofinancieroyunas
infraestructurasadecuadas,asícomoelreconocimientodelastareasasistenciales,

 – apoyarelempleodelaspersonasmayoresmedianteunamayorflexibilidadenlas
relacionesdeempleo,

 – detenerlamarginacióndelasregionesylasregionesendesarrollomenosavanzadas,

 – garantizarunaprestaciónuniversaldeserviciosdeinterésgeneraldealtacalidad,
incluidoslosserviciosdeatenciónalaspersonasdeedadavanzada,pueselacceso
universalalosserviciossocialesesunderechofundamentalyconvienepreservar
asimismoelprincipiodesolidaridadalabordarlosdesequilibriosdemográficos,

 – aumentarlaproductividadenlaasistenciasanitariaylaatenciónalaspersonasde
edadavanzadamedianteelusodelasTIC,

 – conservaralapoblaciónquevaenvejeciendoenestadosaludableyactivoyen
condicionesdevivirensucasaymovilizarelpotencialdetrabajadores,empresariosy
voluntariosmayores,promoviendosuempleabilidad,formaciónyeducación;
preservarlaparticipacióneconómicayeldesarrollodedestrezas(porejemplo
mediantelaformación)deunapoblaciónquevaenvejeciendomedianteunareforma
totaldelagestióndelascarrerasprofesionalesdelostrabajadoresdenivelsuperiorde
50omásañosdeedad,puesactualmenteconfrecuenciasonobjetodediscriminación
enlosprocedimientosdecontratación,notienenunaccesoadecuadoalaformación,
incluidaslasnuevasdestrezasytecnologías,ynovenreconocidoelvalordela
experienciaadquirida,

 – velarporquelosEstadosmiembrosadoptenmedidasqueasegurenunenvejecimiento
sano,garantizandoelaccesoequitativodetodosalaasistenciasanitariabásicay
mejorandolacalidadylaseguridaddelostratamientosmédicos,

 – responderalasfasesdedeterioroenelestadodelaspersonasdeedadavanzaday
facilitarasimismolaeducación,lasdestrezasylaformaciónpertinentesqueaseguren
quelaspersonasmayoresnosufranexclusiónsocialyquelosgruposvulnerables
comolosmigrantes,laspersonascondiscapacidadylaspersonasdeedadavanzada
puedanrecibircursosdeformaciónparamejorarsuaccesoalasTIC,

 – atraermigraciónconvistasasatisfacerlasnecesidadesdelmercadodetrabajo
regional,pueslosmigrantesmuycualificadospodríanservitalesparaalgunossectores
delaeconomíaregional;

19.Secongratula,enestecontexto,delapropuestadelaComisiónparaunaAsociaciónsobre
unenvejecimientoactivoysaludable,puespodríaproporcionarlacoordinaciónnecesaria
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paraeldesarrollodelasinnovacionescitadas;pidequeelpresupuestodecohesiónse
vuelvamásflexibleparaqueseaposibleprobarideasyenfoquesnuevosyestimularla
asunciónderiesgosylaexperimentación;

20.Señalaqueduranteelactualperíododeprogramaciónconlapolíticaestructuralyregional
seapoyanprogramasenelmarcodelosrespectivosFondos,yconsideraqueenel
próximoperíododeprogramaciónlasmedidasdelosFondosEstructuralesdeberían
confluirenundocumentooperativoúnicoalnivelregionaladecuado;

21.Señalalanecesidaddedestinarfinanciaciónpúblicaalosniñospequeñosylasfamilias
numerosas,enparticularparalaprovisióndecentrosdeatencióninfantilylaprotección
delasmadresdefamiliamonoparentalylasfamiliasmonoparentales,queestán
particularmenteexpuestasalriesgodeexclusiónsocial,aislamientoypobreza;destaca
queesosserviciossondeinterésgeneralycontribuyenalacreacióndepuestosdetrabajo
yaldesarrolloeconómicolocalyregional;pidealaComisiónquepresenteejemplosde
mejoresprácticasendeterminadasregionesdelosEstadosmiembros;

22.Recomienda,porconsiguiente,larealizacióndeinversionescombinadaspúblicoprivadas
enelsectordelaatencióninfantilyelsistemadeeducaciónpreescolar;

23.Subrayaqueelaccesoalosserviciosadecuadosparaelcuidadodelosniños,losancianos,
laspersonascondiscapacidadyotraspersonasdependientesesesencialafindepermitir
laparticipaciónplenayequitativadehombresymujeresenelmercadolaboral;señalaque
loanteriorrepercutiráenelniveldecuidadosinformalesdisponibles;

24.Subrayalaimportanciadelaintervenciónactivadelasautoridadespúblicas,enparticular
mediantelaprestacióndeserviciossocialesdeinterésgeneral(SSIG),paraayudaralas
familiasylosniñospequeños,asícomolaofertadeestablecimientosdeasistenciay
cuidadosparalaspersonasmayoresytodaslaspersonasdependientes;

25.Destacaqueenlasregionesendecliveelsectordelvoluntariadoylasredessociales
contribuyendemaneraimportanteasatisfacerlasnecesidadesdelapoblaciónlocalpero
nopuedensuplantarelcometidoesencialdesempeñadoporlasautoridadespúblicasenla
prestacióndeserviciosdeinterésgeneral;consideraqueconvieneotorgarreconocimiento
aesaciudadaníaactivayprestarapoyoalosorganismosimplicadosencalidaddesocios
políticos;subrayaqueasísepondráenmarchaunprocesodeaprendizajequepermitiráa
lasregionesafrontarlosdesafíosdelcambiodemográfico;

26.PidealosEstadosmiembrosquereformensusregímenesfiscalesparavelarporquelas
personascontrayectoriasprofesionalesdiscontinuascomoconsecuenciadesus
responsabilidadesenmateriadecuidadoinfantilodepersonasmayoresnosevean
desfavorecidasenmateriadepensióndejubilaciónyprestacionesdeseguridadsocial;

27.PidequelasnormasfuturasdelFSEseanmássencillasdegestionary,porconsiguiente,
permitanalasorganizacionespequeñasaprovecharenmayormedidalosfondosy
desarrollaryadministrarproyectossocialesinnovadores;pidealaComisiónqueaumente
enelfuturoFSElosfondosdestinadosalosproyectospilototransnacionalesaescaladela
UEqueabordanasuntossocialesydeempleoparafacilitarlacooperacióninnovadora
regional,transfronterizaymacrorregionalyhacerasífrentealosdesafíoscomunes
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resultantesdelcambiodemográfico;

28.RecomiendaquelosEstadosmiembrosylaComisióncreensitioswebdefácilmanejo
paraquetodospuedansaberaquésedestinanrealmentelosfondosdecohesióndelaUE
yquéseconsigueverdaderamenteconellos;

29.Reclamamedidasparasensibilizaralaopiniónpúblicasobrelacontribuciónpotencialde
losgruposvulnerablesdepoblaciónalapujanzadelasregionesencuantofuentede
cohesiónsocial;

30.ReclamaunamayorcooperaciónentrelaComisiónylosinstitutosnacionalesde
estadística,queofreceninformaciónsobrediferentescuestiones,incluidalascifrasde
poblaciónymigración,parahacerunseguimientodelosdatosyanalizarlastendencias
demográficas,loquecontribuiráaunaasignaciónmáseficientedelosfondosenel
conjuntodeEuropa,conarregloalosvaloresynecesidadesespecíficos.
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paralaComisióndeDesarrolloRegional

sobreelcambiodemográficoysusconsecuenciasparalafuturapolíticadecohesióndela
UniónEuropea
(2010/2157(INI))

Ponentedeopinión:AnnaZáborská






LaComisióndeDerechosdelaMujereIgualdaddeGéneropidealaComisióndeDesarrollo
Regional,competenteparaelfondo,queincorporelassiguientessugerenciasenlapropuesta
deresoluciónqueapruebe:

A. Considerandoquelaspolíticasenmateriadeigualdaddegéneropuedencontribuir
significativamenteahacerfrentealosretosdemográficos,concretamenteestimulandola
integracióndelasmujeresenelmercadolaboralyreduciendoelriesgodepobrezade
mujeresyniños,

B. Considerandoquelasmujeresvivenmástiempoqueloshombresyqueladiferenciacada
vezmayorentrelaesperanzadevidadeloshombresyladelasmujerespuedeagravar
aúnmáselriesgodeaislamiento,dependenciaypobrezadelasmujeresdeedad
avanzada,

C. Considerandoqueelenvejecimientodelapoblacióneuropeaconstituyeunodelos
principalesretosfuturosdelasanidadpúblicaparalaUniónEuropea,dadoelaumentode
lacargaquesuponendeterminadasenfermedadescrónicas,algunasdelascualesafectan
especialmentealasmujeres,yquelasautoridadesnacionales,regionalesylocaleshande
desempeñarunpapelesencialalahoradegarantizarlacontinuidad,laseguridadyla
calidaddelaasistenciasanitariaylosserviciosdesaludpública,

1. PidealasautoridadescompetentesdelaUEyalasautoridadesnacionales,regionalesy
localescompetentes,dentrodelmarcodelapolíticadecohesiónyalaluzdelaEstrategia
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Europa2020,queseesfuercenenmayormedidaporanalizarlaeficaciadelaaplicación
delasmedidasdeintegracióndeladimensióndegéneroydeigualdaddegéneroenla
políticadecohesión,ydelasmedidasdeluchacontraladiscriminación,enparticularala
vistadelnuevocontextodelcambiodemográfico,caracterizadoporelenvejecimientode
lapoblaciónyporlosimportantesflujosmigratorios,tantolosprocedentesdeterceros
paísesendireccióndelaUE,comolosqueseproducendentrodelaUEdeesteaoestey
delaszonasruralesalaszonasurbanas,prestandoatenciónalasmujeresvíctimasdela
exclusiónsocial;

2. PidealaComisiónyalosEstadosmiembrosquevelenporquetodaslasautoridades
regionalesylocalesdelaUEincluyanmedidasdeintegracióndeladimensióndegénero
ensuspropuestasdefinanciaciónduranteelpróximoperiododeprogramacióndela
políticadecohesión,juntoconelobjetivodemitigarlasrepercusionesnegativasdel
cambiodemográfico;

3. Señalaquelaspolíticasenmateriadeasistenciaylaprestacióndeserviciosdeasistencia
estánintrínsecamenterelacionadasconellogrodelaigualdadentremujeresyhombres,y
destacalainexistenciadeserviciosdeasistenciaasequibles,accesiblesydecalidadenla
mayorpartedelosEstadosmiembrosdelaUE,asícomoelhechodequelalaborde
asistencianoescompartidaequitativamenteentremujeresyhombres,locualrepercute
directaynegativamenteenlacapacidaddelasmujeresparaparticiparentodoslos
aspectosdelavidasocial,económica,culturalypolítica;

4. PidealaComisiónque,enelpróximociclodelapolíticadecohesión,incorpore
programasyproyectosespecíficosencooperaciónconlasautoridadesregionales
destinadosadesarrollaryreforzarlaparticipaciónactivadelasmujeresenlasPYME,lo
quepodríamejorardirectamenteelempleofemeninoeimpedirla«fugadecerebros»de
lasgeneracionesjóvenesdelaszonasruralesalaszonasurbanasoaotrospaíses,con
vistasacontrarrestareldeclivedemográfico;

5. PidealasautoridadescompetentesdelaUEyalasautoridadesnacionales,regionalesy
localescompetentesque,dentrodesusámbitosdecompetenciarespectivosycomoparte
delapolíticadecohesiónparaelpróximoperiodo,preveaniniciativasdeapoyo
económicoalamaternidadyalcuidadodelosniñosmediantelaemisióndevales,bonos
ycheques,quepromuevanlaofertadeserviciosyprestacionesparaelcuidadodeniñosy
lafamilia,yqueadoptenmedidasefectivasquepermitanalapoblacióncompaginarla
vidalaboralylafamiliar,previendounoshorarioslaboralesflexiblesparalospadres
(resultadodeunalibreelección)ylaprestaciónengradosuficientedeserviciosde
calidadyapreciosasequiblesparaelcuidadodelosmenores,losancianosyotras
personasdependientes,quepermitanalospadres,enespecialalasmadres,combinarla
vidalaboralylafamiliar;destacaquealgunospaíseshanpuestoenmarchapolíticas
adecuadasdeconciliacióndelavidalaboralylafamiliar,ofreciendoalosinteresadosla
oportunidaddeelegirlibrementeentrealternativasrealmenteequivalentes,conelfinde
elevartantolosporcentajesdeparticipacióndehombresymujeresenelmercadolaboral
comolastasasdenatalidad;

6. Considera,atalfin,que,siemprequeseaposible,sedebedesarrollarelteletrabajosobre
labasedeunalegislaciónambiciosaqueconcilielosinteresesdelostrabajadoresylosde
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lasempresas;

7. Consideraque,anteloscambiosdemográficosqueseestánproduciendoenEuropa,ycon
objetodefomentarunmejorequilibrioentrelavidalaboralylafamiliar,enlanueva
estrategiaparalapolíticadecohesiónposteriora2013sedebepreverunamayordotación
financieraparalasinstalacionesdecuidadodeniñosenedadpreescolar;

8. SubrayalaimportanciacrecienteycrucialdelosenteslocalesyregionalesenEuropaen
lapromocióndelaigualdaddeoportunidadesentremujeresyhombresparahacerfrente
alretodemográfico,ylesinstaaque,ensusproyectosdecooperacióndescentralizada,
integrenlaspolíticaspertinentesparapermitiralasmujeres―especialmentelasmás
vulnerables,incluidaslasmujeresinmigrantes,pertenecientesaminorías,discapacitadas,
quehansidovíctimasdelaviolenciadegéneroydesempleadasdemásde45años―,
accederalasnuevastecnologíasdelainformaciónyalamicrofinanciaciónde
actividadesempresariales;

9. PideaEurostatqueincluya,enelíndicededesarrollohumanoregional,factoresrelativos
altrabajonodeclaradoynoremuneradodesglosándoloporgéneroyteniendoencuenta
eltriplepapelquedesempeñanconfrecuencialasmujerescomomadres,hijasyabuelas,
comoelementocomplementariodelasinfraestructurassocialesregionalesestablecidas,si
bientodavíainadecuadas,araízdelrecienteestudiodelaOCDEtitulado«Cooking,
CaringandVolunteering:UnpaidWorkAroundtheWorld»1;

10. Señalaelenormedesequilibrioenelrepartodelasresponsabilidadesdomésticasy
familiaresentreloshombresylasmujeres,quellevaaqueseanprincipalmentelas
mujereslasqueoptenpormodalidadesdetrabajoflexiblesoinclusoabandonensu
empleo,loqueinfluyeenlacarreraprofesionaldelasmujeres,lapersistenciadela
diferenciadesalarioentrehombresymujeresylaacumulacióndelosderechosa
pensión;

11. PideaEurostatqueestudieydesarrolleindicadoresquepermitanmediryvalorizarla
participacióndemujeresyhombresenactividadesvoluntariasparaasímostrarla
contribucióndeunasyotrosalacohesiónsocialsegúnlasregiones,asícomoalamejora
delacalidaddevida,especialmentedelaspersonasquevivenenlapobreza;

12. Consideraqueeltrabajovoluntariorealizadoporlasmujeresdebepodercontarcomo
experienciaprofesionalacreditada,serdebidamentereconocidoynoconllevaruna
penalizacióndelasmujeresenloquerespectaasusderechosalsegurodeenfermedadya
lapensióndejubilación;

13. PidealaComisiónque,enelmarcodelAñoEuropeo2012delaprolongacióndelavida
activaydelasolidaridadentregeneraciones,propongainiciativasconcretascentradasen
lasactividadesdelasmujeresenlaterceraedadydevalorizacióndesucontribuciónala
cohesiónsocialyterritorial;subrayaqueelprincipiodesolidaridadentregeneracioneses
unadelasclavesestructuralesdelmodelosocialeuropeoy,porconsiguiente,dela
cohesióneconómica,socialyterritorial;pideasimismoqueseemprendanaccionespara


1Miranda,V.,,Documentosdetrabajode
laOCDEsobreasuntossociales,empleoymigraciones,nº116,EditorialdelaOCDE,2011.
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promoversolucionesflexiblesenmateriadejubilaciónycombinarlaspensionesconel
trabajoatiempoparcial,conobjetodealentaralasmujeresapermanecermástiempoen
elmercadolaboral;solicitafirmementeque,parapreservaresteprincipio,lasautoridades
públicas,enlosdistintosniveles,debenadoptarunenfoqueactivoycontribuira
garantizarserviciossocialesdeinterésgeneraldealtacalidad;

14. PidealosEstadosmiembrosquemejorenlaadecuacióndelossistemasdepensiones
luchandocontraladiscriminacióndegéneroenelmercadolaboraly,especialmente,
reduciendolasdiferenciasdegéneroenlotocantealacarreraprofesionalyala
remuneraciónygarantizandoquelosregímenesdepensionescompensaneltiempo
dedicadoalcuidadodelafamilia;

15. PidealosEstadosmiembrosyalasautoridadesregionalesqueincentivenmodalidades
deapoyoalasfamiliasquesehacencargodelaspersonasdeedadavanzada
dependientes;

16. PidealaComisiónEuropeayalosEstadosmiembrosquepromuevanmodalidadesde
formaciónyeducaciónintergeneracionales,involucrando,porejemplo,ajóvenes,centros
escolaresyasociacionesenproyectosdeformaciónenTICparalaspersonasdeedad
avanzada,ovalorizandolascompetenciasdelaspersonasdeedadavanzadaenproyectos
extracurriculares;

17. PidealosEstadosmiembrosyalasautoridadesregionalesquedesarrollenyapoyen
diferentesmodalidadesdeparticipacióndelaspersonasdeedadavanzadaenactividades
deformaciónformaleseinformalesydetrabajovoluntario,asícomosucontribución
activaalavidadelacomunidad;

18. PidealaComisiónquepresteespecialatenciónalasrepercusionesqueelreto
demográficotieneenlasaludpúblicayqueataje,mediantemedidasadecuadas,lacarga
cadavezmayorquesuponenlasenfermedadesqueafectanamujeresyhombres,
especialmentehaciendoposiblelafinanciación,enelmarcodelosdiferentes
instrumentosdelapolíticadecohesión,deladeteccióndelcáncerenlasmujeresylos
hombres,prestandoespecialatenciónalasregionesinadecuadamenteatendidasporlos
serviciosdesaludpública.
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1.2. Despliegue de los instrumentos de la política de cohesión 
por parte de las regiones para afrontar el cambio 
demográfico.  
 
Comisión de Desarrollo Regional.  
 
Relator: Iratxe García Pérez.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0329_ES.html
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones 
para afrontar el cambio demográfico 
(2016/2245(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

 Vistos los artículos 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo1, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones 
específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/20062, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1081/2006 del Consejo3, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea4, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1302/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1082/2006 sobre la Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la clarificación, a la 
simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones5, 

– Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2016, sobre la situación especial de las islas6, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1084/20067, 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 320. 
2 DO L 347 de 20.12.2013, p. 289. 
3 DO L 347 de 20.12.2013, p. 470. 
4 DO L 347 de 20.12.2013, p. 259. 
5 DO L 347 de 20.12.2013, p. 303. 
6 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0049. 
7 DO L 347 de 20.12.2013, p. 281. 
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– Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre el papel de las mujeres y su papel en las 
zonas rurales1, 

– Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre la política de cohesión en las regiones 
montañosas de la UE2, 

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre el Informe sobre la puesta en 
práctica, los resultados y la evaluación general del Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012)3, 

– Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo 
territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión territorial 
integrada (ITI) y desarrollo local participativo (DLP)4, 

– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre el cambio demográfico y sus 
consecuencias para la futura política de cohesión de la UE5, 

– Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre los retos demográficos y la 
solidaridad entre las generaciones6, 

– Vista su Resolución, de 22 de septiembre de 2010, sobre la estrategia europea para el 
desarrollo económico y social de las zonas montañosas, las islas y las zonas poco 
pobladas7, 

– Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el futuro demográfico de Europa8, 

– Vista su Resolución, de 23 de marzo 2006, sobre los retos demográficos y la solidaridad 
entre las generaciones9, 

– Visto el Informe de la Comisión titulado «Informe sobre el envejecimiento 2015. 
Proyecciones económicas y presupuestarias para los 28 Estados miembros de la UE (2013-
2060)» (European Economy 3|2015), 

– Visto el sexto informe de la Comisión sobre la cohesión económica, social y territorial, 
titulado «Inversión para el empleo y el crecimiento – Promoción del desarrollo y la buena 
gobernanza en las regiones y ciudades de la UE», de 23 de julio de 2014, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Una iniciativa 
para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y 
los cuidadores» (COM(2017)0252), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de abril de 2009, sobre «Abordar los efectos 
                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0099. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0213. 
3 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0309. 
4 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0211. 
5 DO C 153 E de 31.5.2013, p. 9. 
6 DO C 74 E de 13.3.2012, p. 19. 
7 DO C 50 E de 21.2.2012, p. 55. 
8 DO C 184E de 6.8.2009, p. 75. 
9 DO C 292 E de 1.12.2006, p. 131. 
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del envejecimiento de la población de la UE (Informe de 2009 sobre el envejecimiento 
demográfico)» (COM(2009)0180, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de mayo de 2007, titulada «Promover la 
solidaridad entre las generaciones» (COM(2007)0244), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de octubre de 2006, titulada «El futuro 
demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad» (COM(2006)0571), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de marzo de 2005, titulada «Libro Verde 
"Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones"» 
(COM(2005)0094), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia 
para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192), 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 16 de junio de 2016, sobre la respuesta 
de la UE al reto demográfico1, 

– Visto el estudio de septiembre de 2013 elaborado por su Dirección General de Políticas 
Interiores (Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión), titulado 
«¿Cómo pueden las políticas regionales y de cohesión afrontar los retos demográficos?»,  

– Vista la publicación de ESPON titulada «Revealing territorial potentials and shaping new 
policies in specific types of territories in Europe: islands, mountains, sparsely populated 
and coastal regions»2, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la posición en forma de 
enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0329/2017), 

A. Considerando que el cambio demográfico es una realidad europea y a nivel mundial y un 
reto clave, no solo en general, sino también para la mejora de las políticas de desarrollo 
local y territorial en la Unión en la actualidad, junto con las cuestiones relacionadas con el 
empleo, la globalización sin control, el cambio climático, la transición hacia economías 
hipocarbónicas y los retos planteados por el cambio industrial y tecnológico y la inclusión 
social y económica; 

B. Considerando que, durante décadas, tal como ocurre en la mayoría de las sociedades 
postindustriales, la población de Europa se ha caracterizado por un aumento de la 
longevidad y por bajas tasas de fertilidad, lo que provoca una modificación de la estructura 
de la población y la pirámide de edad, y entraña el efecto secundario de una disminución 
de la población en edad de trabajar y de un envejecimiento de la población; que la crisis 
económica que ha afectado a la Unión Europea ha tenido un fuerte impacto en muchas 
zonas y regiones, sobre todo rurales, ocasionando muy especialmente pobreza y 
despoblación; que la persistente brecha salarial y la creciente brecha en materia de 
pensiones entre hombres y mujeres constituyen un serio impedimento para la participación 

                                                 
1 DO C 17 de 18.1.2017, p. 40. 
2 Documento de trabajo de ESPON. Luxemburgo, ESPON EGTC, marzo de 2017. 
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de las mujeres en el mercado de trabajo; 

C. Considerando la previsión de que el rápido crecimiento de la población en los países en 
desarrollo y el declive demográfico en la Unión se traducirán en una disminución del 
porcentaje de la población mundial que corresponde a la Unión Europea de un 6,9 % en 
2015 a un 5,1 % en 20601; 

D. Considerando la previsión de que 132 de las 273 regiones del nivel NUTS 2 
experimentarán un descenso de población entre 2015 y 20502; y que este descenso afectará 
especialmente a las Unidades Administrativas Locales; 

E. Considerando que el objetivo prioritario para la Unión y para el conjunto de sus Estados 
miembros es promover el crecimiento en sus tres dimensiones, inteligente, sostenible e 
integrador; 

F. Considerando que las características geográficas o demográficas intensifican los problemas 
de desarrollo; que esta es la razón por la que el Tratado de Lisboa sumó la cohesión 
territorial a los objetivos de cohesión económica y social; 

G. Considerando que el cambio demográfico no afecta a todos los países y regiones de manera 
uniforme, tanto por su dinámica natural como por los movimientos migratorios que esta 
supone, de tal modo que en la mayoría de las zonas urbanas, y en particular en las 
metropolitanas, se registra un aumento de población mientras que las zonas rurales y las 
zonas remotas experimentan un declive, registrándose situaciones muy dispares en las 
regiones ultraperiféricas; que estos desequilibrios representan retos importantes, tanto para 
los territorios que pierden población como para los que experimentan un aumento de la 
misma; que las zonas aisladas y las zonas con acceso limitado son las más expuestas al 
declive demográfico; que, por otra parte, debe llamarse la atención sobre los efectos de la 
llamada «suburbanización» que, a consecuencia de un gran desplazamiento de población 
desde las grandes ciudades hacia sus zonas circundantes, ejerce presión sobre las 
autoridades locales y regionales; 

H. Considerando que las regiones europeas no constituyen territorios homogéneos; que 
pueden registrar bolsas de paro o de pobreza y afrontar retos específicos, como los 
relacionados con el cambio demográfico, por lo que resulta indispensable disponer de 
herramientas concretas para reducir las disparidades subregionales y fomentar un mayor 
equilibrio territorial entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales; 

I. Considerando que las mujeres, en particular las madres solteras, están más expuestas a la 
pobreza y a la exclusión; 

J. Considerando que el cambio demográfico supone un desafío para garantizar la cohesión 
social y el bienestar del conjunto de la población, así como para favorecer un desarrollo 
económico equilibrado; que el cambio demográfico tiene repercusiones en las 
infraestructuras y en la accesibilidad y la calidad de los servicios, lo que se traduce en 
diferencias en materia de conectividad o en desiertos médicos y es a menudo resultado de 

                                                 
1 Eurostat, «The EU in the world 2016». 
2 Eurostat, «Eurostat Regional Yearbook 2016». 
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una conexión insuficiente entre poblaciones urbanas y rurales; 

K. Considerando que el cambio demográfico implica importantes retos políticos en diferentes 
áreas vinculadas a una gran variedad de ámbitos de la política de cohesión; que la política 
regional y sus Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), incluido el Fondo de 
Cohesión, son instrumentos esenciales para abordar este cambio; 

L. Considerando que en las zonas no urbanizadas de la Unión Europea viven 113 millones de 
personas y se cuentan 12 millones de explotaciones agrarias y 172 millones de hectáreas de 
tierras agrícolas, y que estas zonas aportan una gran contribución a las economías, las 
culturas y los ecosistemas europeos; 

M. Considerando que una infraestructura y un nivel de servicios adecuados son factores 
importantes para la gestión de la estructura demográfica en las regiones poco pobladas o 
afectadas por la emigración, en las que se acentúa la importancia de las inversiones y los 
puestos de trabajo; 

N. Considerando que unas infraestructuras adecuadas, unos servicios públicos accesibles y un 
empleo de calidad son factores importantes a la hora de decidir si permanecer o no en un 
lugar determinado; 

O. Considerando que las mujeres están más expuestas a la pobreza y a la exclusión social que 
los hombres, y que esta situación se agrava cuando tienen más de 60 años; 

P. Considerando que los cambios demográficos tienen una repercusión más significativa en 
las regiones menos desarrolladas; 

Q. Considerando que el cambio demográfico que afecta a los territorios rurales, además de sus 
graves consecuencias demográficas, tiene también consecuencias económicas y sociales, 
causa desvertebración territorial y afecta a la calidad de vida y al medio ambiente; 

R. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental, un 
valor común de la Unión y una condición necesaria para alcanzar los objetivos de la Unión 
de crecimiento, creación de empleo y cohesión social; 

S. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres constituye un importante 
instrumento de desarrollo económico y de cohesión social; 

T. Considerando que el cambio demográfico negativo incrementa la necesidad de una mayor 
solidaridad entre las generaciones; 

Consideraciones generales 

1. Subraya que el cambio demográfico implica importantes presiones económicas, sociales, 
fiscales y medioambientales sobre los Gobiernos de los Estados miembros y las 
autoridades regionales y locales por lo que respecta a la prestación de servicios públicos, 
en particular de servicios sociales y de asistencia social, a la creación y gestión de 
infraestructuras, y a la conservación de los ecosistemas mediante una ordenación del 
territorio sostenible; hace hincapié en que esas presiones se agravarán a causa de la 
reducción de la población activa y de la tasa de dependencia más elevada; subraya el papel 
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fundamental que desempeñan unos servicios públicos y privados de calidad; destaca la 
importancia de unos servicios públicos y privados de calidad, asequibles y de fácil acceso, 
como instrumento para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres; 

2. Considera que el cambio demográfico debe abordarse de forma coordinada a través de la 
acción de todas las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales, aplicando 
estrategias de adaptación que reflejen las realidades locales y regionales y haciendo 
efectiva una gobernanza multinivel no solo en la elaboración de estas políticas específicas 
destinadas a regiones concretas, sino también en la aplicación de las mismas; que esta 
respuesta coordinada e integrada debe intentar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
y ofrecerles mejores oportunidades económicas además de invertir en la calidad, 
disponibilidad y asequibilidad de los servicios sociales y públicos en las regiones 
afectadas; considera, además, que deben implicarse los representantes de la sociedad civil 
y otras partes interesadas; señala que cualquier planteamiento global debe reflejar el papel 
de las ciudades, las zonas rurales y las zonas pesqueras y costeras, así como las que se 
enfrentan a problemas específicos relacionados con la situación geográfica o demográfica, 
por lo que dicho planteamiento también deberá tener en cuenta los desafíos específicos que 
suponen las regiones ultraperiféricas, las regiones más septentrionales con escasa densidad 
de población y las regiones insulares, transfronterizas o de montaña, tal como se ha 
reconocido explícitamente en el Tratado de Lisboa; pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que tengan en cuenta las repercusiones de las distintas políticas en materia de 
igualdad de género y cambio demográfico; 

3. Reconoce que el cambio demográfico, a la vez que crea nuevos retos, también brinda 
oportunidades de desarrollo a escala local, como consecuencia de las transformaciones de 
la demanda de sociedades urbanas, sobre todo en alimentación, ocio y descanso, a través 
del potencial agrario, forestal y pesquero mediante productos de calidad, seguros y 
diferenciados; considera que el turismo rural en general y especialmente el ecoturismo, los 
servicios locales, el comercio electrónico y la economía plateada también ofrecen 
oportunidades de desarrollo a escala local, mediante la valorización de productos 
autóctonos agrícolas o no agrícolas como la artesanía, los bordados y la cerámica, a través 
de un sistema europeo de indicaciones geográficas protegidas; subraya a este respecto la 
importancia de las estrategias de especialización inteligente a la hora de ayudar a las 
regiones y a los territorios locales a identificar actividades de alto valor añadido y crear 
ecosistemas atractivos, a partir de una verdadera estrategia de desarrollo rural 
multifuncional que integre la economía circular en la ordenación del territorio; señala que 
un sector igualmente importante es el turismo rural, que contribuye a mantener el 
dinamismo de la vida en las zonas rurales; subraya la importancia del diálogo social y la 
inclusión de los interlocutores sociales y de otras partes interesadas y autoridades locales 
en todas las fases de la programación y aplicación de los Fondos EIE, para anticipar mejor 
los efectos del cambio demográfico en los mercados de trabajo locales y desarrollar nuevas 
estrategias para enfrentarse a estos retos; 

Características del cambio demográfico en la Unión 

4. Señala que los principales problemas relacionados con el cambio demográfico que se 
producen actualmente en muchas partes de la Unión son el envejecimiento como 
consecuencia de la desestructuración de la pirámide de población, la caída de la natalidad y 
la consiguiente drástica reducción de la población infantil y juvenil, la pérdida continuada 
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de población, la escasez de mano de obra cualificada, la falta de puestos de trabajo, la 
salida de jóvenes por falta de oportunidades de empleo y los cambios registrados en la 
estructura demográfica; reconoce que la actual política agrícola, la pérdida de actividades, 
productos y sistemas de producción tradicionales, la mano de obra y los conocimientos 
técnicos locales, la invisibilidad laboral de la mujer, la falta de espíritu empresarial, el 
retraso de las regiones o su incapacidad para competir provocada por la falta de 
inversiones, o la pérdida de biodiversidad, la matorralización del bosque y el riesgo de 
incendios también constituyen problemas importantes relacionados con el cambio 
demográfico; subraya que el impacto de estas tendencias varía en gran medida de una 
región a otra, debido en parte a los movimientos de población hacia los grandes centros 
urbanos en busca de empleo; 

5. Subraya que uno de los principales objetivos de una política demográfica de la Unión 
debería ser tener en cuenta a todos los territorios que se enfrentan a desequilibrios 
demográficos y las características específicas de los mismos, factores a los que la política 
de cohesión ha intentado adaptarse durante mucho tiempo, como deberá hacer mucho más 
después de 2020; insiste en que el cambio demográfico afecta a todas las zonas, ya sean 
rurales o urbanas, pero sus implicaciones son diferentes, y dependen de factores diversos 
como la intensidad y velocidad a la que se produzca o el que afecte a regiones de acogida 
de inmigración o a regiones con población en declive; 

6. Destaca la necesidad de promover y apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones 
agrícolas rurales y de montaña cuya producción, apoyada en métodos y técnicas 
tradicionales que explotan de forma integrada y sostenible los recursos naturales ―como 
los pastos y los diferentes tipos de cultivos forrajeros―, se caracteriza por su calidad 
específica y podría servir para revertir o amortiguar la despoblación en estas zonas; 

7. Subraya que estos fenómenos demográficos que afectan a la Unión no son nuevos, pero 
que han aumentado con una intensidad sin precedentes, sobre todo a causa de las presiones 
sociales y económicas; llama la atención sobre el aumento constante del número de 
personas de edad avanzada (cada año alrededor de 2 millones de personas alcanzan la edad 
de 60 años), que repercute en la planificación territorial, de la vivienda, del transporte y de 
otros tipos de infraestructuras y servicios; observa con preocupación que las regiones que 
se caracterizan por una marcada disminución de la población en edad laboral se verán 
especialmente afectadas por los desafíos demográficos; reconoce que la falta de inversión, 
la escasa infraestructura, la baja conectividad, el acceso limitado a los servicios sociales y 
la falta de empleo son factores clave que contribuyen a la despoblación; destaca que los 
cambios demográficos pueden tener un impacto considerable en las pensiones y en la 
sostenibilidad medioambiental en particular, dado que el despoblamiento de las zonas 
rurales y la creciente urbanización afectan a los ecosistemas, la conservación de la 
naturaleza y el uso de los recursos naturales, con implicaciones particulares para el uso del 
suelo urbano, las infraestructuras, el mercado inmobiliario y las zonas verdes; 

8. Considera que debe darse a la dimensión de género del cambio demográfico un enfoque 
horizontal, ya que las regiones en declive demográfico también sufren desequilibrios de 
género y de edad debido a la migración interior; considera que los desafíos planteados por 
el cambio demográfico pueden y deben abordarse dentro de un marco político propicio a la 
igualdad de género, razón por la cual el género debe tenerse en cuenta en todos los debates 
relacionadas con las cuestiones demográficas; considera, por tanto, que en el futuro debería 
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reforzarse la integración de la perspectiva de género en todos los Fondos EIE; 

9. Recuerda que la Estrategia Europa 2020 aborda los retos demográficos en la mayoría de 
sus siete iniciativas emblemáticas, diseñadas para superar los problemas y establecer las 
prioridades fundamentales de la Unión en los ámbitos del empleo, la innovación, la 
educación, la reducción de la pobreza y el clima y la energía; subraya que una parte 
fundamental en la aplicación de dicha Estrategia y de sus iniciativas emblemáticas se 
fundamenta en el apoyo financiero de instrumentos de la política de cohesión, incluidas las 
disposiciones para hacer frente al cambio y envejecimiento de la población y que hay que 
hacer hincapié en estas dimensiones en todos los instrumentos de la Unión Europea; 

10. Considera que los retos que plantean la despoblación y el envejecimiento de la población 
hacen necesario efectuar unas reevaluaciones objetivas, pormenorizadas y exhaustivas de 
numerosos programas y políticas establecidos en el ámbito económico, social y político, 
que deberán incorporar una perspectiva a largo plazo; 

Coordinación de las políticas de la Unión 

11. Pide una mayor coordinación de los instrumentos de la Unión, en particular de la Política 
Agrícola Común (PAC), los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), 
incluido el Fondo de Cohesión, la Cooperación Territorial Europea, el Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas (FEIE) y el Mecanismo «Conectar Europa», para garantizar un 
enfoque más amplio del cambio demográfico; sugiere que, teniendo en cuenta que los 
mecanismos utilizados hasta el presente no han conseguido contener el avance de los 
desequilibrios demográficos, es necesaria una revisión de las políticas actuales y del 
funcionamiento de todos los mecanismos citados; acoge con satisfacción, en este mismo 
contexto, los esfuerzos desplegados para maximizar las sinergias entre los Fondos EIE y el 
FEIE; pide una vez más a la Comisión que proponga una estrategia sobre el cambio 
demográfico que priorice los siguientes ámbitos: el empleo digno y la calidad de las 
relaciones laborales, prestando especial atención a las nuevas formas de trabajo y a su 
función social; la dimensión territorial de las políticas de promoción de la actividad 
económica y el empleo; el fomento de las infraestructuras para aportar acceso y 
competitividad a los territorios con desafíos demográficos, como factor de localización de 
empresas; la universalización de una cobertura de las TIC competitiva tanto en calidad 
como en precio en los territorios con menor densidad de población; la dotación de servicios 
sociales básicos en los territorios con desafíos demográficos; el transporte público local, 
para garantizar el acceso a los servicios públicos; políticas destinadas a garantizar un mejor 
equilibrio entre los compromisos familiares y los profesionales, un relevo generacional 
sostenible y una atención adecuada a las personas dependientes; políticas relativas a la 
acogida, la integración y el retorno de los migrantes y refugiados bajo protección 
internacional; y el uso extenso de marcos nuevos y más atractivos para difundir la 
información sobre la vida rural; destaca la importancia que revisten las actuales iniciativas, 
como la Cooperación de innovación europea sobre el envejecimiento activo y saludable, el 
programa conjunto «Vida Cotidiana Asistida por el Entorno» y las comunidades de 
conocimiento e innovación en materia sanitaria y digital del EIT; pide a la Comisión que 
tenga en cuenta las soluciones ya desarrolladas por estas iniciativas cuando aborde los 
desafíos demográficos que deben afrontar las regiones europeas; subraya la importancia 
del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente para respaldar la 
educación y la formación en las zonas en riesgo de despoblación; considera que la 
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iniciativa «Legislar mejor» debe incluir en el análisis de impacto previo a cualquier 
iniciativa legislativa europea su posible incidencia en materia demográfica; 

12. Destaca la importancia de que la Unión integre las consideraciones demográficas en todo 
el espectro político e incluya en su presupuesto rúbricas orientadas a posibilitar el 
desarrollo de estas políticas, en particular en materia de cohesión, empleo, agricultura, 
medio ambiente, sociedad de la información, I+D+i (investigación, desarrollo e 
innovación), empleo, educación, política social y transporte; considera que las 
conclusiones de los informes de impacto demográfico deben incorporarse en el diseño de 
sus políticas y los criterios demográficos integrarse en las evaluaciones de los resultados de 
dichas políticas y de los efectos no deseados con vistas a favorecer un enfoque del cambio 
demográfico que incluya la participación de las autoridades regionales y locales; opina que 
debe prestarse una atención particular a las zonas rurales que afrontan estos problemas 
demográficos de una forma especialmente acuciante; destaca, en este mismo contexto, el 
potencial que esconde la iniciativa «Smart Villages» (pueblos inteligentes), que se propone 
revitalizar las comunidades rurales mediante tecnologías modernas como la tecnología 5G 
y la innovación; destaca, asimismo, la importancia que reviste una cooperación reforzada 
entre las zonas rurales y las áreas urbanas; destaca la importancia que reviste facilitar el 
acceso universal a servicios públicos e infraestructuras de alta calidad y asequibles, 
incluidos los servicios públicos e infraestructuras digitales, especialmente para los niños, 
los jóvenes y las personas de más edad, con el fin de fomentar la inclusión social, 
garantizar la igualdad de género y aliviar los efectos del cambio demográfico; subraya la 
importancia de proporcionar, sobre todo en las zonas en riesgo de despoblación, nuevas 
oportunidades de empleo retribuido, a fin de preservar la comunidad y de crear las 
condiciones para facilitar un equilibrio satisfactorio entre la vida profesional y la vida 
privada; considera importante insistir en una visión geográfica global de las zonas urbanas 
y rurales como espacios funcionales complementarios; subraya que es preciso lograr una 
mayor integración entre los diferentes fondos, a efectos de lograr un auténtico desarrollo 
local participativo y sostenible; señala que la política demográfica de la Unión debe ser 
más completa y estar más coordinada con los Estados miembros y horizontalmente; 
recuerda que la Unión no solo aporta fondos para el desarrollo territorial, sino que también 
articula en buena medida la capacidad de las autoridades locales y regionales de usar sus 
propios fondos, para combatir las desigualdades socioterritoriales; insiste que, si bien por 
medio del proceso de modernización de las ayudas estatales se han ido simplificando y 
aumentando las excepciones que no necesitan notificación, el marco actual resulta todavía 
muy complejo y oneroso para las autoridades locales y regionales más pequeñas; considera 
que, si bien la normativa sobre contratación pública se simplificó en 2014, siguen 
existiendo demasiadas barreras para que pequeñas autoridades locales y regionales puedan 
mejorar la economía de estas zonas sensibles; 

13. Considera que la Unión debe apoyar las políticas de migración e integración de los Estados 
miembros, respetando los derechos y competencias de estos Estados miembros, así como el 
principio de subsidiariedad, a fin de reducir al mínimo las tendencias demográficas 
negativas; destaca el importante papel que incumbe a las políticas de fomento y apoyo a las 
familias; considera que los entes locales y regionales deben estar capacitados para aplicar 
con éxito las políticas de integración sobre el terreno; considera que las autoridades locales 
y regionales deben participar activamente en las medidas adoptadas para hacer frente a los 
retos demográficos; pide que la Encuesta Anual sobre el Crecimiento y las 
recomendaciones específicas por país tengan en cuenta las disparidades regionales y los 
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desequilibrios intrarregionales en los Estados miembros; considera que, en las regiones 
fronterizas, esta cooperación debe tener en cuenta tanto las demandas como el alcance de 
las iniciativas transfronterizas; sugiere el desarrollo de programas de formación en este 
campo con el fin de mejorar el entendimiento mutuo y conseguir una mayor sensibilización 
sobre los temas en cuestión; considera que la búsqueda de una solución a los problemas 
demográficos debe basarse en un enfoque integral en toda Europa y que la solución de 
dicho problema en una parte del continente no debe tener efectos negativos en otras 
regiones europeas; solicita la creación, a nivel paneuropeo, de redes de intercambio de 
buenas prácticas y experiencias a través de las cuales las autoridades locales y regionales, 
así como las partes interesadas de la sociedad civil, puedan educarse mutuamente sobre 
cómo abordar las cuestiones planteadas por el cambio demográfico; 

Aumento de la eficacia de los fondos europeos 

14. Hace hincapié en que los Fondos EIE deben mejorar su eficacia al abordar el cambio 
demográfico en el próximo periodo de programación a través de: una atención mayor y 
más específica al cambio demográfico como esfera prioritaria dentro de los reglamentos 
finales y la difusión de directrices para apoyar a los Estados miembros, las regiones y los 
gobiernos locales, estudiando el potencial que puedan tener los Fondos EIE a la hora de 
afrontar el cambio demográfico en el diseño y la aplicación de los acuerdos de asociación y 
los programas operativos; un enfoque más proactivo en la formulación de políticas 
demográficas y el intercambio de buenas prácticas y experiencias para el aprendizaje 
institucional; la provisión de apoyo técnico a las autoridades de gestión y las partes 
interesadas locales para la aplicación de políticas eficaces que afronten el cambio 
demográfico tanto a nivel nacional como regional; la obligada participación activa de las 
autoridades locales en el diseño, gestión y evaluación interna de los programas de 
aplicación de los fondos y la necesaria identificación de las zonas con desafíos 
demográficos al nivel NUTS 3 y al de las Unidades Administrativas Locales; aboga por 
brindar apoyo técnico y formación a las partes interesadas locales así como a las 
autoridades de gestión con vistas a la aplicación de políticas eficaces para hacer frente al 
cambio demográfico en los ámbitos nacional, regional y local; considera que, con 
frecuencia, las subvenciones regionales a nivel NUTS 2 ocultan, en algunos Estados 
miembros, desigualdades socioterritoriales, intrarregionales e incluso suprarregionales; 
pide que los mapas de la Unión adopten la escala adecuada para reflejar los problemas 
sobre el territorio, de modo que contribuyan a destinar las ayudas a las zonas más 
desfavorecidas; 

15. Pide que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) contribuya en mayor medida 
y destine más ayuda a que las zonas con altos índices de envejecimiento, ruralidad y éxodo 
poblacional puedan mejorar sus infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, 
reducir la brecha digital (incluso entre generaciones) y contar con mejores servicios 
públicos; insiste, en este sentido, en la importancia del ámbito de la «sanidad electrónica»; 
pide a los Estados miembros y a las regiones que dirijan mejor las inversiones disponibles 
a fin de hacer frente a los cambios demográficos y a sus efectos; 

16. Insta a la Comisión a que utilice los recursos de la política de cohesión para moderar la 
creciente migración procedente de regiones poco pobladas, en las que unas infraestructuras 
y un nivel de servicios adecuados son requisitos indispensables, en particular, para que las 
familias con hijos se queden en la región; 
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17. Destaca que el Fondo Social Europeo (FSE) debe intensificar su trabajo de formación y 
educación de los jóvenes, y fomentar la empleabilidad de las mujeres, favorecer un mayor 
equilibrio entre vida profesional y familiar y luchar contra la exclusión social y digital de 
las personas de edad avanzada; destaca, además, que el Fondo debe mejorar las 
perspectivas de empleo por medio de programas de preparación para los habitantes de las 
regiones en declive, y fomentando la inclusión social y digital de las mujeres, los jóvenes y 
los ciudadanos de edad avanzada en estas regiones; señala, en este sentido, que se debe 
prestar atención a la mejora del equilibrio entre vida profesional y familiar cuando se 
utilicen las ayudas del FSE para regiones remotas; pide a la Comisión que considere la 
creación de una dotación específica, en el marco de los fondos existentes, destinada a 
regiones que sufran desventajas demográficas graves y permanentes; pide que su reparto se 
lleve a cabo conforme a acuerdos que prioricen líneas a corto, medio y largo plazo; subraya 
la importancia de incluir el Fondo de Cohesión en las futuras estrategias para hacer frente a 
los cambios demográficos, recordando que dicho fondo se estableció para reforzar la 
cohesión económica, social y territorial de la Unión; considera importante que se ofrezca 
un apoyo mayor a través del FSE a las pequeñas organizaciones que desarrollan y 
gestionan proyectos sociales innovadores, así como proyectos piloto transnacionales a 
nivel de la Unión que aborden cuestiones sociales y de empleo, a fin de facilitar la 
cooperación innovadora a nivel regional, transfronterizo, transnacional y macrorregional y, 
por tanto, responder a los desafíos comunes creados por el cambio demográfico; 

18. Lamenta que, tal como destaca el Tribunal de Cuentas en su Informe especial n.º 5/2017, la 
Garantía Juvenil de la Unión, que debería estar destinada a ayudar a los jóvenes que no 
tienen trabajo, ni estudian o siguen una formación, presenta avances limitados y sus 
resultados quedan lejos de las expectativas iniciales; 

19. Considera que el FEIE, con el objetivo de evitar fracturas territoriales, debe beneficiar a los 
territorios con menor dinámica demográfica a través de un aumento de las inversiones en 
ámbitos prioritarios de la Unión como la energía, el transporte, la educación, la empresa, la 
innovación, la investigación, las pymes, la educación o las infraestructuras sociales; opina 
que la consideración de un estatuto especial para las regiones desfavorecidas desde el 
punto de vista demográfico debe examinarse en el marco del desarrollo de la política de 
cohesión para después de 2020; 

El futuro de la política de cohesión para abordar el cambio demográfico  

20. Considera que la política de cohesión dispone de herramientas adecuadas para contribuir a 
hacer frente al cambio demográfico, especialmente en relación con otras políticas 
europeas, nacionales y regionales, tanto desde el punto de vista del envejecimiento como 
de la pérdida de población, y que, por tanto, debe desempeñar un papel más prominente en 
la ayuda a las regiones y en darles flexibilidad para que se adapten a los cambios 
demográficos; considera que esto debe reflejarse también en los reglamentos específicos de 
los fondos para abordar el cambio demográfico, como parte de su mandato específico con 
arreglo al artículo 174 del TFUE; pide una definición precisa del concepto de «desventajas 
demográficas graves y permanentes» de los artículos 174 del TFUE y 121 del Reglamento 
(UE) n°. 1303/2013, que permita cuantificar en términos estadísticos los desafíos 
demográficos; destaca la importancia de las relaciones entre la ciudad y el campo, e insta a 
la Comisión a que estudie la oportunidad de completar estrategias integradas de desarrollo 
urbano sostenible mediante asociaciones para el desarrollo urbano y rural sostenible; 



326 Galicia: Perspectivas demográficas 

 

PE604.887v02-00 14/32 RR\1137559ES.docx 

ES 

considera que la Comisión debe adoptar medidas proactivas para evitar los efectos 
negativos del cambio demográfico y facilitar asistencia técnica a las regiones más 
afectadas por la despoblación; 

21. Destaca que la política de cohesión debe fomentar la empleabilidad y la inclusión de las 
mujeres, especialmente las madres que experimentan dificultades a la hora de encontrar 
empleo; pide, por tanto, que las mujeres tengan acceso a programas de formación y 
educación; señala, no obstante, que las cualificaciones obtenidas deben responder a las 
necesidades del mercado laboral; hace hincapié en la importancia de ayudar a las jóvenes 
madres a reincorporarse al trabajo facilitándoles centros de atención de menores de todas 
las edades fiables durante toda la jornada, así como infraestructuras de enseñanza 
preescolar, con miras a detener la despoblación; 

22. Considera que, con objeto de abordar los desafíos demográficos, las regiones deben utilizar 
los Fondos EIE de una manera más activa a fin de combatir el desempleo juvenil y dar a 
los jóvenes la oportunidad de iniciar una carrera adecuada; señala que esto puede 
conseguirse apoyando programas de formación y el espíritu emprendedor entre los 
jóvenes; 

23. Pide que se establezca un marco jurídico en el futuro Reglamento sobre disposiciones 
comunes (RDC) para reconocer a las regiones con desventajas demográficas graves y 
permanentes; destaca la necesidad de un enfoque más activo y específico en la formulación 
de políticas demográficas, ya que la divergencia regional en los patrones demográficos 
tendrá muy probablemente un efecto socioeconómico desigual en los territorios europeos, 
lo que podría incrementar aún más las disparidades regionales en la Unión; pide que se 
refuerce y simplifique la administración de los nuevos instrumentos destinados a reforzar 
el enfoque ascendente y la gobernanza multinivel, como el desarrollo local participativo 
(DLP) y las inversiones territoriales integradas (ITI), con el objetivo de integrar aún más a 
los niveles local y regional en lo que respecta a un enfoque integrado y global del 
desarrollo regional; pide que se creen servicios basados en portales que ayudarán a las 
empresas rurales existentes a conectarse mejor con las empresas homólogas radicadas en la 
ciudad; subraya la importancia de que, en el marco de la futura política de cohesión, se 
tengan más en cuenta las especificidades territoriales reflejadas a niveles subregionales; 
subraya que uno de los principales obstáculos para el éxito de los programas de los Fondos 
EIE en muchos entes regionales y locales es la falta de capacidad suficiente y de una 
gobernanza sólida y pide, a este respecto, instrumentos de creación de capacidades; 

24. Pide a la Comisión que considere la definición de nuevos criterios que permitan 
singularizar los territorios con desafíos demográficos a través de las variables 
demográficas, económicas, de impacto medioambiental y de accesibilidad, y que realice 
estudios sobre posibles indicadores socioeconómicos y medioambientales para 
complementar el indicador de PIB con criterios como el capital social, la esperanza de vida 
y la calidad del medio ambiente; considera que el PIB y la densidad de población no son 
indicadores suficientes por sí mismos para clasificar a los territorios con desventajas 
demográficas graves y permanentes; pide a la Comisión que incorpore a la política de 
cohesión, además del indicador relativo al PIB, nuevos indicadores dinámicos, como un 
indicador demográfico, y en particular el Índice de Progreso Social Regional de la Unión, 
para presentar un cuadro más completo de los retos específicos a los que se enfrentan estas 
regiones, o para considerar una asignación adicional a estas regiones similar a la de las 
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regiones escasamente pobladas en el actual período de programación (RDC, anexo VII, 
punto 9); destaca la necesidad de instrumentos específicos para la supervisión y evaluación 
de los efectos potenciales y reales de los Fondos EIE al afrontar el cambio demográfico 
mediante la provisión de directrices y el ulterior desarrollo de los indicadores demográficos 
pertinentes; destaca la importancia de disponer de datos estadísticos fiables, actualizados y 
desglosados en aras de una gestión política más eficaz y objetiva y, principalmente, de un 
conocimiento más pormenorizado de las características intrínsecas de los distintos 
territorios con baja densidad demográfica; pide, por tanto, a Eurostat que proporcione un 
mayor grado de pormenorización de los datos estadísticos relevantes para una política 
demográfica europea adecuada, en particular los relacionados con indicadores 
demográficos, familiares, sociales y económicos, y que dichos datos se desglosen al menos 
a nivel subregional, o sea, al nivel NUTS 3; 

25. Considera que la futura política de cohesión debe incluir medidas específicas para las 
regiones más afectadas por los retos demográficos, así como una mayor flexibilidad en la 
elección de los objetivos temáticos o en las tasas de cofinanciación, con objeto de articular 
estrategias intrarregionales e interregionales dentro del mismo Estado miembro, con 
participación local; pide a la Comisión que considere como nueva condición ex ante la 
existencia de una estrategia nacional para el desarrollo demográfico; 

26. Pide a la Comisión que se dote de una iniciativa insignia en materia demográfica en la 
Estrategia Europa 2020, financiada por los Fondos EIE existentes y que incluya un 
conjunto de acciones en el marco de tres categorías: crecimiento inteligente, por medio de 
medidas que ayuden a las regiones afectadas por los retos demográficos en el campo de las 
TIC, I+D+i y pymes; crecimiento inclusivo, mediante la incorporación de acciones 
específicas destinadas a retener la población joven en el territorio, garantizando una 
renovación generacional sostenible, el autoempleo y medidas de inclusión social para 
migrantes y refugiados bajo protección internacional; y un crecimiento sostenible, con 
medidas que ayuden a estas regiones a invertir en la economía verde, incluyendo sistemas 
de transporte sostenibles; acoge con satisfacción la acción de la Unión en favor de la 
iniciativa de los pueblos inteligentes, que reclama políticas que presten especial atención a 
la superación de la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales y aprovechen el 
potencial que ofrecen la digitalización y la conectividad de las zonas rurales, y que apoya 
la iniciativa de los pueblos inteligentes como un esfuerzo ascendente por parte de las 
autoridades y comunidades insulares europeas destinada a mejorar la vida en las islas a 
través de soluciones sostenibles e integradas; 

27. Considera que el marco financiero plurianual posterior a 2020 debe dar un impulso 
decidido y contundente a los desafíos demográficos, considerando la situación y evolución 
demográficas actuales, y que debe incorporar el fomento de soluciones que utilicen 
medidas específicas como una partida presupuestaria para su financiación, si procede; pide 
a la PAC que refuerce en mayor medida, a través de su «segundo pilar», dirigido al 
desarrollo rural y financiado por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), 
los servicios e infraestructuras conducentes a la inclusión social y digital, así como que 
revierta las tendencias del deterioro social y económico y la despoblación de las zonas con 
desventajas demográficas graves y permanentes; pide a las autoridades nacionales, 
regionales y locales que intercambien experiencias, buenas prácticas y nuevos enfoques 
para prevenir las consecuencias negativas del cambio demográfico; considera que las redes 
transeuropeas de transporte (RTE-T) y las autopistas del mar (ADM) deben englobar las 
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zonas con desventajas demográficas graves y permanentes; 

28. Subraya el valor añadido de la metodología única de desarrollo local participativo (DLP) 
en todos los Fondos EIE a la hora de desarrollar y aplicar soluciones integradas y 
adaptadas de enfoque ascendente; lamenta, sin embargo, que el DLP sea solo obligatorio 
para el Feader y que los enfoques locales y participativos estén cediendo terreno en el 
FEDER, el FSE y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); pide, por tanto, a la 
Comisión que imponga la obligatoriedad del DLP en todos los Fondos EIE; 

° 

° ° 

29. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cambio demográfico es uno de los mayores retos a los que deben enfrentarse las regiones 
europeas ahora y en el próximo futuro. Las cifras proyectivas publicadas por Eurostat muestran 
una Europa envejecida, ya que se prevé que la parte de la población en edad laboral disminuirá, 
pasando del 65,5 % de la población total en 2015 al 56,2 % en 2080, mientras que la proporción 
de personas mayores de 65 años aumentará, pasando del 18,9 % en 2015 al 28,7 % en 20801. En 
otras palabras, la ratio actual entre población en edad laboral y población de edad avanzada se 
reducirá y pasará de la actual 4 a 1 a la de 2 a 1 en 2080. Paralelamente, se prevé que la 
población europea crecerá más lentamente que antes hasta 2050 y que entonces se reducirá 
gradualmente hasta alcanzar un mínimo hacia 2075. Se prevé que a lo largo del período 2008-
2030 una de cada tres regiones –ubicadas en su mayor parte en Centroeuropa, Alemania oriental, 
Italia meridional y España septentrional– sufrirá una disminución de su población2. La ponente 
quiere señalar algunos de los problemas más importantes que estos fenómenos demográficos 
plantearán a los territorios de la Unión a escala regional y local. Cabe subrayar que los retos 
demográficos de la Unión Europea no son nuevos ni desconocidos. Lo que es único hoy en día es 
la intensidad de estos procesos, junto con los problemas que están generando en las regiones en 
las que se producen varios de ellos, o todos juntos, reforzándose unos a otros. 

1. Determinación de los territorios que sufren un cambio demográfico en la Unión 
Europea y de los retos a los que se enfrentan 

Uno de los primeros retos para definir una política demográfica a escala europea es que debe 
tener en cuenta todos los territorios de los Estados miembros que afrontan grandes dificultades y 
desequilibrios demográficos junto con sus peculiaridades y características especiales. Esto 
requiere una definición rigurosa de los fenómenos demográficos y los equilibrios de una 
población y un territorio determinados. 

En la evolución demográfica de las regiones de la Unión pueden señalarse cuatro cuestiones 
básicas que representan los principales retos de la Unión en este ámbito, especialmente cuando 
coinciden, como es el caso en numerosos territorios, exacerbando algunos de sus efectos más 
negativos. 

El primer reto es la baja densidad de población. Se trata de un fenómeno muy conocido que 
cubre dos realidades que pueden producirse simultáneamente en algunos territorios: por una 
parte, está la realidad histórica de las regiones, con un modelo de equilibrio entre una población 
y un territorio caracterizado por una baja densidad de población a consecuencia de sus 
características específicas (físicas, demográficas, políticas, etc.); por otra parte, puede adoptar la 
forma de un proceso de disminución de la densidad de población, reciente pero sostenido, que 
está modificando las condiciones históricas del asentamiento de poblaciones. Uno de los 
fenómenos asociados a estos procesos es la polarización territorial: la población se acumula en 
determinados centros, mientras que una gran parte de las zonas dependientes está vacía. Es 
importante, por lo tanto, analizar el fenómeno de la baja densidad de población a la escala 
adecuada. A este respecto, el nivel NUTS 3 es más adecuado que el nivel NUTS 2 y, en muchos 
casos, los retos de la densidad demográfica son más evidentes cuando se tiene en cuenta la escala 

                                                 
1 Eurostat, «Eurostat Regional Yearbook 2016». 
2 Parlamento Europeo, DG IPOL, Departamento Temático B, REGI (2013), «How can regional and cohesion 

policies tackle demographic challenges?» (¿Cómo pueden afrontar los retos demográficos la política regional y la 
política de cohesión?), p. 21. 
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de las UAL. 

El segundo reto es el que plantea el envejecimiento de la población. Como en el caso anterior, se 
trata de un fenómeno demográfico conocido y extendido en la Unión Europea, en el que 
podemos diferenciar dos situaciones distintas por su carácter y su intensidad: en algunos casos, 
es el resultado de un proceso gradual de transición demográfica; en otros, se debe en mayor 
medida a la desestructuración de la pirámide de población, de manera que el aumento de la 
expectativa de vida va acompañado de una emigración de la población joven y adulta y de una 
caída de la tasa de natalidad y de la población infantil. 

La tercera cuestión o reto es la caída de las tasas de natalidad, que implica una disminución 
drástica de la población infantil y juvenil y modifica, por lo tanto, las expectativas en términos 
de sustitución y el equilibrio de la tasa de dependencia a medio plazo. No es un fenómeno nuevo, 
pero en algunas regiones el proceso no parece estabilizarse. 

El cuarto y último reto es la pérdida continua de población. Se trata de un fenómeno derivado 
en gran medida de los anteriores y que agrava, en las zonas donde se produce, los demás 
problemas demográficos. En muchas regiones de la Unión y en un número incluso mayor de 
entidades locales está teniendo lugar un proceso grave y constante de despoblación atribuible 
tanto a dinámicas naturales como a movimientos migratorios. Así, hay regiones que acumulan 
desde hace años saldos demográficos negativos, lo que ha resultado en la pérdida de una parte 
muy importante de su población. La despoblación no debe confundirse con la baja densidad de 
población, ya que la primera ocurre en zonas tanto escasa como densamente pobladas. Del 
mismo modo, algunas regiones con baja densidad de población no están experimentando un 
proceso de despoblación, sino que se mantienen en sus saldos históricos. 

La nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS), como escala de análisis 
demográfico, permite cubrir gran parte de los problemas demográficos que afrontan los 
territorios de la Unión Europea. Estos problemas resultan aún más evidentes cuando se toman 
como referencia las unidades administrativas locales (UAL). Los medios técnicos disponibles 
permiten llevar a cabo análisis a cualquier escala, aunque conviene recordar que las políticas 
dependen en mayor medida de las estructuras políticas. 

2. Implicaciones de estos retos demográficos en los distintos ámbitos políticos 

La ponente es consciente de que, debido a su impacto social, económico y ambiental 
significativo en el desarrollo local, el cambio demográfico plantea nuevos retos en diversos 
ámbitos políticos para las regiones europeas afectadas y ofrece, al mismo tiempo, nuevas 
oportunidades de desarrollo. Estos retos constituyen cada vez más el eje central de los debates 
sobre el futuro de la Unión. Las regiones tienen que adaptar la prestación de servicios, las 
infraestructuras y la elaboración de políticas a estos patrones y tendencias demográficos. Son 
necesarias intervenciones políticas eficaces, en particular en los ámbitos que se exponen a 
continuación. 

a. Empleo 

A determinada escala, como, por ejemplo, a escala regional o provincial, existe una fuerte 
correlación entre población y empleo. Los movimientos de población son solo el ajuste 
permanente de la estructura demográfica a la estructura productiva. No sucede lo mismo a nivel 
local, dado que pueden existir incentivos para que las personas fijen su residencia a cierta 
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distancia del lugar de trabajo o, por el contrario, obstáculos que les impidan establecerla en la 
misma localidad o en sus alrededores. En términos generales se trata de un equilibrio entre la 
accesibilidad de la vivienda, los servicios y el ocio y otros intangibles, como el coste de 
desplazarse al lugar que ofrece estas oportunidades en una cantidad y con una calidad 
suficientes. La precariedad del empleo de la población joven, así como las largas jornadas de 
trabajo, no favorecen la recuperación de las tasas de natalidad. Las nuevas modalidades de 
empleo —más precarias, menos estables— exigen una mayor movilidad geográfica a la 
población. Puesto que el futuro del empleo puede verse afectado por la incorporación de la 
tecnología y de la inteligencia artificial a los procesos productivos, es posible que asistamos a 
una flexibilización del vínculo territorial entre empleo y población. 

b. Planificación rural y urbana 

Determinadas regiones están experimentando un fenómeno de polarización como consecuencia 
de la despoblación de las zonas rurales o remotas y la concentración de la población en los 
centros metropolitanos y urbanos. Estas tendencias se han acelerado desde que comenzó la crisis 
económica. Las áreas afectadas tienen que adaptarse, ya que los cambios demográficos traen 
consigo nuevas exigencias de desarrollo local, con consecuencias para la vivienda, el transporte, 
la movilidad y la educación. En paralelo, puede constatarse un efecto de «aglomeración»: si no 
se gestiona la economía, las exigencias de productividad y la propensión a maximizar los 
beneficios tienden a generar una concentración de actividades económicas en unos pocos 
lugares, lo que da lugar a aglomeraciones que, a partir de un determinado nivel, pueden crear 
deseconomías. Estas economías afectan a los presupuestos públicos y a las familias en mayor 
medida que a las empresas, por lo que resulta difícil contener esta tendencia dentro de unos 
márgenes «óptimos» desde el punto de vista social. La tendencia a la concentración de las 
inversiones, que puede observarse en los niveles nacional, regional y provincial, lleva a que la 
población se aglomere en ciertos puntos y a que grandes territorios queden desiertos. No 
obstante, el efecto de aglomeración en sí mismo constituye un reclamo para la población, por la 
aparente accesibilidad a servicios públicos y comerciales y porque la acumulación de la demanda 
de mano de obra en un territorio dado genera expectativas de oportunidades de empleo de 
calidad y movilidad social. 

c. Infraestructuras 

Las infraestructuras son un factor clave para la localización de las inversiones porque permiten el 
acceso a los mercados de suministro y venta de productos. Las tecnologías de la comunicación 
permiten, en ciertos mercados, sortear los obstáculos geográficos. No obstante, es necesaria una 
cobertura total, con unas condiciones competitivas de calidad y precio que no existen 
actualmente. Las infraestructuras también facilitan el acceso a servicios y, en particular, a TIC 
que abren las puertas al mundo virtual y a las oportunidades sin límites ni fronteras que este 
ofrece. Son, sin duda, un factor relevante para atraer y retener a las personas en un territorio. 

d. Prestación de servicios 

La sociedad de consumo ha consolidado la asociación entre la accesibilidad de los servicios, 
tanto sociales como comerciales, y la calidad de vida. Se ha formado un círculo vicioso entre la 
prestación de servicios públicos y privados y el tamaño de la población: la disminución de la 
población conlleva una disminución de los servicios y los empleos disponibles, y la falta de 
servicios y de oportunidades laborales aboca a los habitantes a la emigración. Las políticas 
destinadas a contrarrestar este fenómeno deben prever la comercialización de servicios, el 
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establecimiento de sistemas de transporte altamente flexibles, políticas fiscales para compensar 
los costes de movilidad e incentivos para la prestación de servicios itinerantes en zonas rurales o 
de servicios en centros pequeños. Los servicios en línea en el ámbito de la salud, los servicios 
sociales, la educación o la cultura pueden servir para compensar las carencias, aunque la ponente 
desea hacer hincapié en la necesidad de una atención personal in situ. La prestación de estos 
servicios por internet exigirá, en su caso, políticas activas de adaptación a este nuevo medio. 

e. Transporte 

En un entorno despoblado caracterizado por una elevada dispersión demográfica, mantener los 
servicios de transporte público es tan difícil como necesario a fin de garantizar la inclusión de la 
población. La prestación de estos servicios requiere tanto flexibilidad como estabilidad. Se trata 
de servicios que, por no resultar rentables para la economía privada, requieren un apoyo 
significativo de las arcas públicas. En este ámbito deben promoverse proyectos experimentales 
de cooperación público-privada. 

3. La importancia de la política de cohesión para afrontar los retos demográficos 

En este contexto, la ponente desea subrayar la importancia de las medidas de la política de 
cohesión, que con frecuencia constituyen el principal apoyo para hacer frente a los retos 
demográficos a escala regional y local y complementan las estrategias nacionales y regionales. 
Destaca, entre otros, los siguientes aspectos: 

1. Es precisa una mayor coordinación de los instrumentos de la Unión para garantizar un 
enfoque más amplio del cambio demográfico: el potencial de las intervenciones en el marco de la 
política de cohesión se ha visto coartado por la ausencia de una estrategia europea transversal 
para afrontar los retos demográficos; 

2. Las actividades financiadas con cargo a los Fondos Estructurales deben beneficiarse de 
una mejor integración y de mayor flexibilidad a fin de reforzar la complementariedad y la 
coherencia a la hora de abordar el cambio demográfico; 

3. Es necesario seguir explorando el potencial de los Fondos Estructurales para hacer frente 
al cambio demográfico. Debe prestarse una atención mayor y más específica al cambio 
demográfico como esfera prioritaria en las directrices sobre los Fondos Estructurales y de 
Inversión; 

4. Los problemas planteados por el cambio demográfico deben ser abordados por las 
autoridades locales y regionales, así como a nivel de los Estados miembros y las instituciones 
europeas: estos distintos niveles de gobierno deben colaborar para garantizar que sus políticas y 
estrategias están alineadas y para intercambiar mejores prácticas en este ámbito; 

5. La ponente también desea hacer hincapié en la importancia de aumentar la 
concienciación a todos los niveles acerca de la magnitud de los desafíos asociados al cambio 
demográfico en la Unión Europea y del potencial que presentan los Fondos Estructurales para 
hacer frente a este fenómeno. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
GÉNERO 

para la Comisión de Desarrollo Regional 

sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para 
afrontar el cambio demográfico  
 

Ponente de opinión: Arne Gericke 

(2016/2245(INI)) 
 

ENMIENDAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Desarrollo 
Regional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 
Proyecto de informe 
Considerando E bis (nuevo) 

 
Proyecto de informe Enmienda 

 E bis. Considerando que las mujeres, en 
particular las madres solteras, están más 
expuestas a la pobreza y a la exclusión; 

 

 
 
Enmienda 2 
Proyecto de informe 
Considerando E ter (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 E ter. Considerando que las zonas rurales 
carecen de servicios de maternidad, de 
infraestructuras adecuadas de asistencia 
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sanitaria materna y de garantías de 
seguridad en el parto; 

 

 
Enmienda 3 
Proyecto de informe 
Considerando E quater (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 E quater. Considerando que el papel de 
las mujeres en la agricultura y en las 
explotaciones agrícolas familiares sigue 
siendo importante, invisible y, en muchos 
casos, no remunerado;  
 

 

 

Enmienda  4 
Proyecto de informe 
Considerando G bis (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

  
G bis. Considerando que las mujeres 
están más expuestas a la pobreza y a la 
exclusión social que los hombres, y que 
esta situación se agrava cuando tienen 
más de 60 años; 

 

 
 

Enmienda  5 
Proyecto de informe 
Considerando G ter (nuevo) 
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Proyecto de informe Enmienda 

 G ter. Considerando que la igualdad de 
género es un derecho fundamental, un 
valor común de la Unión y una condición 
necesaria para alcanzar los objetivos de la 
Unión de crecimiento, creación de empleo 
y cohesión social; 
 

 

 

Enmienda  6 
Proyecto de informe 
Considerando G quater (nuevo) 

 
Proyecto de informe Enmienda 

 G quater. Considerando que la igualdad 
de género constituye un importante 
instrumento de desarrollo económico y 
cohesión social; 
 

 

 

Enmienda  7 
Proyecto de informe 
Considerando J bis (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 J bis. Considerando que el cambio 
demográfico negativo incrementa la 
necesidad de una mayor solidaridad entre 
las generaciones; 
 

 

 

Enmienda  8 
Proyecto de informe 
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Apartado 1 bis (nuevo) 
 

 
Proyecto de informe Enmienda 

 1 bis. Subraya el papel fundamental que 
desempeñan los servicios públicos y 
privados de alta calidad, en particular 
para las mujeres; destaca la importancia 
de unos servicios públicos y privados de 
alta calidad, asequibles y de fácil acceso, 
como instrumento para garantizar la 
igualdad de género; 
 

 

 

Enmienda  9 
Proyecto de informe 
Apartado 2 bis (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

  
2 bis. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que tengan en cuenta las 
repercusiones de las distintas políticas en 
materia de igualdad de género y cambio 
demográfico; 

 

 

Enmienda  10 
Proyecto de informe 
Apartado 3 bis (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

  
3 bis. Recuerda la decisión de la 
Defensora del Pueblo Europeo en el caso 
OI/8/2014/AN sobre el cumplimiento de 
los derechos fundamentales en la 
aplicación de la política de cohesión de la 
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UE;  

 

 

Enmienda  11 
Proyecto de informe 
Apartado 3 ter (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 3 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que utilicen activamente los 
Fondos Estructurales europeos como 
herramientas para mejorar la igualdad de 
género; 
 

 

 

Enmienda  12 
Proyecto de informe 
Apartado 7 bis (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 7 bis. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que lleven a cabo un análisis de 
género e integren la dimensión de género 
en los presupuestos, con el fin de 
distribuir los recursos financieros de 
forma igualitaria desde el punto de vista 
del género; 
 

 

 

Enmienda  13 
 
Proyecto de informe 
Apartado 7 bis (nuevo) 
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Proyecto de informe Enmienda 

 7 bis. Considera que los retos que 
plantean la despoblación y el 
envejecimiento de la población hacen 
necesario efectuar unas reevaluaciones 
objetivas, pormenorizadas y exhaustivas 
de numerosos programas y políticas 
establecidos en el ámbito económico, 
social y político, que deberán incluir una 
perspectiva a largo plazo;  

 

 

 
 

Enmienda  14 
Proyecto de informe 
Apartado 7 ter (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

  
7 ter. Señala que las mujeres de las 
comunidades marginadas afrontan una 
discriminación múltiple que las coloca en 
una situación que entraña un riesgo aún 
mayor de pobreza y exclusión social, 
especialmente en cuanto al acceso al 
empleo, la educación, la atención 
sanitaria y los servicios sociales; 

 

 

Enmienda  15 
Proyecto de informe 
Apartado 7 quater (nuevo) 
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Proyecto de informe Enmienda 

 7 quater. Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que consideren que el 
diálogo intergeneracional y la solidaridad 
entre las generaciones son una 
herramienta para lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres; 
 

 

 

Enmienda  16 
Proyecto de informe 
Apartado 7 quinquies (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

  
7 quinquies. Señala que la tasa de 
desempleo de las mujeres está 
infravalorada, dado que muchas de ellas 
no están registradas como desempleadas, 
en particular las que residen en zonas 
rurales o aisladas, o las que ayudan en el 
negocio familiar o las explotaciones 
agrícolas familiares; 

 

 

Enmienda  17 
Proyecto de informe 
Apartado 7 sexies (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

  
7 sexies. Pide a los Estados miembros y a 
la Comisión que fomenten el espíritu 
emprendedor de las mujeres en las zonas 
rurales; 
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Enmienda  18 
Proyecto de informe 
Apartado 7 septies (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

  
7 septies. Destaca la necesidad de 
disponer de estructuras de atención a 
niños y otras personas dependientes en 
todas las zonas rurales, e insta a la 
Comisión a que preste apoyo a los Estados 
miembros en este ámbito, en particular 
mediante la financiación por parte de la 
Unión del establecimiento de dichas 
estructuras de forma que se garantice la 
accesibilidad para todos; 

 

 

Enmienda  19 
Proyecto de informe 
Apartado 8 bis (nuevo) 

 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  
8 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten la integración de 
la dimensión familiar como principio 
básico de todas las propuestas políticas; 

 

 

Enmienda  20 
Proyecto de informe 
Apartado 10 bis (nuevo) 
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Proyecto de informe Enmienda 

 10 bis. Subraya la importancia de las 
autoridades locales y regionales a la hora 
de aplicar políticas y medidas que 
promuevan las posibilidades de empleo y 
de empleo por cuenta propia, 
especialmente para las mujeres, con 
objeto de frenar la tendencia a la 
emigración; 
 

 

 

Enmienda  21 
Proyecto de informe 
Apartado 14 bis (nuevo) 

 
 

Proyecto de informe Enmienda 

  
14 bis. Pide a la Comisión que utilice los 
fondos regionales para mejorar la 
asistencia maternal descentralizada; 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 20.6.2017    
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respuesta de la UE al reto demográfico.   
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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La respuesta de la UE al reto demográfico

(2017/C 017/08)

Ponente: Juan Vicente HERRERA CAMPO (España, PPE), presidente de la Junta de Castilla y León

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES,

Los retos demográficos a los que se enfrenta la UE

1. manifiesta que el cambio demográfico es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea. Entre 
sus factores se encuentran el envejecimiento de la población, la disminución del número de jóvenes y una tasa de natalidad 
inferior. Esto hace que el crecimiento demográfico dependa, en gran medida, de los movimientos migratorios, muy 
diferentes en unos y otros territorios de la UE. Los desequilibrios crean desafíos diversos tanto en las zonas que pierden 
población como en las grandes áreas urbanas receptoras;

2. señala, no obstante, que la aportación generada por el fenómeno migratorio solo ofrece una solución a corto plazo e 
insuficiente para el problema del descenso de la natalidad; si bien la migración supone más mano de obra rápidamente, 
también conlleva un aumento del porcentaje de población adulta en el territorio europeo, por lo que no se resuelve el 
problema del descenso de la tasa de natalidad y del envejecimiento general de la propia población;

3. señala que, desde el año 2000, el crecimiento poblacional de Europa ha sido muy modesto en comparación con los 
50 años anteriores: en torno al 0,5 % anual. En 2014, doce Estados miembros experimentaron pérdidas de población, 
mientras que en dieciséis se dio un crecimiento. Existen importantes diferencias entre el Este y el Oeste de Europa y también, 
aunque en menor medida, entre el Norte y el Sur. Incluso dentro de un mismo Estado son frecuentes las desigualdades 
regionales. En particular, se aprecia un patrón global de mayor crecimiento en las áreas urbanas que en las rurales en la 
mayoría de los países europeos. Las áreas rurales remotas experimentan desafíos demográficos en todo el continente. La 
reciente crisis económica ha acentuado la polarización de tendencias tanto a nivel europeo como nacional, así como los 
desafíos de pérdida de población a nivel regional;

4. destaca la necesidad de tener en cuenta las proyecciones a 2060 del 2015 Ageing Report. La dinámica de la fertilidad, 
esperanza de vida y migraciones hace prever grandes cambios en la estructura de edades de la población de la UE. La ratio 
activos/dependientes pasará de 4 a 1 a, aproximadamente, 2 a 1. La población europea no solo estará más envejecida en 
2060, sino que estará también distribuida de manera muy desigual. Las proyecciones plantean grandes diferencias entre los 
Estados miembros y dentro de ellos, con descensos de población en aproximadamente la mitad de ellos y crecimientos en la 
otra mitad;

5. llama la atención sobre el enorme impacto económico, social, presupuestario y ecológico, tanto a escala nacional 
como regional y local, del cambio demográfico. Este afecta a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y a los sistemas 
sanitarios. Determina la evolución del Estado del Bienestar, fundamentalmente por la presión sobre los sistemas de salud y 
los servicios sociales de atención a las personas mayores y a las personas dependientes. Incide en el desarrollo de los 
distintos territorios de la UE y en el mantenimiento de los ecosistemas tradicionales y de las infraestructuras. Destaca los 
riesgos de despoblación de determinadas zonas de la UE. Las regiones remotas, por ejemplo, afrontan retos geográficos y 
demográficos específicos debido a sus limitaciones de movilidad. Y aunque determinadas zonas o regiones, en función de 
sus características, vayan a verse afectadas por estos cambios más tarde o en menor medida, es innegable que sus 
consecuencias se harán sentir en el conjunto de la UE;

6. subraya la oportunidad de prestar atención a estos factores en el contexto de la evolución demográfica mundial. En 
este sentido, valora muy positivamente la labor de la OCDE en la recogida de datos comparados relativos a población a 
escala local y regional, lo que ayuda a entender el contexto de los desafíos demográficos más allá de su dimensión europea. 
Los mapas demográficos a escala de la UE podrían ser instrumentos válidos para entender los desafíos demográficos y 
recoger datos sobre los cambios demográficos, es decir, herramientas digitales usadas para la extracción de datos y el 
análisis de indicadores demográficos mediante el SIG (sistema de información geográfica);

C 17/40 ES Diario Oficial de la Unión Europea 18.1.2017
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La respuesta de las regiones y ciudades a los desafíos demográficos

7. toma nota de las diversas maneras en que las regiones y ciudades europeas reaccionan ante los desafíos demográficos:

— mediante medidas de promoción de la actividad productiva y el empleo, indispensables para afrontar tanto aumentos 
como declives de la población,

— por medio de políticas de apoyo a las familias y medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, que puedan tener 
una incidencia positiva en la consecución de tasas de fertilidad más altas,

— mediante políticas destinadas a mantener centros de enseñanza en zonas rurales aisladas,

— con actuaciones dirigidas a facilitar la emancipación y permanencia de los jóvenes, adaptando las cualificaciones a las 
necesidades del mercado laboral,

— poniendo en marcha iniciativas relacionadas con el retorno de emigrantes y la recuperación de talento,

— garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y mejorando la integración de la población 
inmigrante,

— adaptando los servicios sanitarios y sociales al envejecimiento de la población, con énfasis en aspectos como el apoyo a 
la vida independiente, la mejora de la prevención o la coordinación entre dispositivos, en un entorno de reducción de 
los recursos e incremento de la demanda,

— adaptando las ciudades para convertirse en lugares más habitables, en particular, para las personas mayores y 
dependientes,

— adaptando las políticas de transporte y otras medidas específicas para garantizar la movilidad y aumentar la 
interconectividad en y entre todas las regiones, con enfoques innovadores, como es el caso del «transporte a la 
demanda»;

8. anima a las ciudades y regiones europeas a seguir afrontando estos problemas y, además, a aprovechar las 
oportunidades asociadas al cambio demográfico, como las inherentes a la «economía de plata» para las empresas y entidades 
que conciben y ofrecen productos y servicios innovadores para las personas de edad avanzada, dado que, en particular, es en 
las regiones más afectadas por el cambio demográfico donde más se usa esta posibilidad. Los desafíos son también la 
ocasión de reforzar las inversiones en capital humano, aprovechar mejor los recursos locales, construir servicios públicos 
más eficaces y eficientes y establecer nuevas fórmulas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. El objetivo es 
mejorar la calidad de vida y el bienestar, entendido como el estado tridimensional de bienestar físico, mental y social. Las 
oportunidades relativas al cambio demográfico también son oportunidades de empleo relacionadas con los servicios para 
las personas mayores (físicos, digitales, de estilos de vida saludables, etc.);

9. destaca la importancia de que los ajustes en las estructuras de servicios a los que es necesario proceder en las regiones 
con una población en disminución se lleven a cabo de tal manera que quienes permanezcan en ellas, a menudo personas 
mayores, sigan teniendo acceso a los servicios que se derivan de sus derechos fundamentales. Ello implica desarrollar 
modalidades de prestación de servicios a través de la cooperación vertical y las iniciativas entre diferentes niveles, para 
garantizar así que el nivel local y regional disponga de los recursos necesarios para adaptarse al cambio demográfico;

10. se compromete a seguir apoyando la iniciativa «European Covenant for Demographic Change», promovida por AGE 
Platform Europe en estrecha cooperación con WHO-Europe a partir del Proyecto AFE-Innovnet, plataforma de los entes 
locales y regionales para fomentar la creación de entornos adaptados a las personas mayores en ámbitos como la sanidad, 
los servicios sociales, la vivienda, las tecnologías de la información y comunicación o el urbanismo y la movilidad;

11. subraya la importancia de que las ciudades y regiones europeas sean protagonistas privilegiadas a la hora de poner 
en práctica políticas europeas de lucha contra el reto demográfico, sobre todo en la creación de iniciativas que valoricen la 
diversidad y fomenten la interculturalidad. Asimismo, es necesario trabajar en el diseño de estrategias regionales y locales 
para apoyar la vinculación de centros de I+D, empresas y organismos públicos, promover viveros de empresas, fomentar el 
turismo rural, etc., con el fin de generar empleo para aumentar la atracción de la población en edad activa;
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12. pone de relieve la importancia de la cooperación horizontal en relación con el cambio demográfico. Los programas 
de cooperación territorial se han orientado a veces a este objetivo, especialmente para afrontar el envejecimiento, el declive 
en zonas rurales o, en mucha menor medida, aspectos relacionados con las tasas de natalidad en relación con el cambio 
demográfico. El CDR acoge con satisfacción los marcos de reflexión e intercambio de buenas prácticas en esta materia, 
como la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos (DCRN), que ha posibilitado espacios adecuados para generar 
iniciativas comunes y respuestas conjuntas;

13. considera que el cambio demográfico que afecta a Europa es de tal magnitud que no podrá ser afrontado sin que 
existan también poderosas iniciativas de cooperación vertical, que refuercen las acciones impulsadas en el ámbito regional y 
local mediante intervenciones diseñadas a nivel nacional y supranacional;

La respuesta actual de la UE a los desafíos demográficos

14. constata que la actual respuesta de la UE a los desafíos demográficos es parcial y escasamente desarrollada. Parcial, 
por centrarse casi exclusivamente en el envejecimiento, sin que otros aspectos como la baja natalidad o la pérdida de 
población por razones socioeconómicas, así como los aspectos de la movilidad y el transporte y la emigración hayan 
recibido suficiente atención. Escasamente desarrollada, porque muchas políticas que podrían contribuir a hacer frente a los 
retos demográficos carecen de enfoques específicos para ello;

15. hace notar que han sido las políticas de innovación e investigación las que han promovido un mayor número de 
iniciativas para gestionar los desafíos demográficos, casi siempre centradas en el envejecimiento. La Estrategia Europa 2020, 
dentro de su iniciativa emblemática «Unión por la innovación», impulsó una «European Innovation Partnership» específica en 
materia de envejecimiento activo y saludable. El programa Horizonte 2020 contempla, en su tercer pilar, un reto social 
dedicado al cambio demográfico. La JPI «More Years Better Lives», la KIC en innovación para el envejecimiento activo y 
saludable o el programa «Ambient Assisted Living» constituyen otros ejemplos;

16. resalta que la política agrícola común (PAC) contribuye a hacer frente a los desafíos demográficos en su «segundo 
pilar», dedicado al desarrollo rural. Durante el período de programación 2014-2020 los esfuerzos se centran en incentivar 
el «desarrollo de los servicios e infraestructuras que conducen a la inclusión social y revertir las tendencias de deterioro 
social y económico y la despoblación de las zonas rurales». El envejecimiento de la población es una gran preocupación en 
el mundo rural, por lo que la PAC está fomentando el relevo generacional y el empleo femenino;

17. señala que la participación de la política de cohesión en la lucha contra los retos demográficos debería ser más 
contundente, conforme al mandato explícito del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
Dicha norma prevé una «especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las 
regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más 
septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña». Asimismo, el 
artículo 175 del TFUE determina que los objetivos previstos en el precepto anterior han de ser tenidos en cuenta al formular 
y desarrollar las políticas y acciones de la Unión; que su consecución ha de ser apoyada por los Fondos Estructurales, el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros instrumentos financieros. Y que caben, asimismo, otras acciones específicas. 
Hasta la fecha, sin embargo, estas previsiones no han sido suficientemente desarrolladas, sin que se hayan adoptado medidas 
de acción positiva en función de la existencia de desventajas demográficas;

18. lamenta que muchas de las políticas europeas que podrían contribuir a hacer frente a los desafíos demográficos no 
contengan medidas específicas en favor de las zonas afectadas por dichos retos. Es el caso de las políticas de transporte, 
sociedad de la información, empleo y política social, medio ambiente y clima, empresa, etc.;

19. echa en falta una mayor atención a los problemas demográficos en el marco del Semestre Europeo, que hasta ahora 
únicamente tiene en cuenta las consecuencias del envejecimiento en la sostenibilidad de los presupuestos de los Estados 
miembros. En especial, echa en falta una mayor sensibilidad local y regional, tanto en el diagnóstico como en la definición 
de las Recomendaciones a los Estados miembros;
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Respuesta deseable de la UE ante los desafíos demográficos

20. considera que la respuesta de la UE al cambio demográfico debería dotarse de una visión amplia, coordinada e 
integradora, puesto que se trata de un tema transversal. Es preciso contar con una estrategia europea sobre los desafíos 
demográficos, que aumente la sensibilidad de todas las políticas: cohesión, innovación, transporte, salud, políticas sociales y 
de empleo, TIC, desarrollo rural, emigración, etc. Esta estrategia debería tener una base sólida en los valores comunes de la 
UE, la igualdad de trato y los derechos humanos. Asimismo, un planteamiento estratégico debería incluir análisis de los 
costes y proyecciones a escala nacional, regional y local;

21. recuerda que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 9 de septiembre de 2015, relativa al Informe sobre la 
puesta en práctica, los resultados y la evaluación general del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional (2012) (1), pide a la Comisión «que adopte una estrategia europea sobre el cambio demográfico para 
coordinar la acción de la UE en varios ámbitos a fin de asegurar sinergias y maximizar su impacto positivo en los 
ciudadanos, la economía y la creación de empleo en Europa, así como proteger los derechos humanos de las personas 
mayores en todas las políticas de la UE»;

22. estima que dicha Estrategia debería priorizar la creación de oportunidades de apoyo y generación de vida para 
ayudar a atraer y retener población joven en todo el territorio, para fomentar un crecimiento equilibrado entre zonas 
densamente pobladas, zonas con pérdida de población, y zonas con elevada dispersión de la población, favoreciendo la 
prestación de servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos. Debería, asimismo, impulsar políticas favorables a la 
familia, en particular, mediante medidas que eliminen los obstáculos que desincentivan la paternidad, y que contribuyan a 
aumentar la tasa de natalidad, incorporar la perspectiva de género; alentar la vida autónoma de las personas de edad 
avanzada; aumentar la esperanza de vida sana y reducir la dependencia; luchar contra la exclusión social que afrontan 
algunas capas de la población y promover nuevos esfuerzos que afiancen el reconocimiento de las tareas domésticas no 
remuneradas así como la implementación de políticas de conciliación de la vida profesional y familiar;

23. señala que una futura estrategia europea debería integrar e implicar a toda la sociedad y prestar la debida 
consideración al papel de los entes locales y regionales en la lucha contra el cambio demográfico, promover el intercambio 
entre ellos de las mejores prácticas y favorecer los enfoques centrados en la prevención e intervención temprana;

24. se compromete a subrayar la importancia de una respuesta a escala europea a los retos demográficos a través del 
sistema ESPAS, plataforma de prospectiva política entre las distintas instituciones y órganos comunitarios. La plataforma 
podría aprovechar la experiencia de muchas redes a escala de la UE que tratan cuestiones de envejecimiento saludable, tales 
como el Grupo especial sobre el envejecimiento saludable de la OMS, la Red de Ciudades Adaptadas a las Personas Mayores, 
la iniciativa «European Covenant for Demographic Change», el Proyecto AFE-Innovnet o AGE Platform Europe;

25. insiste en que todas las políticas y acciones de la UE deberían tener presentes los desafíos demográficos y prever 
mecanismos para hacerles frente. La UE debería tratar de integrar las consideraciones demográficas en todos los ámbitos 
políticos. La UE debería también considerar lo anterior en la configuración de los futuros marcos financieros plurianuales, 
incluir en su presupuesto rúbricas orientadas a posibilitar el desarrollo de estas políticas y acciones, así como establecer 
mecanismos de prioridad para aquellas regiones donde las consecuencias del cambio demográfico tienen una particular 
incidencia. Estas consideraciones deberían basarse en la clasificación territorial NUTS 3;

26. destaca que el cambio demográfico afecta a la movilidad en las regiones con desventajas demográficas, en particular 
aquellas zonas rurales cercanas a grandes focos urbanos, receptores de población, y reitera su llamamiento en favor de un 
Libro Verde sobre el tema (2);

27. considera que la UE debe apoyar políticas de inmigración en los Estados miembros, basadas principalmente en el 
empleo, que puedan atenuar las tendencias demográficas negativas antes citadas y señala la necesidad de una visión a largo 
plazo para la integración de las personas inmigrantes, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad intercultural que 
respete los valores fundamentales europeos. En este sentido, se subraya el importante papel de los entes locales y regionales, 
que deben estar plenamente capacitados para aplicar con éxito las políticas de integración sobre el terreno, incluidos los 
pequeños municipios de las zonas rurales;
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28. señala que el envejecimiento demográfico y las presiones combinadas sobre la financiación pública significan que los 
entes locales deberán prepararse para el envejecimiento de la mano de obra, prever la jubilación de un gran número de 
personas en los próximos años y garantizar que pueden atraer a suficientes profesionales jóvenes y cualificados. La 
contratación y la retención de los jóvenes y de los emigrantes que retornen y las personas de edad avanzada requieren que se 
preste mayor atención en todos los niveles de gobierno;

29. considera que la Política de Cohesión ha de orientarse decididamente a hacer frente al reto demográfico. Se trata de 
un aspecto a subrayar en los debates sobre el futuro de dicha política post 2020, lo que debe incidir en su alcance y enfoque 
y en sus futuros mecanismos de ejecución, de modo que contribuya a aprovechar los puntos fuertes de cada territorio y a 
superar las barreras, entre ellas las demográficas, que impiden su desarrollo equilibrado. Lamenta que este aspecto no haya 
sido suficientemente desarrollado hasta la fecha, pese a la inclusión de la dimensión territorial en esta política con el Tratado 
de Lisboa;

30. estima que los servicios de vivienda y ordenación que prestan los entes locales y regionales también deben tener en 
cuenta las necesidades de vivienda de las personas de edad avanzada, respetando, en la medida de lo posible, su deseo de 
permanecer en su entorno más cercano, e interviniendo en la modificación o adaptación de los alojamientos existentes, 
promoviendo el desarrollo del diseño inclusivo en las prácticas de construcción o realizando también proyectos de 
viviendas sociales cuando así lo permitan los recursos disponibles;

31. solicita a las instituciones europeas una definición precisa del concepto «desventajas demográficas graves y 
permanentes» del artículo 174 del TFUE. Y también que la UE se dote de indicadores estadísticos a la escala oportuna para 
sustentar dicha definición;

32. recuerda que el dictamen del CDR «Indicadores del desarrollo territorial: más allá del PIB» (3) señala que el PIB no 
mide con precisión la capacidad de una sociedad para abordar cuestiones que le afectan como, entre otras, el cambio 
demográfico, y solicita que se establezcan índices a escala internacional, nacional, local y regional que midan el progreso 
más allá del PIB. A este respecto, si se decidiese considerar otros indicadores complementarios al PIB, sería preciso explorar 
la introducción de indicadores capaces de evaluar la situación demográfica de un país, una región o un territorio específico;

33. solicita, asimismo, que la Política de Cohesión prevea instrumentos específicos para las zonas más afectadas por los 
desafíos demográficos, tales como un mayor peso de los criterios demográficos en el método de asignación de fondos o una 
mayor flexibilidad en la elección de los objetivos temáticos o en las tasas de cofinanciación. Reitera, en este sentido, lo 
señalado en su dictamen sobre «El futuro demográfico de Europa», esto es, que ayudar a las regiones con más dificultades es 
una «oportunidad para desarrollar instrumentos adecuados que permitan gestionar el cambio demográfico en toda 
Europa» (4);

34. destaca que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional puede contribuir a que las zonas con altos índices de 
envejecimiento, ruralidad y éxodo poblacional puedan mejorar sus infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y 
turismo, reducir la brecha digital, contar con mejores servicios públicos, apostar por la adaptación de las viviendas y los 
recursos residenciales, entre otros objetivos;

35. considera que el Fondo Social Europeo puede realizar una labor muy importante en relación con la formación de los 
jóvenes, frenar su éxodo y facilitar su retorno a su lugar de origen. Asimismo, puede contribuir a fomentar la empleabilidad 
de las mujeres, favorecer un mayor equilibrio entre vida profesional y familiar y luchar contra la exclusión social de las 
personas de edad avanzada;

36. estima preciso fomentar el grado de cooperación entre actores regionales y locales en las cuestiones relacionadas con 
el cambio demográfico. Por ello, sugiere que el programa europeo de cooperación territorial recoja la posibilidad, tanto a 
nivel transfronterizo como transnacional e interregional, de formar consorcios para colaborar de forma conjunta en la 
solución a los retos demográficos;

37. subraya, por lo que respecta a la política de transporte, la importancia de no dejar aisladas a las zonas 
demográficamente menos activas, así como a las zonas con desventajas demográficas y naturales graves, para evitar una 
exclusión mayor de dichas zonas, que muchas veces coinciden con áreas rurales, periféricas, de montaña, y remotas;
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38. recuerda que el dictamen del CDR «La movilidad en las regiones con desventajas geográficas y demográficas» (5) 
señala que las regiones con desventajas desempeñan funciones esenciales para el desarrollo equilibrado de la UE, en 
particular mediante el acceso a las materias primas, la agricultura, la pesca, la protección del medio ambiente, el turismo, las 
relaciones transfronterizas y las oportunidades de ocio. La mejora de las conexiones de transporte tanto en el interior de 
estas regiones como con el resto de la Unión Europea debería ser, por lo tanto, un elemento esencial de la política de 
cohesión y de las políticas de movilidad de la UE, y esto no solo en lo que se refiere a la movilidad de personas, sino también 
de mercancías. Promover un mayor crecimiento económico en las regiones con desventajas contribuiría al funcionamiento 
eficaz del mercado interior y a la cohesión territorial de la Unión en su conjunto;

39. pone de relieve el papel esencial que pueden jugar las tecnologías de la información y la comunicación y los 
entornos inteligentes en mejorar las condiciones de vida en las zonas más afectadas por los desafíos demográficos. A este 
respecto, solicita a la UE que tenga en cuenta la brecha digital que sufren muchas de esas zonas;

40. insta a las instituciones europeas a reconocer, en el marco de las políticas de medio ambiente y de lucha contra el 
cambio climático, el papel esencial que cumplen muchas zonas rurales y poco pobladas, así como aquellas zonas con 
elevada dispersión de la población, en el mantenimiento del medio rural, la biodiversidad y los paisajes;

41. anima a que la PAC siga recogiendo medidas destinadas a facilitar el relevo generacional en el medio rural, a 
favorecer el empleo femenino y a fomentar la diversificación económica; pone de manifiesto la necesidad de mejorar la 
metodología Leader, haciendo más partícipe a los actores del medio rural, así como de elaborar y poner en práctica 
estrategias de desarrollo integradas;

42. solicita que, en el marco de la iniciativa «Legislar mejor», se incluya en el análisis de impacto previo a cualquier 
iniciativa legislativa europea su posible incidencia en materia demográfica;

43. considera que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) tiene potencial para constituir una importante 
herramienta para fomentar las inversiones en ámbitos prioritarios de la UE como la energía, el transporte, la logística 
intermodal, el turismo, la cultura, las tecnologías de la información y de la comunicación, la investigación y la innovación, 
las PYME, la educación, la sanidad, la eficiencia medioambiental, las infraestructuras sociales y la economía social y 
solidaria, tal y como aparece recogido en el artículo 9 del Reglamento relativo al FEIE (6). Es deseable que dicho Fondo 
también pueda beneficiar a los territorios con menor dinámica demográfica, contribuyendo de este modo a evitar fracturas 
territoriales;

44. preconiza que la Estrategia Europa 2020 se dote de una mayor sensibilidad en torno a los retos demográficos a 
escala regional y local, contemplando en aquella la existencia de una iniciativa emblemática en materia demográfica Se 
compromete a incluir, en la plataforma de seguimiento de dicha Estrategia, una mención especial al tratamiento de las 
cuestiones demográficas;

45. resalta el vínculo que debe existir entre el cambio demográfico y el Semestre Europeo, destacando la necesidad de 
una dimensión territorial de este. Los entes locales y regionales deberían ser actores destacados en las medidas adoptadas en 
el marco del Semestre Europeo para hacer frente a los retos demográficos, y ser tenidos en cuenta en las recomendaciones 
que se realicen a los Estados miembros para hacer frente a dichos desafíos;

46. entiende que el envejecimiento supone, sin lugar a dudas un reto, pero también un logro en la medida que los 
avances de todo tipo, que la sociedad europea ha alcanzado, constituyen una oportunidad de cohesión, empleo y progreso;

47. concluye que, en tanto la UE avanza hacia un escenario como el descrito, es preciso seguir sensibilizando a todas las 
instancias en torno a la importancia de los desafíos demográficos, y dar pasos en la dirección adecuada partiendo de las 
herramientas existentes.

Bruselas, 16 de junio de 2016.

El Presidente  
del Comité de las Regiones Europeo

Markku MARKKULA 
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1.4. O indicador AROPE. 
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O	Indicador	AROPE	de	risco	de	pobreza	ou	exclusión	social	(Estratexia	Europa	
2020)	

O	indicador	AROPE	de	risco	de	pobreza	ou	exclusión	social	é	un	indicador	que	se	constrúe	
coa	poboación	que	se	atopa	ben	en	risco	de	pobreza,	con	carencia	material	ou	con	baixa	
intensidade	de	emprego.	

A	poboación	en	risco	de	pobreza	é	aquela	cuxos	ingresos	por	unidade	de	consumo	está	por	
baixo	do	60	por	cento	da	mediana	e	constrúese	sobre	a	base	dos	datos	do	ano	anterior	a	
aquel	no	que	se	realiza	a	mostra.		

Xunto	cos	fogares	sen	emprego	conforman	esta	estatística	aqueles	con	baixa	intensidade	
no	emprego,	é	dicir,	aqueles	nos	que	os	seus	membros	en	idade	de	traballar	fixérono	en	
menos	do	20	por	cento	do	total	do	seu	potencial	de	traballo	durante	o	ano	de	referencia	
dos	ingresos	(o	anterior	ao	da	mostra).	

Atópanse	en	situación	de	carencia	aqueles	fogares	que	teñen	carencia	en	polo	menos	tres	
dos	seguintes	aspectos	

¥ Non	pode	permitirse	ir	de	vacacións	polo	menos	unha	semana	ao	ano.	

¥ Non	pode	permitirse	unha	comida	de	carne,	polo	ou	pescado	polo	menos	cada	dous	
días.	

¥ Non	pode	permitirse	manter	a	vivenda	cunha	temperatura	adecuada.	

¥ Non	ten	capacidade	para	facer	fronte	a	gastos	imprevistos.	

¥ Tivo	retrasos	no	pagamento	de	gastos	relacionados	coa	vivenda	principal	(hipoteca	
ou	aluguer,	gas,	comunidade,	etc.)	

¥ Non	pode	permitirse	dispoñer	de	coche.	

¥ Non	pode	permitirse	dispoñer	de	ordenador	persoal.	

Cualifícase	 como	 carencia	 material	 severa	 a	 daqueles	 fogares	 que	 teñan	 polo	 menos	
carencia	en	catro	cos	conceptos	seguintes:	

¥ Non	pode	permitirse	ir	de	vacacións	polo	menos	unha	semana	ao	ano.	

¥ Non	pode	permitirse	unha	comida	de	carne,	polo	ou	pescado	polo	menos	cada	dous	
días.	

¥ Non	pode	permitirse	manter	a	vivenda	cunha	temperatura	adecuada.	

¥ Non	ten	capacidade	para	facer	fronte	a	gastos	imprevistos.	

¥ Tivo	retrasos	no	pagamento	de	gastos	relacionados	coa	vivenda	principal	(hipoteca	
ou	aluguer,	gas,	comunidade,	etc.)	

¥ Non	pode	permitirse	dispoñer	de	coche.	

¥ Non	pode	permitirse	dispoñer	de	teléfono	(fixo	ou	móbil).	

¥ Non	pode	permitirse	dispoñer	de	televisor	en	cor.	

¥ Non	pode	permitirse	dispoñer	de	lavadora.	
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GRÁFICO	V.1.1.	FAMILIAS	CON	DIFICULTADE	PARA	CHEGAR	A	FIN	DE	MES	(PORCENTAXE)	

	
Fonte	:	Condicións	de	vida	IGE	2016	

GRÁFICO	V.1.2.	PROMEDIO	DE	INGRESOS	MENSUAIS	SEGUNDO	O	GRAO	DE	DIFICULTADE	PARA	
CHEGAR	A	FIN	DE	MES.	ANO	2016	

	
Fonte	:	Condicións	de	vida	IGE	2016	

	

GRÁFICO	V.1.3.	PERSOAS	QUE	VIVEN	EN	FOGARES	CON	CARENCIAS	(PORCENTAXE)	

Fonte	:	
Condicions	de	vida	IGE	2016	
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GRÁFICO	V.1.4.	FOGARES	QUE	TIVERON	ALGÚN	ATRASO	NO	PAGO	DE	RECIBOS	DE	OBRIGADO	
CUMPRIMENTO	NOS	ÚLTIMOS	TRES	MESES.	INCIDENCIA	

	

Fonte	:	Condicions	de	vida	IGE	2016	

No	ano	2016,	algo	máis	dunha	de	cada	catro	persoas	(25,4	por	cento)	residentes	en	Galicia	
está	en	risco	de	pobreza	e	ou	exclusión	social.	A	cifra	de	2,5	puntos	porcentuais	inferior	á	
media	nacional	e	supón	unha	redución	mínima	con	respecto	ao	ano	anterior;	sen	embargo,	
racha	polo	menos	a	liña	ascendente	que	viña	experimentando	a	taxa	dende	2011.		

A	evolución	da	taxa	AROPE	mostra	un	primeiro	período	de	importante	descenso	–	máis	de	
catro	puntos	–	que	se	mantivo	ata	ben	entrada	a	crise.	A	partir	do	ano	2011,	a	taxa	comezou	
a	crecer,	de	forma	enérxica	ao	principio	e	despois	con	menor	intensidade	ata	o	ano	2015	
ata	perder	todo	o	gañado	nos	primeiros	anos	e	acabar	cun	AROPE	moi	similar	ao	do	ano	
2008.	Na	actualidade,	sen	embargo,	a	pesares	do	pequeno	incremento	porcentual	da	taxa,	
a	poboación	en	 risco	de	pobreza	e/ou	exclusión	social	 reduciuse	en	algo	máis	de	8.000	
persoas	na	totalidade	do	período,	a	causa	da	diminución	da	poboación	xeral.		

GRÁFICO	V.1.5.	TAXA	DE	PERSOAS	EN	RISCO	DE	POBREZA	

	
Fonte:	El	estado	de	la	pobreza	en	Galica.	EAPN	Galicia	2017	

No	2016,	en	Galicia	a	taxa	AROPE	diminúe	en	todos	os	tramos	de	idade	excepto	no	de	30	a	
44	anos,	que	pasa	do	22,4	por	cento	no	2015	ao	25,6	por	cento	no	2016	e	a	poboación	
maior	de	65	anos,	que	incrementa	un	0,1	por	cento.	

Así	mesmo,	o	25,1	por	cento	dos	e	das	menores	de	16	anos	atópanse	en	risco	de	pobreza	
e/ou	exclusión,	o	27	por	cento	se	consideramos	a	totalidade	da	pobreza	infantil	(nenos	e	
nenas	de	0	a	18	anos,	un	32,9	por	cento	no	conxunto	do	Estado	e	un	26,9	por	cento	na	UE	
28).		

En	termos	cuantitativos,	o	principal	compoñente	do	AROPE	é	a	Taxa	de	Risco	de	Pobreza.	
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No	 ano	 2016,	 o	 19	 por	 cento	 da	 poboación	 galega,	 unhas	 516.000	 persoas,	 viven	 con	
ingresos	menores	aos	684	euros	ao	mes,	apenas	catro	décimas	menos	que	no	ano	anterior.	
Ademais,	aínda	que	son	23.000	menos	que	no	ano	2015	(a	taxa	pasa	do	4,8	por	cento	ao	4	
por	cento),	108.000	galegas	e	galegos	viven	en	situación	de	pobreza	severa,	con	ingresos	
inferiores	a	4.104	euros	ao	ano	(342	euros/mes).		

A	fraxilidade	das	persoas	maiores	de	65	anos	

A	nivel	estatal,	o	VII	 Informe	“El	Estado	de	 la	Pobreza	en	España	2017”	alerta	de	que	a	
poboación	maior	de	65	anos	é	a	única	na	que	aumenta	o	risco	de	pobreza	e	exclusión	(dun	
13,7	 por	 cento	 a	 un	 14,4	 por	 cento).	 En	 Galicia,	 aínda	 que	 só	 empeora	 unha	 décima	
respecto	ao	ano	anterior	(do	16,2	por	cento	ao	16,3	por	cento),	segue	estando	por	riba	da	
taxa	estatal.		

Cómpre	salientar	este	risco	de	empeoramento	do	benestar	das	persoas	maiores.	O	62,7	
por	 cento	 das	 pensións	 que	 se	 distribúen	 en	 Galicia,	 é	 dicir	 unhas	 474.000,	 teñen	 un	
importe	inferior	ao	limiar	da	pobreza.	Delas,	ademais,	unhas	123.000,	que	supoñen	o	16,3	
por	cento	do	total	de	pensións,	teñen	un	importe	por	debaixo	do	limiar	de	pobreza	severa.	
Nas	de	viuvez,	percibidas	maioritariamente	por	mulleres,	as	porcentaxes	son	do	80,7	por	
cento	e	30,2	por	cento	respectivamente.	

	

TÁBOA	V.1.1.	TIPOLOXÍA,	NÚMERO	E	IMPORTE	DAS	PENSIÓNS	EN	GALICIA.	ANO	2016	

Tipoloxía,	número	e	importe	das	pensións	en	Galicia.	Ano	2016	

Importe	
Incapacidade	
permanente	

Xubilación	 Viuvez	 Orfandade	
Favor	
familiar	

Todas	 as	
pensións	

<	300	€	 1.218	 32.627	 39.105	 13.747	 810	 87.507	

300	-	655,19	€	 32.111	 220.799	 108.378	 5.465	 4.721	 371.474	

655,20	 a	 1.000	
€	

20.107	 87.600	 26.615	 4.097	 375	 138.794	

1.000	a	1.500	 10.182	 62.320	 11.884	 487	 188	 85.061	

1.500	a	2.000	 3.271	 31.307	 966	 74	 28	 35.646	

>	2.000	 2.476	 35.587	 26	 21	 9	 38.119	

Todos	Tramos	 69.365	 470.240	 186.974	 23.891	 6.131	 756.601	

Parte	
proporcional	
ate	 limiar	
pobreza	 severa	
(342	€)	

967	 16.339	 17.430	 788	 81	 35.605	

Parte	
proporcional	
ate	 limiar	 da	
pobreza	(684€)	

1.952	 7.438	 3.381	 2.229	 38	 15.038	

Total	 en	
Pobreza	

50,9%	 55,5%	 80,7%	 89,7%	 90,8%	 62,7%	

Total	 en	
Pobreza	Severa	

3,1%	 10,4%	 30,20%	 60,8%	 14,5%	 16,3%	

Fonte:	Elaboración	de	EAPN	sobre	datos	do	Ministerio	de	Emprego	e	Seguridade	Social	
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1.5. Documento de Conclusiones 2017. Grupo de trabajo de 
Despoblación y envejecimiento de la CALDE (Conferencia 
de Asambleas Legislativas Regionales Europeas).
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DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 2017 

GRUPO DE TRABAJO DE DESPOBLACIÓN Y 
ENVEJECIMIENTO | CALRE 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, SEVILLA 9 DE NOVIEMBRE 2017 

 

 

1. CONTEXTO GENERAL Y OBJETIVOS 

El Grupo de trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento de la CALRE 
(Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas), que coordina la 
presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente Municio, fue creado 
en la Asamblea Plenaria de CALRE que se celebró en 2016 en Varese. 

El grupo está formado por 16 Parlamentos Regionales con capacidad 
legislativa de 5 Estados miembros diferentes: España, Bélgica, Alemania, 
Portugal e Italia. 

El objetivo fundamental del Grupo es el establecimiento de una estrategia 
europea que integre las consideraciones demográficas en todos los 
ámbitos políticos y que esté presente en la configuración del futuro marco 
financiero plurianual posterior a 2020, para obtener respuestas comunes al 
problema que la despoblación y el envejecimiento suponen para una gran 
cantidad de regiones europeas. Es necesario que desde Europa se otorgue 
la debida consideración a los entes regionales y locales para hacer frente 
a la despoblación, ya que somos protagonistas privilegiados, por constituir el 
órgano legislativo más próximo a los ciudadanos.  

Para ello, se estableció un Plan de trabajo centrado, en primer lugar, en abrir 
un proceso de participación de todos los miembros del grupo de trabajo 
con la finalidad de realizar un diagnóstico objetivo sobre los parámetros 
sociales y económicos que caracterizan los diferentes ámbitos territoriales 
desde el punto de vista de la despoblación y el envejecimiento.  

A continuación se organizó un seminario con expertos, que tuvo lugar el 16 de 
junio de 2017 en la sede de las Cortes de Castilla y León. El encuentro, 
denominado “La Despoblación y el Envejecimiento en las regiones de la UE. 
Soluciones de Futuro” contó con la participación de expertos nacionales e 
internacionales, académicos y científicos, con conocimientos en muy 
diversas materias, tales como economía, inmigración, demografía, ciencias 
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sociales, etc. Su objetivo principal fue el de plantear soluciones reales y 
propuestas concretas, dentro de una estrategia propia, para afrontar la 
despoblación y el envejecimiento en las diferentes regiones de la UE. CUE 

A ese encuentro le siguió una reunión en la sede del Comité de las Regiones 
en Bruselas, el 28 de septiembre de 2017, con la finalidad de presentar ante 
los responsables de la elaboración de las futuras políticas y estrategias 
europeas los trabajos realizados y las propuestas que queremos plantear 
para hacer frente al reto que supone en la actualidad la despoblación y el 
envejecimiento en nuestros territorios. En esta reunión se abordó la necesidad 
de establecer en un futuro inmediato políticas y líneas de financiación 
concretas para atajar el problema de la despoblación y el envejecimiento en el 
próximo período de programación financiera de la Unión Europea posterior a 
2020. 

De forma complementaria a esta reunión, la Presidenta de las Cortes de Castilla 
y León, junto con representantes de los grupos políticos de dicha Asamblea,  
mantuvieron diversas entrevistas particulares con los principales 
representantes en la Comisión Europea en política regional, en política de 
desarrollo rural y en política social y de empleo, con el objetivo de plantear 
las reivindicaciones de los miembros integrantes del Grupo de Trabajo sobre la 
necesidad de abordar estrategias específicas para combatir la despoblación y el 
envejecimiento. 

Y, por último, el pasado mes de octubre se llevó a cabo un tercer encuentro - 
seminario con los sectores estratégicos de actividad más importantes de 
Castilla y León, que también habían sido identificados como sectores 
productivos destacados en el medio rural de las regiones de Europa: el turismo 
ligado a la riqueza cultural e histórica, el sector agrario y agroalimentario y 
el sector forestal. El objetivo de este encuentro consistió en analizar 
propuestas destinadas a impulsar el crecimiento y el rejuvenecimiento de 
la población en el medio rural de Castilla y León a partir de su riqueza 
potencial, de sus recursos naturales y culturales. 

 

2. ESTADO DE DIÁGNOSTICO DE LAS REGIONES MIEMBRO DEL 
GRUPO DE TRABAJO 

DATOS DE POBLACIÓN 

Las principales conclusiones que destacan del diagnóstico llevado a cabo con 
las Asambleas miembro del grupo de trabajo es que se trata de regiones que 
poseen en su mayoría una densidad de población inferior a la media 
europea.  
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Especialmente, destacan por su baja densidad de población regiones como 
Aragón con una densidad de 27,42 habitantes por km2, Extremadura con una 
densidad de 26,1 habitantes por km2 y Castilla y León, que cuenta con una 
escasa densidad de población de 25,97 habitantes por km2 con respecto a la 
media europea que es de 111 habitantes por km2 y también con respecto a la 
media española que es de 92 habitantes por km2. 

La población de estas regiones se concentra mayoritariamente en las áreas 
urbanas contando con una mayor proporción de mujeres en el núcleo 
urbano y con una mayor proporción de hombres en el mundo rural, lo que 
demuestra que se ha producido una masculinización del mundo rural. 

En las regiones analizadas, que se comprueba que están escasamente 
pobladas, se produce una evolución negativa de crecimiento natural, con las 
excepciones de Canarias y Andalucía, que cuentan con una tendencia de 
crecimiento elevada.  

Ante un escenario de crecimiento natural negativo, resulta necesario analizar 
el factor de las migraciones, que ayuda a la configuración poblacional del 
territorio.  

Las migraciones se han presentado durante los últimos 25 años como un 
factor de crecimiento positivo en las regiones analizadas, al contar con un 
mayor porcentaje de inmigrantes que recibe el territorio que de emigrantes que 
abandonan el territorio. Sin embargo, se debe destacar que, con la crisis 
económica que asoló Europa en el año 2010, esta tendencia ha dejado de ser 
tan positiva como consecuencia de la desaceleración del empleo y en 
consecuencia de la pérdida de atractividad de estos territorios los inmigrantes 
están abandonando el territorio.   

En cuanto a la emigración por género, un 53,4% de los emigrantes son 
hombres. Sin embargo, las cifras de hombres y mujeres inmigrantes que reciben 
estos territorios son casi idénticas. 

En este punto, cabe destacar que casi un 25% de la población emigrante de 
las regiones objeto de estudio es población activa y casi un 3% de la 
población inmigrante son personas de edad superior a los 65 años. Es decir, 
nos hallamos ante un escenario en el que la gente joven se va y permanece en 
nuestras regiones la población más envejecida y dependiente. 

En particular, nos encontramos con una edad media de la población de 44,68 
años de edad. Estamos en un momento social en el que la mayor parte de la 
población, un 64,74% de la población, se sitúa en el grupo de edad de 30 a 
64 años. A este grupo le sigue el grupo de edad de los mayores de 65 años, 
que representa un 19,35% de la población.  
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Cabe destacar que, en el caso de Castilla y León, el Grupo de edad de los 
mayores de 65 años representan prácticamente un 25% de la población.  

Es decir, la mayor parte de la población que compone las regiones del Grupo de 
Trabajo se encuentra en la parte alta de la pirámide poblacional, lo que supone 
un muy bajo potencial de relevo generacional, al representar un 14,07% de la 
población el grupo de edad de entre 15 a 29 años y un escaso 4% el grupo 
de población de 0-14 años.  

Esto implica que nuestra población será cada vez será más dependiente y más 
aún en un período en el que la esperanza de vida continúa aumentando. De 
este modo, la ratio activos/dependientes, que actualmente es de 4 a 1, pasará 
en 2080 a tener valores aproximados de 2 a 1. 

Analizando estos datos poblacionales diferenciando entre áreas urbanas y áreas 
rurales, se destaca que casi un 70% de la población dependiente (edad 
superior a 65 años) reside en la actualidad en el medio rural.  

Cabe subrayar que en Castilla y León la mitad de la población total reside en el 
medio rural 

A todos estos datos hay que añadir las reducidas tasas de fecundidad en las 
regiones objeto de nuestro estudio, que sitúan en 1,25 el número de hijos por 
mujer, sumado a una maternidad y paternidad cada vez más tardía, que alcanza 
los 31,62 años para las mujeres y 34,16 años para los hombres. 

DATOS ECONÓMICOS 

En cuanto a los niveles de riqueza en términos de PIB, la mayoría de las 
regiones que componen el Grupo se sitúan fuera del nivel de convergencia.  

Atendiendo en particular a los sectores principales que componen el PIB de estas 
regiones, la principal fuente de ingresos y generador de empleo la 
constituye el sector servicios, aunque en menor medida aparece representado 
también el sector industrial y emerge en algunas regiones el, sector primario, 
especialmente en Castilla y León, Aragón y Extremadura.   

Como consecuencia del descenso poblacional de muchas de estas regiones su 
PIB per cápita se ha visto incrementado durante los últimos años, 
especialmente en regiones como Castilla y León, Asturias, Galicia, Sajonia y 
Abruzzo.  

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

Otro elemento clave a analizar en estas regiones son los servicios públicos e 
infraestructuras.  
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En el área de educación, más del 50% de la población de las regiones 
analizadas posee estudios medios o superiores. Sin embargo, no se muestra 
un criterio uniforme que refleje un mayor porcentaje de centros en las áreas 
urbanas o rurales. Si bien podemos destacar que regiones con una gran 
extensión del territorio como Castilla y León y Extremadura cuentan con 
más centros escolares en las áreas rurales. 

En el área de la salud y de los servicios sociales, en general las regiones 
cuentan con más centros de salud en las áreas rurales. 

Según los datos que contienen las encuestas remitidas por los miembros 
del grupo de trabajo, en el área de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, más del 80% de la población cuenta con acceso a la banda 
ancha y casi un 80% tiene acceso a las nuevas tecnologías. No obstante, 
cabe destacar que pese a este aparente buen dato de acceso a la banda ancha, 
ésta no llega a muchas zonas rurales o bien lo hace con una calidad 
insuficiente para poder desarrollar un negocio empresarial o teletrabajar.  

Otro elemento clave para el desarrollo del territorio es la accesibilidad en 
transporte público en toda la superficie regional, que se concentra en mayor 
medida en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Por su parte, el tiempo 
medio de duración para acceder desde zonas rurales a las zonas urbanas es 
superior a 30 minutos en la mayoría de las regiones del grupo de trabajo. 

A la hora de analizar los datos del territorio se reflejan regiones especialmente 
rurales con un importante porcentaje de área montañosa en su territorio.  

Territorios que se dividen en municipios de escasa dimensión, en donde 
destaca Castilla y León por su elevado número de municipios en comparación 
con el resto de las regiones, ya que cuenta con 2.248 municipios, lo que supone 
el 25% del número total de municipios que existen en España. El elevado número 
de núcleos de población y la amplitud del territorio complica y encarece de 
forma considerable la gestión de los servicios necesarios para la 
población. 

RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

Las regiones del Grupo de Trabajo son regiones ricas en recursos 
endógenos, tanto naturales como culturales.  

Cuentan con numerosas áreas naturales protegidas, así como con un elevado 
potencial de recursos agrícolas y forestales y turismo de naturaleza y, en 
especial, Galicia posee un elevado potencial de recursos de la pesca.  

También se trata de regiones que poseen un elevado número de bienes de 
interés cultural y bienes patrimonio de la humanidad; asimismo poseen 
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centros culturales y de enseñanza artística, así como una valiosa riqueza 
intangible en cuanto al idioma, la música o la celebración de eventos culturales 
destacados, tales como los festivales internacionales. En particular, en el caso 
de Castilla y León, posee 2.200 Bienes catalogados como de Interés Cultural y 
8 Bienes Patrimonio de la Humanidad.  

INICIATIVAS REGIONALES SOBRE LA DESPOBLACIÓN 

En lo que se refiere a las iniciativas regionales de Despoblación y 
Envejecimiento, en la actualidad ninguna Asamblea cuenta con una 
Comisión dedicada específicamente a abordar estos problemas. Tan sólo 
Sajonia y Galicia contaron en el pasado reciente con Comisiones específicas en 
la materia; por su parte, la Asamblea de Aragón dispone de un Grupo de Trabajo 
específico sobre despoblación. En todo caso, la mayoría de las Asambleas 
Regionales han tramitado diversas iniciativas relacionadas con la materia 
para el establecimiento de medidas demográficas concretas. 

A nivel gubernativo regional sí existen organismos regionales específicos para 
tratar de esta materia, como son el Consejo de Políticas Demográficas de 
Castilla y León, la Unidad Especial para los asuntos demográficos de 
Sajonia o el Observatorio para la Dinamización Demográfica de Galicia.  

Además, las regiones están desarrollando activamente planes de actuación 
regionales, como es la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-
2020, la Directriz de Política Demográfica y Contra la Despoblación de 
Aragón, la Agenda Demográfica de Sajonia, el Plan para la Dinamización 
Demográfica de Galicia, el Pacto Demográfico de Asturias, la Comisión de 
Expertos para la financiación autonómica de Extremadura y estudios de 
carácter transversal.   

  

3. CONCLUSIONES. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

Europa se presenta ante un escenario marcado por el envejecimiento, el 
declive de la población y las migraciones.  

En particular, vivimos en un período en el que las zonas rurales y, en especial, 
las áreas de montaña se están despoblando de forma progresiva, las áreas 
metropolitanas y del litoral continúan en pleno crecimiento.  

Merecen una especial atención las mujeres y las personas mayores, que 
influyen de manera sustancial en este proceso.  

Recientemente, las mujeres han tenido más acceso a la educación y a la vida 
laboral, situación que ha conllevado que hayan emigrado a las ciudades en 
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donde se les ofrece más oportunidades; a consecuencia de ello se han ido 
vaciando las áreas rurales de personas en edad activa y reproductiva. 

Esta situación ha generado un envejecimiento especialmente acelerado de 
algunas zonas especialmente afectadas por las emigraciones. Se trata de áreas 
anteriormente muy productivas, pero que ya no generan empleo, razón por 
la cual los jóvenes las abandonan de forma progresiva.  

No obstante, el envejecimiento no sólo se presenta en las áreas rurales, sino 
también está llegando al centro de las ciudades.  

Ante esta situación se han ido presentando respuestas institucionales en los 
diferentes niveles de gobernanza: 

• A nivel europeo, ante el debate del futuro marco financiero plurianual, la 
Comisión Europea ha publicado el 7º Informe de la Cohesión sobre la 
política de cohesión en donde establece como una prioridad las 
cuestiones demográficas. 
 

• A nivel español, el Gobierno de España ha aprobado en enero de 2017 
la creación de un Comisionado del Gobierno encargado de elaborar 
una estrategia nacional al frente del reto demográfico en colaboración 
con las diferentes administraciones públicas. Estrategia a la que 
deseamos contribuir con los desarrollos obtenidos con el trabajo obtenido 
por este grupo. 
 

• A nivel regional, las diferentes regiones están trabajando con diferentes 
planes de trabajo y estudios en hacer frente al cambio demográfico.  

A escala global, como resultado de los debates mantenidos en las sesiones de 
trabajo de este Grupo, se defiende un enfoque integral, holístico en las 
diferentes políticas de despoblación, políticas que han de atender en primer 
lugar a la población de los territorios, creando oportunidades de empleo, 
especialmente para los jóvenes y aprovechar los nuevos mercados 
emergentes dirigidos a cubrir las necesidades de una población más envejecida, 
la conocida como la “Sylver Economy”. Hay que fomentar el emprendimiento 
empresarial y los sectores estratégicos regionales. 

Por todo ello, resulta necesario conceder todo el apoyo a los sectores 
estratégicos regionales; en especial, en las áreas rurales ha de otorgarse un 
papel destacado a la industria agrícola y agroalimentaria, al sector forestal, 
a la cultura y al turismo. 

El objetivo es alcanzar el desarrollo económico de estas regiones a partir de una 
explotación inteligente de todo el potencial que éstas pueden ofrecer, con 
una política estratégica de orientación al territorio que encauce la cooperación 
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desde el nivel de gobierno local, determinando la existencia de áreas 
funcionales.  

Ello implica mejorar los servicios, no sólo los servicios de acceso territorial sino 
también los servicios tecnológicos, con la finalidad de aprovechar todo su 
potencial.  

ESTRATEGIA UE 

En el marco de la Estrategia Demográfica Europea, existen diferentes 
iniciativas que pueden incidir en atender la despoblación y el envejecimiento: 

- Ante el marco de la futura política de cohesión, se presenta como un 
elemento central el Desarrollo Urbano Sostenible. Para ello se asignará 
una partida específica de fondos, 15.000 millones de €. En este contexto, 
y a través de la Agenda Urbana para la Unión Europea, ya se está 
impulsando la colaboración entre diferentes Estados miembros.  
 

- El establecimiento de un Índice De Envejecimiento Activo para analizar 
las políticas sociales e implicar a los Estados miembros para que se 
comprometan a desarrollar los principios existentes en el pilar de los 
derechos sociales, como proporcionar servicios a la población envejecida 
en las áreas remotas.  
 

- La adopción del Pacto Europeo para el Cambio Demográfico, una red 
que pretende reunir a autoridades públicas a diferentes niveles de 
gobierno, así como a la sociedad civil y a todos los proveedores de la 
Sylver Economy.  
 

- Dentro del Semestre Europeo podemos encontrar otra herramienta es la 
Revisión anual por país, en donde la mayoría de las recomendaciones 
elaboradas por la Comisión Europea son de carácter regional y muchas 
de ellas se refieren al mercado laboral, la educación, cuestiones sociales, 
pero también administrativas.  
 

- La Política de Desarrollo Rural está trabajando con el concepto de 
Smart Villages (Pueblos Inteligentes) concepto emergente que se refiere 
a las áreas rurales y comunidades que se construyen a partir las fortalezas 
para desarrollar nuevas oportunidades. También establece varias 
medidas destinadas a mejorar la competitividad de explotaciones 
agrarias, para crear crecimiento y empleo, en especial medidas centradas 
en el potencial que puede generar la bioeconomía, la biomasa y los 
biorecursos en las zonas rurales. 
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En este contexto, los fondos europeos tienden a facilitar la incorporación 
de los jóvenes agricultores eliminando las principales barreras con las que 
se encuentran a la hora de iniciar la actividad, como son el acceso a los 
terrenos, el acceso a la financiación y el acceso a las tecnologías. En 
especial, se les proporciona cursos de formación y de desarrollo de 
capacidades.  

- También se ha creado el Partenariado de la Innovación Europeo para 
la Agricultura que pretende desarrollar un entorno rural innovador a 
través de la cooperación de diferentes agentes como son los 
investigadores, los agricultores, los empresarios, los asesores y los 
consultores. 
 

- Además, cabe destacar que la Unión Europea ha lanzado una Iniciativa 
Piloto en el sector del turismo y próximamente va a lanzar una 
Iniciativa Piloto en el sector de las energías renovables y verdes.  

DEMANDAS DE LAS REGIONES 

Las políticas y fondos europeos necesitan dotarse de una mayor flexibilidad 
para poder atender a las necesidades concretas de los territorios que sufren 
los problemas de la despoblación y el envejecimiento. 

Las políticas regionales a todos los niveles de gobierno deben incluir una 
planificación territorial adaptada a las necesidades particulares del 
territorio. Es necesario atender a las necesidades específicas del territorio local, 
especialmente en las zonas rurales, para hacer de él un lugar atractivo, 
sostenible, innovador y competitivo. 

Desarrollar proyectos concretos en todos los sectores con potencial de 
desarrollo para promover la innovación en el medio rural, la eco-innovación o la 
innovación social entre otros, que permitan establecer una estrategia marcada a 
largo plazo y que no se trate solamente de experiencias piloto.  

MARCO FINANCIERO EUROPEO POSTERIOR A 2020  

El Marco Financiero Europeo posterior a 2020 está marcado por una reducción 
del presupuesto como consecuencia del Brexit.  

En este contexto, aunque se haya anunciado que la política de cohesión va a 
seguir estando disponible a todas las regiones, esta se va a centrar en mostrar 
fondos disponibles para la inversión, desarrollando inversión pública y 
acogiendo la inversión privada.  
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En definitiva, resulta clave establecer una mayor cooperación interterritorial 
y la creación de sinergias entre los organismos públicos y privados para hacer 
frente a las nuevas necesidades sociales y territoriales que se presentan como 
consecuencia de la despoblación y el envejecimiento.  

Como ha declarado Jean Claude-Juncker en el debate de Estado de la UE, la 
demografía es un tema clave para el futuro de la UE, y no podemos 
conseguirlo sin un verdadero debate a nivel regional.  

Resulta clave, por tanto, la implicación de las autoridades regionales y 
locales en la elaboración de una correcta política de cohesión posterior a 2020 
que atienda a las necesidades reales de los territorios y por tanto de los 
programas operativos regionales que de ella se derivan.  



368 Galicia: Perspectivas demográficas 

1.6. Un gran desafío Europeo. La respuesta regional de la UE 
al futuro demográfico 
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Un gran desafío europeo 
La respuesta regional de la UE al futuro demográfico 

1 Noviembre 2016 
 
 

 
 

El Comité Europeo de las Regiones señala que el 
cambio demográfico es uno de los principales retos 
a los que se enfrenta la Unión Europea, entre los que 
se encuentran el envejecimiento de la población, la 
disminución del número de jóvenes y la decreciente 
tasa de natalidad; considera que el cambio 
demográfico que atraviesa Europa es de tal 
envergadura que, si se quiere abordar, también se 
requieren iniciativas verticales de cooperación 
sólidas que respalden lo adoptado a nivel regional y 
local mediante medidas concebidas a escala 
nacional y supranacional; indica que la política de 
cohesión debe desempeñar un papel más vigoroso 
en la lucha contra los retos demográficos, de 
conformidad con el mandato explícito del artículo 
174 TFUE y el artículo 175 TFUE; que su logro debe 
estar respaldado por los Fondos Estructurales, el 
BEI y otros instrumentos financieros. Añade que 
podrían resultar necesarias otras medidas 
específicas; considera que la respuesta de la UE al 
cambio demográfico debe ser amplia, coordinada e 
integrada, ya que se trata de una cuestión 
transversal; recomienda que la Estrategia Europa 
2020 esté más atenta a los desafíos demográficos 
locales y regionales, mediante una iniciativa 
emblemática sobre cuestiones demográficas; 
destaca el vínculo que debe existir entre el cambio 
demográfico y el Semestre Europeo y subraya que 
éste debe tener una dimensión territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comité de las Regiones Europeo, La 
respuesta de la UE al reto demográfico’, 
Junio 2016 [Extracto}. 

 

 
 

 
La Comisión de Política Social, 
Educación, Empleo y Cultura del 
Comité de las Regiones Europeo ha 
adoptado el dictamen sobre «La 
respuesta de la UE al reto demográfico» 
recogido en estas páginas [CDR 
40/2016]. 
 
Según su ponente, Juan Vicente 
Herrera Campo (Presidente de la Junta 
de Castilla y León en España), «las 
competencias clave en áreas como el 
empleo, la participación en la sociedad 
y la vida independiente, que deberían 
utilizarse para desarrollar respuestas 
adecuadas. Lamenta que, pese a la 
posibilidad de que muchas políticas 
europeas contribuyan a afrontar los 
retos demográficos, no contienen 
medidas específicas para ayudar a las 
zonas afectadas, como el transporte, la 
sociedad de la información, el empleo y 
la política social, el medio ambiente y el 
clima. " 
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Retos demográficos que enfrenta la UE 

El Comité Europeo de las Regiones: 

1. Manifiesta que el cambio demográfico es uno de los 
mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea. Entre 
sus factores se encuentran el envejecimiento de la población, la 
disminución del número de jóvenes y una tasa de natalidad 
inferior. Esto hace que el crecimiento demográfico dependa, en 
gran medida, de los movimientos migratorios, muy diferentes 
en unos y otros territorios de la UE.  

2. Señala, no obstante, que la aportación generada por el 
fenómeno migratorio solo ofrece una solución a corto plazo e 
insuficiente para el problema del descenso de la natalidad; si 
bien la migración supone más mano de obra rápidamente, 
también conlleva un aumento del porcentaje de población 
adulta en el territorio europeo, por lo que no se resuelve el 
problema del descenso de la tasa de natalidad y del 
envejecimiento general de la propia población. 

3. Señala que, desde el año 2000, el crecimiento poblacional 
de Europa ha sido muy modesto en comparación con los 50 años 
anteriores: en torno al 0,5 % anual. En 2014, doce Estados 
miembros experimentaron pérdidas de población, mientras que 
en dieciséis se dio un crecimiento. En particular, se aprecia un 
patrón global de mayor crecimiento en las áreas urbanas que en 
las rurales en la mayoría de los países europeos. Las áreas 
rurales remotas experimentan desafíos demográficos en todo el 
continente.  

4. La dinámica de la fertilidad, esperanza de vida y 
migraciones hace prever grandes cambios en la estructura de 
edades de la población de la UE. La ratio activos/dependientes 
pasará de 4 a 1 a, aproximadamente, 2 a 1. Europa no solo estará 
más envejecida en 2060, sino que estará también distribuida de 
manera muy desigual.  

5. Llama la atención sobre el enorme impacto económico, 
social, presupuestario y ecológico, tanto a escala nacional como 
regional y local, del cambio demográfico. Este afecta a la 
sostenibilidad de los sistemas de pensiones y a los sistemas 
sanitarios. Determina la evolución del Estado del Bienestar, 
fundamentalmente por la presión sobre los sistemas de salud y 
los servicios sociales de atención a las personas mayores y a las 
personas dependientes. Incide en el desarrollo de los distintos 
territorios de la UE y en el mantenimiento de los ecosistemas 
tradicionales y de las infraestructuras.  

6. Subraya la oportunidad de prestar atención a estos factores 
en el contexto de la evolución demográfica mundial. En este 
sentido, valora muy positivamente la labor de la OCDE en la 
recogida de datos comparados relativos a población a escala 
local y regional, lo que ayuda a entender el contexto de los 
desafíos demográficos más allá de su dimensión europea 

La respuesta de las regiones y ciudades a los desafíos 
demográficos  

7. Toma nota de las diversas maneras en que las regiones y 
ciudades europeas reaccionan ante los desafíos demográficos: 
 Mediante medidas de promoción de la actividad productiva y 

el empleo, indispensables para afrontar tanto aumentos 
como declives de la población.  

 Por medio de políticas de apoyo a las familias y medidas de 
conciliación de la vida laboral y familiar, que puedan tener una 
incidencia positiva en la consecución de tasas de fertilidad 
más altas. 

 Mediante políticas destinadas a mantener centros de 
enseñanza en zonas rurales aisladas. 

 Con actuaciones dirigidas a facilitar la emancipación y 
permanencia de los jóvenes, adaptando las cualificaciones a 
las necesidades del mercado laboral.  

 Poniendo en marcha iniciativas relacionadas con el retorno 
de emigrantes y la recuperación de talento. 

 Garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y mejorando la integración de la población 
inmigrante.  

 Adaptando los servicios sanitarios y sociales al 
envejecimiento de la población, con énfasis en aspectos 
como el apoyo a la vida independiente, la mejora de la 
prevención o la coordinación entre dispositivos, en un 
entorno de reducción de los recursos e incremento de la 
demanda. 

8. Anima a las ciudades y regiones europeas a seguir 
afrontando estos problemas y, además, a aprovechar las 
oportunidades asociadas al cambio demográfico, como las 
inherentes a la «economía de plata» para las empresas y 
entidades que conciben y ofrecen productos y servicios 
innovadores para las personas de edad avanzada, dado que, 
en particular, es en las regiones más afectadas por el cambio 
demográfico donde más se usa esta posibilidad.  

9. Destaca la importancia de que los ajustes en las 
estructuras de servicios a los que es necesario proceder en las 
regiones con una población en disminución se lleven a cabo de 
tal manera que quienes permanezcan en ellas, a menudo 
personas mayores, sigan teniendo acceso a los servicios que 
se derivan de sus derechos fundamentales.  

10. Se compromete a seguir apoyando la iniciativa «European 
Covenant for Demographic Change», promovida por AGE 
Platform Europeen en estrecha cooperación con WHO-
Europe a partir del Proyecto AFE-Innovnet, plataforma de los 
entes locales y regionales para fomentar la creación de 
entornos adaptados a las personas mayores en ámbitos como 
la sanidad, los servicios sociales, la vivienda, las tecnologías de 
la información y comunicación o el urbanismo y la movilidad. 

11. Subraya la importancia de que las ciudades y regiones 
europeas sean protagonistas privilegiadas a la hora de poner 
en práctica políticas europeas de lucha contra el reto 
demográfico, sobre todo en la creación de iniciativas que 
valoricen la diversidad y fomenten la interculturalidad.  

12. Pone de relieve la importancia de la cooperación 
horizontal en relación con el cambio demográfico. Los 
programas de cooperación territorial se han orientado a veces 
a este objetivo, especialmente para afrontar el 
envejecimiento, el declive en zonas rurales o, en mucha menor 
medida, aspectos relacionados con las tasas de natalidad en 
relación con el cambio demográfico.  

13. Considera que el cambio demográfico que afecta a Europa 
es de tal magnitud que no podrá ser afrontado sin que existan 
también poderosas iniciativas de cooperación vertical, que 
refuercen las acciones impulsadas en el ámbito regional y 
local. 

La respuesta actual de la UE 

14. Constata que la actual respuesta de la UE a los desafíos 
demográficos es parcial y escasamente desarrollada. Parcial, 
por centrarse casi exclusivamente en el envejecimiento, sin 
que otros aspectos como la baja natalidad o la pérdida de 
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población por razones socioeconómicas, así como los aspectos 
de la movilidad y el transporte y la emigración hayan recibido 
suficiente atención.  

15. Hace notar que han sido las políticas de innovación e 
investigación las que han promovido un mayor número de 
iniciativas para gestionar los desafíos demográficos, casi 
siempre centradas en el envejecimiento. La Estrategia Europa 
2020, dentro de su iniciativa emblemática «Unión por la 
innovación», impulsó una «European Innovation Partnership» 
específica en materia de envejecimiento activo y saludable 

16. Resalta que la Política Agrícola Común (PAC) contribuye a 
hacer frente a los desafíos demográficos en su «segundo pilar», 
dedicado al desarrollo rural. Durante el período de 
programación 2014-2020 los esfuerzos se centran en incentivar 
el «desarrollo de los servicios e infraestructuras que conducen a 
la inclusión social y revertir las tendencias de deterioro social y 
económico y la despoblación de las zonas rurales».  

17. Señala que la participación de la Política de Cohesión en la 
lucha contra los retos demográficos debería ser más 
contundente, conforme al mandato explícito del artículo 174 del 
TFUE.  

18. Lamenta que muchas de las políticas europeas que podrían 
contribuir a hacer frente a los desafíos demográficos no 
contengan medidas específicas en favor de las zonas afectadas 
por dichos retos. Es el caso de las políticas de transporte, 
sociedad de la información, empleo y política social, medio 
ambiente y clima, empresa, etc.;  

19. Echa en falta una mayor atención a los problemas 
demográficos en el marco del Semestre Europeo, que hasta 
ahora únicamente tiene en cuenta las consecuencias del 
envejecimiento en la sostenibilidad de los presupuestos de los 
Estados miembros. En especial, echa en falta una mayor 
sensibilidad local y regional, tanto en el diagnóstico como en la 
definición de las Recomendaciones a los Estados miembros; 

Respuesta deseable de la UE  

20. Considera que la respuesta de la UE al cambio demográfico 
debería dotarse de una visión amplia, coordinada e 
integradora, puesto que se trata de un tema transversal. Es 
preciso contar con una estrategia europea sobre los desafíos 
demográficos, que aumente la sensibilidad de todas las 
políticas: cohesión, innovación, transporte, salud, políticas 
sociales y de empleo, TIC, desarrollo rural, emigración, etc.  

21. Recuerda que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 
9 de septiembre de 2015, relativa al Informe sobre la puesta en 
práctica, los resultados y la evaluación general del Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional (2012), pide a la Comisión «que adopte una 
estrategia europea sobre el cambio demográfico para 
coordinar la acción de la UE en varios ámbitos a fin de asegurar 
sinergias y maximizar su impacto positivo en los ciudadanos, la 
economía y la creación de empleo en Europa, así como 
proteger los derechos humanos de las personas mayores en 
todas las políticas de la UE». 

22. Estima que dicha Estrategia debería priorizar la creación de 
oportunidades de apoyo y generación de vida para ayudar a 
atraer y retener población joven en todo el territorio, para 
fomentar un crecimiento equilibrado entre zonas densamente 
pobladas, zonas con pérdida de población, y zonas con elevada 
dispersión de la población, favoreciendo la prestación de 

servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos. Debería, 
asimismo, impulsar políticas favorables a la familia, en 
particular, mediante medidas que eliminen los obstáculos 
que desincentivan la paternidad, y que contribuyan a 
aumentar la tasa de natalidad, incorporar la perspectiva de 
género y alentar la vida autónoma de las personas de edad 
avanzada. 

23. Señala que una futura estrategia europea debería 
integrar e implicar a toda la sociedad y prestar la debida 
consideración al papel de los entes locales y regionales en la 
lucha contra el cambio demográfico, promover el 
intercambio entre ellos de las mejores prácticas y favorecer 
los enfoques centrados en la prevención e intervención 
temprana. 

24. Se compromete a subrayar la importancia de una 
respuesta a escala europea a los retos demográficos a través 
del sistema ESPAS, plataforma de prospectiva política entre 
las distintas instituciones y órganos comunitarios.  

25. Insiste en que todas las políticas y acciones de la UE 
deberían tener presentes los desafíos demográficos y prever 
mecanismos para hacerles frente.  

26. Destaca que el cambio demográfico afecta a la movilidad 
en las regiones con desventajas demográficas, en particular 
aquellas zonas rurales cercanas a grandes focos urbanos, 
receptores de población, y reitera su llamamiento en favor de 
un Libro Verde sobre el tema; 

27. Considera que la UE debe apoyar políticas de inmigración 
en los Estados miembros, basadas principalmente en el 
empleo, que puedan atenuar las tendencias demográficas 
negativas antes citadas y señala la necesidad de una visión a 
largo plazo para la integración de las personas inmigrantes, 
contribuyendo así al desarrollo de una sociedad intercultural 
que respete los valores fundamentales europeos.  

28. Señala que el envejecimiento demográfico y las 
presiones combinadas sobre la financiación pública significan 
que los entes locales deberán prepararse para el 
envejecimiento de la mano de obra, prever la jubilación de un 
gran número de personas en los próximos años y garantizar 
que pueden atraer a suficientes profesionales jóvenes y 
cualificados.  

29. Considera que la Política de Cohesión ha de orientarse 
decididamente a hacer frente al reto demográfico. Se trata 
de un aspecto a subrayar en los debates sobre el futuro de 
dicha política post 2020, lo que debe incidir en su alcance y 
enfoque y en sus futuros mecanismos de ejecución, de modo 
que contribuya a aprovechar los puntos fuertes de cada 
territorio y a superar las barreras, entre ellas las 
demográficas, que impiden su desarrollo equilibrado.  

30. Estima que los servicios de vivienda y ordenación que 
prestan los entes locales y regionales también deben tener en 
cuenta las necesidades de vivienda de las personas de edad 
avanzada, respetando, en la medida de lo posible, su deseo 
de permanecer en su entorno más cercano. 

31. Solicita a las instituciones europeas una definición 
precisa del concepto «desventajas demográficas graves y 
permanentes» del artículo 174 del TFUE. Y también que la UE 
se dote de indicadores estadísticos a la escala oportuna para 
sustentar dicha definición. 
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32. Recuerda que el dictamen del CDR «Indicadores del 
desarrollo territorial: más allá del PIB» señala que el PIB no 
mide con precisión la capacidad de una sociedad para abordar 
cuestiones que le afectan como, entre otras, el cambio 
demográfico, y solicita que se establezcan índices a escala 
internacional, nacional, local y regional que midan el progreso 
más allá del PIB. 

33. Solicita, asimismo, que la Política de Cohesión prevea 
instrumentos específicos para las zonas más afectadas por los 
desafíos demográficos, tales como un mayor peso de los 
criterios demográficos en el método de asignación de fondos o 
una mayor flexibilidad en la elección de los objetivos temáticos 
o en las tasas de cofinanciación.  

34. Destaca que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
puede contribuir a que las zonas con altos índices de 
envejecimiento, ruralidad y éxodo poblacional puedan mejorar 
sus infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y 
turismo, reducir la brecha digital, contar con mejores servicios 
públicos, apostar por la adaptación de las viviendas y los 
recursos residenciales. 

35. Considera que el Fondo Social Europeo puede realizar una 
labor muy importante en relación con la formación de los 
jóvenes, frenar su éxodo y facilitar su retorno a su lugar de 
origen. Asimismo, puede contribuir a fomentar la 
empleabilidad de las mujeres, favorecer un mayor equilibrio 
entre vida profesional y familiar y luchar contra la exclusión 
social de las personas de edad avanzada. 

36. Estima preciso fomentar el grado de cooperación entre 
actores regionales y locales en las cuestiones relacionadas con 
el cambio demográfico. Por ello, sugiere que el programa 
europeo de cooperación territorial recoja la posibilidad, tanto 
a nivel transfronterizo como transnacional e interregional, de 
formar consorcios para colaborar de forma conjunta en la 
solución a los retos demográfico. 

37. Subraya, por lo que respecta a la política de transporte, la 
importancia de no dejar aisladas a las zonas 
demográficamente menos activas, así como a las zonas con 
desventajas demográficas y naturales graves, para evitar una 
exclusión mayor de dichas zonas, que muchas veces coinciden 
con áreas rurales, periféricas, de montaña, y remotas. 

38. Recuerda que el dictamen del CDR «La movilidad en las 
regiones con desventajas geográficas y demográficas» señala 
que las regiones con desventajas desempeñan funciones 
esenciales para el desarrollo equilibrado de la UE, en particular 
mediante el acceso a las materias primas, la agricultura, la 
pesca, la protección del medio ambiente, el turismo, las 
relaciones transfronterizas y las oportunidades de ocio.  

39. Pone de relieve el papel esencial que pueden jugar las 
tecnologías de la información y la comunicación y los entornos 
inteligentes en mejorar las condiciones de vida en las zonas 
más afectadas por los desafíos demográficos. Al respecto, 
solicita a la UE que tenga en cuenta la brecha digital que sufren 
muchas de esas zonas. 

40. Insta a las instituciones europeas a reconocer, en el 
marco de las políticas de medio ambiente y de lucha contra el 
cambio climático, el papel esencial que cumplen muchas 
zonas rurales y poco pobladas, así como aquellas zonas con 
elevada dispersión de la población, en el mantenimiento del 
medio rural, la biodiversidad y los paisajes. 

41. Anima a que la PAC siga recogiendo medidas destinadas 
a facilitar el relevo generacional en el medio rural, a favorecer 
el empleo femenino y a fomentar la diversificación 
económica; pone de manifiesto la necesidad de mejorar la 
metodología Leader, haciendo más partícipe a los actores del 
medio rural, así como de elaborar y poner en práctica 
estrategias de desarrollo integradas. 

42. Solicita que, en el marco de la iniciativa «Legislar mejor», 
se incluya en el análisis de impacto previo a cualquier 
iniciativa legislativa europea su posible incidencia en materia 
demográfica. 

43. Considera que el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE) tiene potencial para constituir una 
importante herramienta para fomentar las inversiones en 
ámbitos prioritarios de la UE como la energía, el transporte, 
la logística intermodal, el turismo, la cultura, las tecnologías 
de la información y de la comunicación, la investigación y la 
innovación, las pymes, la educación, la sanidad, la eficiencia 
medioambiental, las infraestructuras sociales y la economía 
social y solidaria. 

44. Preconiza que la Estrategia Europa 2020 se dote de una 
mayor sensibilidad en torno a los retos demográficos a escala 
regional y local, contemplando en aquella la existencia de una 
iniciativa emblemática en materia demográfica se 
compromete a incluir, en la plataforma de seguimiento de 
dicha Estrategia, una mención especial al tratamiento de las 
cuestiones demográficas.  

45. Resalta el vínculo que debe existir entre el cambio 
demográfico y el Semestre Europeo, destacando la 
necesidad de una dimensión territorial de este. Los entes 
locales y regionales deberían ser actores destacados en las 
medidas adoptadas en el marco del Semestre Europeo para 
hacer frente a los retos demográficos, y ser tenidos en cuenta 
en las recomendaciones que se realicen a los Estados 
miembros para hacer frente a dichos desafío. 

46. Entiende que el envejecimiento supone, sin lugar a dudas 
un reto, pero también un logro en la medida que los avances 
de todo tipo, que la sociedad europea ha alcanzado, 
constituyen una oportunidad de cohesión, empleo y 
progreso; 

47. Concluye que, en tanto la UE avanza hacia un escenario 
como el descrito, es preciso seguir sensibilizando a todas las 
instancias en torno a la importancia de los desafíos 
demográficos, y dar pasos en la dirección adecuada 
partiendo de las herramientas existentes. 
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1.7. VII Foro de regiones con desafíos demográficos. Teruel
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Fontes estatísticas

 • AEAT. Axencia Española de Administración Tributaria. 

 • ARCE. Aging Report Comisión Europea.

 • ARES E LOSADA. Distribución de municipios.

 • CIS, Barómetro maio 2009 e septembro 2015. 

 • CIS. Enquisa 3009 sobre coidadores.

 • CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Socias (RUEPSS).

 • CSIC. Indicadores Estatísticos básicos. Un perfil das persoas maiores en España, 2018. 

 • DG EMP. Labour Market Policy. Comisión Europea - Directorate General for Employment, Social Affairs 
and Inclusion.

 • EAPN España. Rede europea de loita contra a pobreza e a exclusión social.

 • EAPN. O estado da pobreza en Galicia 2017.

 • EDUCABASE. Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

 • EPA. Enquisa de poboación activa. 

 • EU LFS. European Union Labour Force Survey. 

 • EUROPEAN CENTRE VIENA E USC. Envellecemento activo.

 • EUROSTAT. Oficina Estatística Europea.  

 • FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS (FEF) do Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)

 • FEGAMP. Informe gráfico demografía municipal de Galicia

 • GEN. Reports S. Universidade de Vigo

 • IEAF - FEF. Gasto en vivenda habitual.
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 • IGE. Instituto Galego de Estatística. 

 • IGE. Axencia Estatal da Administración Tributaria. Mercado de traballo e pensións nas fontes tributarias.

 • IGE. Clasificación do grao de urbanización dos concellos.

 • IGE. Condicións de vida, 2016.

 • IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos.

 • IGE. Enquisa de condicións de vida das familias.

 • IGE. Enquisa de empregos do tempo.

 • IGE. Enquisa estrutural a fogares, 2016.

 • IGE. Estatística de  variacións  residenciais. 

 • IGE. Estrutura de ingresos dos fogares 2016.

 • IGE. Familias.

 • IGE. Indicadores de poboación. 

 • IGE. Padrón municipal de habitantes. 

 • IGE-INE. Enquisa de poboación activa 2016.

 • IGVS. Instituto Galego da Vivenda e Solo.

 • IMSERSO. Informe persoas maiores.

 • INE. Instituto Nacional de Estatística . 

 • INE. Censos agrarios e Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas de 2016.

 • INE. Contabilidade rexional.
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 • INE. Enquisa continua de fogares 2016.

 • INE. Enquisa de condicións de vida das familias. 

 • INE. Enquisa nacional de saúde.

 • INE. Enquisa sobre equipamento e uso de tecnoloxías da información e comunicación nos fogares 2017.

 • INE. Enquisas de empregos do tempo (2003-2004 e 2009-2010).

 • INE. Estatística de variacións residenciais (EVR). 

 • INE. Formación. Resultados por CCAA. Media dos trimestres do ano 2017.

 • INE. Indicadores de estrutura da poboación. 

 • INE – IGE. Enquisa de poboación activa 2016.

 • IVIE. Ranking rexional 2014-2015.

 • MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL. Estatísticas de Traballadores Autónomos, persoas fí-
sicas en alta na Seguridade Social. 

 • MINISTERIO DE FACENDA. Déficit /superávit da SS. Fondo de reserva. Ingresos España 2017.

 • MINISTERIO DE SANIDADE, SERVICIOS SOCIAIS E IGUALDADE. 

 • MINISTERIO DE TRABALLO E ASUNTOS SOCIAIS. Boletín de estatísticas laborais.

 • PERE. Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro. 

 • PCIG. Plan de conciliación e corresponsabilidade.

 • SS. Seguridade social. Ministerio de Sanidade.
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Glosario de termos demográficos

ADOLESCENCIA 
Período de vida das persoas que abarca desde os doce anos, fin da etapa de infancia, ata a maioría de idade 
establecida pola Constitución Española e o Código Civil, os dezaoito anos.

BABY BOOM 
Marcado incremento no numero de nacementos nun grupo determinado de poboación e nun marco tem-
poral concreto. En España son os nacementos habidos entre 1958 e 1977. En Galicia o marco temporal 
superior sitúase en 1975. 

BABY BOOMERS 
Dise dos individuos nados durante o baby boom.

CALENDARIO 
Enténdese por calendario a distribución por idade do fenómeno (demográfico) durante o ciclo de vida, dis-
tribución que poderá ser máis ou menos precoz, máis ou menos nova, e que pode sintetizarse con diversos 
indicadores.

COHORTE 
Define o grupo de persoas identificadas por un común acontecemento-orixe vivido no mesmo ano. Unha 
cohorte de nacementos estará definida así polo acontecemento-orixe do nacemento ou para unha cohorte 
de matrimonios o acontecemento-orixe sería o casamento, etc.

CRECEMENTO NATURAL OU VEXETATIVO 
Balance de nacementos e defuncións.

TCN 
(Taxa de crecemento natural) = Taxa de natalidade (TN) - Tasa de mortalidade (TM) 

CRECEMENTO REAL 
Balance do crecemento natural e o saldo migratorio ou migración neta (Emigración-Inmigración). 

DEPENDENCIA 
Situación dunha persoa con discapacidade que necesita axuda doutra para realizar actividades da vida 
diaria. Sinálanse tres perfís de dependencia con demandas crecentes: un doméstico, con demandas de 
axuda para o mantemento do fogar; outro de autonomía, que precisa, ademais, axudas para coidados bá-
sicos persoais, e, por último, un perfil de supervivencia, onde as persoas se atopan nun estadio avanzado 
de dependencia e deterioración persoal, requirindo a máxima axuda. Son perfís que se adecúan ben ao 
estudo da dependencia asociada ao envellecemento; aínda que existen outras, pero a propia evolución 
demográfica converteuna xa en maioritaria e non fará máis que acentuar a súa relevancia.
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DESPOBOACIÓN RURAL 
A despoboación é un fenómeno demográfico e territorial, que consiste na diminución do número de habi-
tantes dun territorio con relación a un período previo. A caída en termos absolutos do número de habitan-
tes pode ser resultado dun crecemento vexetativo negativo (cando as defuncións superan os nacementos), 
dun saldo migratorio negativo (a emigración supera a inmigración) ou de ambos simultaneamente. 

DISCAPACIDADE 
Discapacidade estase a referir ás dificultades permanentes físicas, sensoriais ou intelectuais, conxénitas ou 
sobrevidas, que obstaculizan a realización de actividades cotiás. A Convención sobre os dereitos das per-
soas con discapacidade, convocada por Nacións Unidas o 13 de decembro de 2006, e ratificada por España 
o 3 de maio de 2008, marca un cambio no concepto de discapacidade, pasando dunha preocupación en 
materia de benestar social a unha cuestión de dereitos humanos, recoñecendo que as barreiras e os prexuí-
zos da sociedade constitúen de seu unha discapacidade.

EFICIENCIA REPRODUTIVA 
É a relación entre lonxevidade (os anos vividos) e a fecundidade (número de fillos/as por muller en idade 
fértil). O concepto de eficiencia reprodutiva é central na “teoría da revolución reprodutiva”, defendida por 
MacInnes e Pérez Díaz, para comprender a natureza do cambio demográfico que conduce ás sociedades 
modernas. Unha alta eficiencia reprodutiva implica unha alta lonxevidade dos individuos asociada a unha 
baixa natalidade e supón unha transformación radical da eficiencia coa que os seres humanos conseguiron 
historicamente reemprazarse con novos seres humanos antes de morrer.

EMIGRACIÓN 
Acción pola cal unha persoa, que sendo previamente residente habitual dun territorio, deixa de ter a súa 
residencia habitual no mesmo por un período que é, ou se espera que sexa, de polo menos doce meses. 

ENVELLECEMENTO ACTIVO 
Trátase do proceso de optimización de oportunidades de saúde, participación e seguridade co obxectivo 
de mellorar a calidade de vida a medida que as persoas envellecen.

ESPERANZA DE VIDA 
É o número medio de anos de vida futura esperables nunha poboación dunha idade determinada, calcula-
dos a partir dunha táboa de mortalidade por idades previamente coñecida. A calculada para o conxunto da 
vida, dende o seu inicio, trátase da “Esperanza de vida ao nacer”.

ESPERANZA DE VIDA AOS 65 ANOS 
Defínese como o número medio de anos que viviría con 65 anos cumpridos os compoñentes dunha xe-
ración de individuos sometidos en cada idade ao patrón de mortalidade observada sobre as persoas dun 
determinado ámbito, ao longo do ano t.

ESPERANZA DE VIDA AO NACEMENTO 
Defínese como o número medio de anos que vivirían os compoñentes dunha xeración de individuos so-
metidos en cada idade ao patrón de mortalidade observada sobre as persoas dun determinado ámbito ao 
longo do ano t. 

ESPERANZA DE VIDA LIBRE DE DISCAPACIDADE 
Promedio de anos libres de discapacidade que restan por vivir a unha poboación de certa idade, calcula-
dos mediante a combinación das táboas de mortalidade e as táboas de prevalencia da discapacidade por 
idades.

FAMILIA 
Grupo de persoas vinculadas por lazos de parentesco. Non implica necesariamente que estes lazos sexan 
próximos, como os de filiación, nin que se comparta unha vivenda familiar. 



395

Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

FECUNDIDADE 
Utilizase o concepto “fecundidade” para referirse o fenómeno demográfico en si mesmo, e especialmente 
cando se vincula o número de nados coa subpoboación en disposición de ter fillos, normalmente mulleres 
entre 15 e 49 anos, aínda que tamén se pode falar de fecundidade masculina ou das parellas.

FERTILIDADE 
Capacidade dos seres vivos de concibir fillos. Fai referencia, xa que logo, á capacidade de procreación nun 
sentido estritamente biolóxico.

FOGAR 
O fogar privado defínese como a persoa ou conxunto de persoas que ocupan en común unha vivenda 
principal ou parte dela, e consomen e/ou comparten alimentos ou outros bens con cargo a un mesmo 
orzamento.

IDADE MEDIA Á MATERNIDADE 
Defínese como a idade media á que unha muller dun determinado ámbito tería os seus fillos, en caso de 
manter a mesma intensidade fecunda por idade que a observada no ano t nese ámbito. Calcúlase como a 
media das idades ás que as mulleres teñen os seus fillos ponderada polas taxas de fecundidade por idade 
expresadas en tanto por un.

IDADE MEDIA AO PRIMEIRO MATRIMONIO 
Defínese como a idade media á que unha persoa pertencente a un determinado ámbito, contraería matri-
monio por primeira vez en caso de manterse as taxas de primo- nupcialidade por idade observadas no ano 
t no devandito colectivo poboacional. 

INDICADOR CONXUNTURAL DE FECUNDIDADE 
Defínese como o número medio de fillos que tería unha muller pertencente a un determinado ámbito ao 
longo da súa vida fértil, en caso de manter a mesma intensidade fecunda, por idade, que a observada no 
ano t, nese ámbito. Calcúlase como a suma das taxas de fecundidade por idade (expresadas en tanto por 
un), estendida ao rango de idades fértiles (de 15 a 49 anos). 

INDICADOR DE DEPENDENCIA SENIL 
É a proporción de poboación maior de 59 anos respecto da poboación de 20 a 59 anos residente no terri-
torio. 

INDICADOR DE DEPENDENCIA XUVENIL 
É a proporción de poboación de menos de 20 anos respecto da poboación de 20 a 59 anos residente no 
territorio.

INDICADOR DE EMANCIPACIÓN 30-34 
É a porcentaxe de persoas de 30 a 34 anos que seguen pertencendo ao núcleo dos seus pais respecto ao 
total de persoas.

ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO 
Defínese como a porcentaxe que representa a poboación maior de 64 anos sobre a poboación menor de 16 
anos ao 1 de xaneiro do ano t nun ámbito xeográfico concreto. 

INFANCIA 
Período de vida das persoas comprendido desde o nacemento ata os doce anos de idade. 

INMIGRACIÓN 
Acción pola cal unha persoa fixa a súa residencia habitual nun territorio por un período que é, ou se espera 
que sexa, de polo menos doce meses, sendo previamente residente habitual doutro territorio distinto. 
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INTENSIDADE (dos fenómenos demográficos) 
Mide a frecuencia dos acontecementos característicos do fenómeno no curso do ciclo de vida dunha xera-
ción. Tal frecuencia mídese xeralmente como valor medio por cada compoñente da xeración.

MATRIMONIO 
Para os efectos do cálculo dos indicadores demográficos básicos considérase matrimonio a unión estable 
entre dúas persoas do mesmo ou diferente sexo, como produto do acordo de vontades de ambas, manifes-
tado externamente coas formalidades legalmente establecidas e inscritas no Rexistro Civil. 

NACEMENTO 
O concepto de nacemento na Estatística do movemento natural da poboación queda identificado co bio-
lóxico de persoa “nada con vida”. 

NACIONALIDADE 
Vínculo xurídico particular entre un individuo e o seu Estado, adquirido mediante nacemento, naturaliza-
ción, declaración, opción, matrimonio e outras fórmulas acordes coa lexislación nacional.

NATALIDADE 
O termo “natalidade” utilízase exclusivamente para relacionar o número de nacementos con respecto á 
poboación total –de aí o indicador coñecido como “taxa (bruta) de natalidade”.

PENSIÓNS 
Prestacións periódicas vitalicias ou de duración indeterminada. Excepcionalmente tamén se chama pen-
sións ás de orfandade, limitadas no tempo, salvo que o beneficiario estea incapacitado para todo traballo 
con anterioridade ao feito causante da prestación.

PIRÁMIDE DE POBOACIÓN 
É unha representación gráfica da estrutura por idade e sexo da poboación dun lugar nunha data determi-
nados. A pirámide constrúese graficando o peso, en porcentaxes, dos homes e mulleres de cada idade, ou 
grupos de idade quinquenal ou polo ano de nacemento, respecto ao total da poboación. As persoas máis 
novas da poboación represéntanse na base da pirámide e conforme aumenta a idade vanse situando en 
posicións máis elevadas, sendo as do vértice as máis lonxevas da dita poboación.

POBOACIÓN (DE GALICIA) 
Conxunto de persoas físicas que, no momento censal, teñen a súa residencia fixada en Galicia. 

PROBABILIDADE DE MORTE 
É a probabilidade que ten un individuo pertencente a unha xeración dada, á idade exacta x, de morrer 
antes de alcanzar a idade x + 1. 

PROBABILIDADE DE VIDA OU SUPERVIVENCIA 
É a probabilidade de supervivencia entre dúas idades exactas.

PROPORCIÓN DE PERSOAS MAIORES DE 64 ANOS 
Defínese como a porcentaxe que representa a poboación maior de 64 anos sobre a poboación total ao 1 
de xaneiro do ano t.

PROPORCIÓN DE POBOACIÓN NADA NO ESTRANXEIRO
Porcentaxe que representa a poboación pertencente a un determinado ámbito nada no estranxeiro, sobre 
a poboación total do dito ámbito a 1 de xaneiro do ano t.

RATIO DE MASCULINIDADE AO NACIMENTO
Defínese como o total de nacementos de nenos por cada 100 nacementos de nenas, rexistrados entre os 
nacementos de nais pertencentes a un determinado ámbito, durante o ano t .
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SALDO MIGRATORIO 
Para cada ámbito territorial, é a diferenza entre o número de inmigrantes e o número de emigrantes. Se é 
positivo indica que as entradas de poboación superan as saídas e se é negativo o contrario.

SALDO VEXETATIVO 
É a diferenza existente entre os nacementos e as defuncións ocorridas durante un período de tempo defi-
nido.

TAXA BRUTA DE EMIGRACIÓN CON DESTINO AO ESTRANXEIRO 
Mide o total de emigracións con destino ao estranxeiro de individuos que saen dun determinado ámbito 
xeográfico ao longo do ano t, por cada 1.000 habitantes dese ámbito xeográfico.

TAXA BRUTA DE INMIGRACIÓN PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO 
Defínese como o total de inmigracións procedentes do estranxeiro, que chegan a un determinado ámbito 
xeográfico ao longo do ano t por cada 1.000 habitantes do devandito ámbito.

TAXA BRUTA DE NATALIDADE 
A TBN expresa o número de individuos nados vivos por cada mil habitantes nun espazo xeográfico concre-
to e nun período dado, normalmente un ano natural.

TAXA BRUTA DE NUPCIALIDADE 
Indica o número de matrimonios que se celebran nun ano, por cada mil habitantes, no ano de referencia. 

TAXA BRUTA DE DIVORCIOS 
Defínese como o total de divorcios ocorridos ao longo do ano nun determinado ámbito por cada 1.000 
habitantes dese ámbito.

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL 
Rexistra o número de individuos falecidos menores dun ano por cada mil nados vivos; a Taxa de mortalida-
de neonatal (TMIN), que indica o número de defuntos menores de 28 días por cada mil individuos nados 
vivos e a Taxa de mortalidade neonatal temperá (TMINT), que indica o número de defuntos menores de 
sete días por cada mil nados vivos. 

TAXA DE ACTIVIDADE 
Porcentaxe do número total de persoas laboralmente activas sobre a poboación total (poboación de 16 ou 
máis anos).

TAXA DE CRECEMENTO DEMOGRÁFICO 
Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade + Saldo migratorio (Emigracións –Inmigracións).

TAXA DE DEPENDENCIA DA POBOACIÓN MAIOR DE 64 ANOS 
Defínese como o cociente entre a poboación pertencente a un determinado ámbito ao 1 de xaneiro do ano 
t, maior de 64, entre a poboación de 16 a 64 anos, expresado en tanto por cento. 

TAXA DE DEPENDENCIA DA POBOACIÓN MENOR DE 16 ANOS 
Defínese como o cociente entre a poboación pertencente a un determinado ámbito, a 1 de xaneiro do ano 
t, menor de 16 anos, entre a poboación de 16 a 64 anos, expresado en tanto por cento.

TAXA DE DEPENDENCIA 
Defínese como o cociente entre a poboación pertencente a un determinado ámbito, a 1 de xaneiro do ano 
t, menor de 16 anos ou maior de 64 entre a poboación de 16 a 64 anos, expresado en tanto por cen. Trátase 
dun indicador cun claro significado económico, pois representa a medida relativa da poboación potencial-
mente inactiva sobre a potencialmente activa.
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TAXA DE EMIGRACIÓN CON DESTINO AO ESTRANXEIRO POR IDADE 
Defínese como o total de emigracións con destino ao estranxeiro, de individuos de idade i que saen dun 
determinado ámbito xeográfico ao longo do ano t, por cada 1.000 habitantes do devandito ámbito.

TAXA DE MORTALIDADE ESTANDARIZADA 
Taxa de mortalidade estandarizada (TME) por idade corresponde á cifra de defuncións (expresadas por 
100.000 habitantes) que se rexistrarían nun territorio segundo a taxa de mortalidade por sexo e idade pro-
pias e coa estrutura por idade dunha poboación tipo ou estándar.

TAXA DE OCUPACIÓN 
Porcentaxe de persoas ocupadas sobre a poboación de 16 ou máis anos.

TAXA DE PARO 
Porcentaxe de persoas paradas sobre o total de activas.

TAXA GLOBAL DE FECUNDIDADE 
Defínese como o total de nacementos, de nai dun determinado ámbito, ocorridos nun ano t, por cada 1.000 
mulleres en idade fértil (de 15 a 49 anos de idade) do devandito ámbito. 

TAXAS DE FECUNDIDADE POR IDADE DA NAI 
Defínense como o total de nacementos de nais de idade x, pertencentes ao ámbito de estudo, ao longo do 
ano t por cada 1.000 mulleres do devandito colectivo poboacional.

TAXAS DE MORTALIDADE POR IDADE 
Defínense como o número de individuos da cohorte ficticia que falecen con x anos cumpridos por tempo 
de exposición ao risco de morte que ten dita xeración. É dicir, trátase do cociente entre o número de de-
funcións de individuos con idade cumprida x e o tempo total vivido (medido en anos) polos individuos da 
xeración ficticia con idade cumprida x.

XERACIÓN 
Por xeración enténdese un grupo de individuos nados no mesmo período de tempo, xeralmente o ano de 
calendario. Poden utilizarse tamén outros períodos superiores ou inferiores ao ano. A análise por xeración, 
chamada tamén por cohortes ou lonxitudinal, segue os acontecementos ao longo da vida dun grupo de 
individuos.
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Información complementaria

5.1 Áreas

Segundo o IGE, as áreas definidas en cada provincia son as seguintes:

Provincia da Coruña

 • Ferrol-Eume-Ortegal: comprende as comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

 • Área da Coruña: comprende as comarcas da Coruña e Betanzos.

 • Área da Costa da Morte: comprende as comarcas de Bergantiños, Fisterra, Muros,  
Terra de Soneira e Xallas.

 • A Coruña suroriental: comprende as comarcas de Arzúa, Ordes e Terra de Melide.

 • Área de Santiago: comprende as comarcas da Barcala, O Sar e Santiago.

 • A Barbanza-Noia: comprende as comarcas da Barbanza e Noia.

Provincia de Lugo

 • Lugo oriental: comprende as comarcas da Fonsagrada, Os Ancares e Sarria.

 • Lugo sur: comprende as comarcas de Chantada, Quiroga e Terra de Lemos.

 • Lugo central: comprende as comarcas da Ulloa, Lugo, Meira e A Terra Chá.

 • A Mariña: comprende as comarcas da Mariña Central, A Mariña Oriental e  
A Mariña Occidental.
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Provincia de Ourense

 • Carballiño-O Ribeiro: comprende as comarcas do Carballiño e O Ribeiro.

 • Ourense central: comprende as comarcas de Allariz e Maceda, Terra de Caldelas,  
Terra de Trives e Valdeorras.

 • Ourense sur: comprende as comarcas da Limia, Baixa Limia, Terra de Celanova,  
Verín e Viana.

 • Área de Ourense: comprende a comarca de Ourense.

Provincia de Pontevedra

 • Pontevedra nororiental: comprende as comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes.

 • Pontevedra sur: comprende as comarcas da Paradanta, O Baixo Miño e O Condado.

 • Área de Pontevedra: comprende a comarca de Pontevedra.

 • Caldas-O Salnés: comprende as comarcas de Caldas e O Salnés.

 • Área de Vigo: comprende a comarca de Vigo.

 • Morrazo: comprende a comarca do Morrazo.

5.2 Guía Tratamento de maiores. O Tratamento das persoas 
maiores nos medios de comunicación

EN PDF GUÍA TRTAMENTO DE MAIORES

5.3 O proxecto Symbios e algúns outros proxectos europeos 
en marcha en Galicia 

A posta en marcha do proxecto Symbios,  encadrado dentro de Programa Operativo  do FSE e derivado do 
proxecto DART, foi unha iniciativa da Xunta de Galicia e ten como obxectivo o intercambio e aprendizaxe 
sobre os desafíos demográficos e as súas consecuencias no benestar e na inclusión social, abordando a 
perspectiva socioterritorial da Estratexia Europa 2020. Symbios céntrase nos efectos sociais da crise de-
mográfica e, concretamente, no seu vínculo coa exclusión social e territorial. As recomendacións saídas do 
proxecto céntranse en tres áreas:

 - Acción pública. Onde se recomenda incorporar a dimensión territorial nas políticas de inclusión 
para, así, abordar o problema da exclusión territorial; asumir o declive demográfico e enfocalo de 
forma positiva, garantir a transversabilidade dos diferentes programas, así como a cooperación entre 
os distintos departamentos das distintas administracións, ademais de unha participación activa da 
cidadanía; impulsar a innovación desde a identidade e modificar estereotipos pexorativos sobre a vida 
rural; prestar especial atención á dimensión técnica e profesional; garantir a accesibilidade mediante 
a prestación adecuada dos servizos, procurar que a creación de valor económico derivada da acción 
pública redunde no contorno, adaptar as políticas públicas á diversificación do rural e aproveitar os 
recursos rurais para favorecer a inclusión.
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 - Propostas sobre o liderado das administracións públicas. No ámbito político e administrativo, 
garantir a prestación de servizos pola Administración máis próxima e aumentar a accesibilidade e a 
colaboración e coordinación entre institucións; maior axilidade en canto a planificación, seguimen-
to e avaliación dos servizos, promover a xestión pública directa mesmos, mellorar o asesoramento, 
favorecer a estabilidade laboral e abordar o concepto de exclusión territorial para promover a súa 
desaparición.

 - Propostas por ámbitos. Fanse distintas propostas no ámbito da infancia, adolescencia e xuventude; 
dependencia, maiores e saúde; medios de vida, emprego e emprendemento; hábitat, entendido na 
súa forma más ampla, lecer e cultura, e deporte,  educación e profesionalización.

Inviste no teu futuro, proxecto enmarcado no FSE Galicia 2014-2020, ten por obxectivo promover a inclu-
sión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación. A súa prioridade de investimento é o 
acceso a servizos accesibles, sustentables e de calidade, incluídos os servizos sanitarios e sociais de interese 
xeral. Específicamente, trata de mellorar a accesibilidade para as persoas máis vulnerables a servizos de 
atención sanitaria, sociais e de orientación, formación e educación, incluíndo a eliminación dos estereoti-
pos. Está xestionado pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidades.

Unha maneira de facer Europa, proxecto enmarcado no FEDER Galicia 2014-2020, que inviste en infraes-
truturas sanitaria e social que contribúe ao desenvolvemento nacional, rexional e local e á redución das 
desigualdades sanitarias, o fomento da inclusión social mediante un acceso mellorado aos servizos, cul-
turais e recreativos e a transición dos servizos institucionais aos servizos locais. Está tamén xetionado pola 
Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidades.
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5.4. saldo migratorio concellos

Concello Provincia Comarca Saldo migratorio interno

Arzúa A Coruña Arzúa -249

Boimorto A Coruña Arzúa -187

Pino, O A Coruña Arzúa 239

Touro A Coruña Arzúa -580

Boiro A Coruña Barbanza 481

Pobra do Caramiñal, A A Coruña Barbanza -241

Rianxo A Coruña Barbanza -763

Ribeira A Coruña Barbanza -268

Baña, A A Coruña Barcala -519

Negreira A Coruña Barcala 319

Cabana de Bergantiños A Coruña Bergantiños -614

Carballo A Coruña Bergantiños 928

Coristanco A Coruña Bergantiños -1.050

Laracha, A A Coruña Bergantiños 803

Laxe A Coruña Bergantiños -325

Malpica de Bergantiños A Coruña Bergantiños -898

Ponteceso A Coruña Bergantiños -731

Aranga A Coruña Betanzos -11

Betanzos A Coruña Betanzos 567

Cesuras A Coruña Betanzos -52

Coirós A Coruña Betanzos 384

Curtis A Coruña Betanzos -174

Irixoa A Coruña Betanzos 10

Miño A Coruña Betanzos 972

Oza dos Ríos A Coruña Betanzos 359

Oza-Cesuras A Coruña Betanzos 23

Paderne A Coruña Betanzos 201

Vilarmaior A Coruña Betanzos 129

Vilasantar A Coruña Betanzos -115

Abegondo A Coruña Coruña 617

Arteixo A Coruña Coruña 5.593

Bergondo A Coruña Coruña 1.051

Cambre A Coruña Coruña 4.743

Carral A Coruña Coruña 770

Coruña, A A Coruña Coruña -11.576

Culleredo A Coruña Coruña 6.406

Oleiros A Coruña Coruña 7.188

Sada A Coruña Coruña 3.345

Cabanas A Coruña Eume 297
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Capela, A A Coruña Eume -82

Monfero A Coruña Eume -235

Pontedeume A Coruña Eume -713

Pontes de García Rodríguez, As A Coruña Eume -1.463

Ares A Coruña Ferrol 921

Cedeira A Coruña Ferrol -312

Fene A Coruña Ferrol -620

Ferrol A Coruña Ferrol -7.593

Moeche A Coruña Ferrol -10

Mugardos A Coruña Ferrol -252

Narón A Coruña Ferrol 4.318

Neda A Coruña Ferrol -143

San Sadurniño A Coruña Ferrol 87

Somozas, As A Coruña Ferrol -48

Valdoviño A Coruña Ferrol 681

Cee A Coruña Fisterra 310

Corcubión A Coruña Fisterra -273

Dumbría A Coruña Fisterra -433

Fisterra A Coruña Fisterra -364

Muxía A Coruña Fisterra -692

Melide A Coruña Melide 176

Santiso A Coruña Melide -332

Sobrado A Coruña Melide -247

Toques A Coruña Melide -146

Carnota A Coruña Muros -659

Muros A Coruña Muros -1.201

Lousame A Coruña Noia -156

Noia A Coruña Noia -139

Outes A Coruña Noia -988

Porto do Son A Coruña Noia -460

Cerceda A Coruña Ordes -19

Frades A Coruña Ordes -304

Mesía A Coruña Ordes -306

Ordes A Coruña Ordes 119

Oroso A Coruña Ordes 1.385

Tordoia A Coruña Ordes -577

Trazo A Coruña Ordes -362

Cariño A Coruña Ortegal -630

Cerdido A Coruña Ortegal -173

Mañón A Coruña Ortegal -171

Ortigueira A Coruña Ortegal -1.000

Ames A Coruña Santiago 9.905

Boqueixón A Coruña Santiago 292

Brión A Coruña Santiago 1.460
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Santiago de Compostela A Coruña Santiago -2.061

Val do Dubra A Coruña Santiago -403

Vedra A Coruña Santiago 6

Dodro A Coruña Sar -323

Padrón A Coruña Sar -293

Rois A Coruña Sar -279

Camariñas A Coruña Soneira -862

Vimianzo A Coruña Soneira -618

Zas A Coruña Soneira -884

Mazaricos A Coruña Xallas -873

Santa Comba A Coruña Xallas -789

Baralla Lugo Ancares -232

Becerreá Lugo Ancares -424

Cervantes Lugo Ancares -307

Navia de Suarna Lugo Ancares -305

Nogais, As Lugo Ancares -239

Pedrafita do Cebreiro Lugo Ancares -214

Carballedo Lugo Chantada -411

Chantada Lugo Chantada -349

Taboada Lugo Chantada -367

Baleira Lugo Fonsagrada -254

Fonsagrada, A Lugo Fonsagrada -639

Negueira de Muñiz Lugo Fonsagrada -11

Bóveda Lugo Lemos -113

Monforte de Lemos Lugo Lemos 712

Pantón Lugo Lemos -307

Pobra do Brollón, A Lugo Lemos -331

Saviñao, O Lugo Lemos -450

Sober Lugo Lemos -73

Castroverde Lugo Lugo -324

Corgo, O Lugo Lugo -190

Friol Lugo Lugo -49

Guntín Lugo Lugo -158

Lugo Lugo Lugo 3.938

Outeiro de Rei Lugo Lugo 1.454

Portomarín Lugo Lugo -283

Rábade Lugo Lugo -122

Alfoz Lugo Mariña C -226

Burela Lugo Mariña C 183

Foz Lugo Mariña C 538

Lourenzá Lugo Mariña C -278

Mondoñedo Lugo Mariña C -309

Valadouro, O Lugo Mariña C -96

Ourol Lugo Mariña O -284
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Vicedo, O Lugo Mariña O -250

Viveiro Lugo Mariña O 22

Xove Lugo Mariña O 16

Barreiros Lugo Mariña Or -211

Pontenova, A Lugo Mariña Or -476

Ribadeo Lugo Mariña Or 284

Trabada Lugo Mariña Or -258

Meira Lugo Meira -92

Pol Lugo Meira -199

Ribeira de Piquín Lugo Meira -158

Riotorto Lugo Meira -242

Folgoso do Courel Lugo Quiroga -231

Quiroga Lugo Quiroga -52

Ribas de Sil Lugo Quiroga -125

Incio, O Lugo Sarria -175

Láncara Lugo Sarria -86

Paradela Lugo Sarria -320

Páramo, O Lugo Sarria -153

Samos Lugo Sarria -354

Sarria Lugo Sarria 488

Triacastela Lugo Sarria -135

Abadín Lugo Terra Cha -431

Begonte Lugo Terra Cha -107

Castro de Rei Lugo Terra Cha 403

Cospeito Lugo Terra Cha -279

Guitiriz Lugo Terra Cha -223

Muras Lugo Terra Cha -225

Pastoriza, A Lugo Terra Cha -320

Vilalba Lugo Terra Cha -227

Xermade Lugo Terra Cha -334

Antas de Ulla Lugo Ulloa -138

Monterroso Lugo Ulloa -128

Palas de Rei Lugo Ulloa -267

Baltar Ourense A Limia -107

Blancos, Os Ourense A Limia -110

Calvos de Randín Ourense A Limia -182

Porqueira Ourense A Limia -113

Rairiz de Veiga Ourense A Limia -155

Sandiás Ourense A Limia -95

Sarreaus Ourense A Limia -147

Trasmiras Ourense A Limia -261

Vilar de Santos Ourense A Limia -48

Xinzo de Limia Ourense A Limia 121

Allariz Ourense Allariz-Mac 898
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Baños de Molgas Ourense Allariz-Mac -215

Maceda Ourense Allariz-Mac -26

Paderne de Allariz Ourense Allariz-Mac -14

Xunqueira de Ambía Ourense Allariz-Mac -223

Xunqueira de Espadanedo Ourense Allariz-Mac -154

Bande Ourense Baixa Limia -379

Entrimo Ourense Baixa Limia -53

Lobeira Ourense Baixa Limia -147

Lobios Ourense Baixa Limia -488

Muíños Ourense Baixa Limia -77

Castro Caldelas Ourense Caldelas -247

Montederramo Ourense Caldelas -254

Parada de Sil Ourense Caldelas -31

Teixeira, A Ourense Caldelas -89

Beariz Ourense Carballiño -186

Boborás Ourense Carballiño -584

Carballiño, O Ourense Carballiño 886

Irixo, O Ourense Carballiño -192

Maside Ourense Carballiño -95

Piñor Ourense Carballiño -130

Punxín Ourense Carballiño -80

San Amaro Ourense Carballiño -121

San Cristovo de Cea Ourense Carballiño -171

Bola, A Ourense Celanova -55

Cartelle Ourense Celanova -277

Celanova Ourense Celanova -104

Gomesende Ourense Celanova -129

Merca, A Ourense Celanova 22

Padrenda Ourense Celanova -411

Pontedeva Ourense Celanova -28

Quintela de Leirado Ourense Celanova -156

Ramirás Ourense Celanova -181

Verea Ourense Celanova -180

Amoeiro Ourense Ourense 328

Barbadás Ourense Ourense 3.962

Coles Ourense Ourense 419

Esgos Ourense Ourense 72

Nogueira de Ramuín Ourense Ourense -53

Ourense Ourense Ourense -6.176

Peroxa, A Ourense Ourense 144

San Cibrao das Viñas Ourense Ourense 1.394

Taboadela Ourense Ourense 4

Toén Ourense Ourense 105

Vilamarín Ourense Ourense 238
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Arnoia, A Ourense Ribeiro 221

Avión Ourense Ribeiro -520

Beade Ourense Ribeiro -35

Carballeda de Avia Ourense Ribeiro -85

Castrelo de Miño Ourense Ribeiro -300

Cenlle Ourense Ribeiro -189

Cortegada Ourense Ribeiro -166

Leiro Ourense Ribeiro -109

Melón Ourense Ribeiro -44

Ribadavia Ourense Ribeiro -306

Chandrexa de Queixa Ourense Trives -210

Manzaneda Ourense Trives -71

Pobra de Trives, A Ourense Trives -304

San Xoán de Río Ourense Trives -149

Barco de Valdeorras, O Ourense Valdeorras 390

Bolo, O Ourense Valdeorras -190

Carballeda de Valdeorras Ourense Valdeorras -459

Larouco Ourense Valdeorras 114

Petín Ourense Valdeorras -75

Rúa, A Ourense Valdeorras 65

Rubiá Ourense Valdeorras -78

Veiga, A Ourense Valdeorras -149

Vilamartín de Valdeorras Ourense Valdeorras 35

Castrelo do Val Ourense Verín -81

Cualedro Ourense Verín -307

Laza Ourense Verín -202

Monterrei Ourense Verín -151

Oímbra Ourense Verín -125

Riós Ourense Verín -216

Verín Ourense Verín 428

Vilardevós Ourense Verín -371

Gudiña, A Ourense Viana -276

Mezquita, A Ourense Viana -131

Viana do Bolo Ourense Viana -298

Vilariño de Conso Ourense Viana -117

Guarda, A Pontevedra Baixo Miño -263

Oia Pontevedra Baixo Miño 152

Tomiño Pontevedra Baixo Miño 1.975

Tui Pontevedra Baixo Miño 382

Caldas de Reis Pontevedra Caldas 150

Catoira Pontevedra Caldas -31

Cuntis Pontevedra Caldas -422

Moraña Pontevedra Caldas -3

Pontecesures Pontevedra Caldas -194
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Portas Pontevedra Caldas -10

Valga Pontevedra Caldas -274

Mondariz Pontevedra Condado -53

Mondariz-Balneario Pontevedra Condado -23

Neves, As Pontevedra Condado -257

Ponteareas Pontevedra Condado 3.426

Salvaterra de Miño Pontevedra Condado 1.176

Agolada Pontevedra Deza -476

Dozón Pontevedra Deza -265

Lalín Pontevedra Deza 564

Rodeiro Pontevedra Deza -399

Silleda Pontevedra Deza -375

Vila de Cruces Pontevedra Deza -772

Bueu Pontevedra Morrazo -488

Cangas Pontevedra Morrazo 1.226

Marín Pontevedra Morrazo -2.072

Moaña Pontevedra Morrazo 525

Arbo Pontevedra Paradanta -241

Cañiza, A Pontevedra Paradanta 49

Covelo Pontevedra Paradanta -250

Crecente Pontevedra Paradanta 11

Barro Pontevedra Pontevedra 305

Campo Lameiro Pontevedra Pontevedra -222

Cotobade Pontevedra Pontevedra -182

Lama, A Pontevedra Pontevedra -315

Poio Pontevedra Pontevedra 1.273

Ponte Caldelas Pontevedra Pontevedra 160

Pontevedra Pontevedra Pontevedra 1.525

Vilaboa Pontevedra Pontevedra 247

Cambados Pontevedra Salnés -208

Grove, O Pontevedra Salnés -388

Illa de Arousa, A Pontevedra Salnés -212

Meaño Pontevedra Salnés -190

Meis Pontevedra Salnés -154

Ribadumia Pontevedra Salnés 910

Vilagarcía de Arousa Pontevedra Salnés 1.524

Vilanova de Arousa Pontevedra Salnés -282

Cerdedo Pontevedra Tabeirós -104

Estrada, A Pontevedra Tabeirós -678

Forcarei Pontevedra Tabeirós -462

Baiona Pontevedra Vigo 732

Fornelos de Montes Pontevedra Vigo -97

Gondomar Pontevedra Vigo 2.106

Mos Pontevedra Vigo 502
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Nigrán Pontevedra Vigo 1.500

Pazos de Borbén Pontevedra Vigo 53

Porriño, O Pontevedra Vigo 576

Redondela Pontevedra Vigo -381

Salceda de Caselas Pontevedra Vigo 2.054

Soutomaior Pontevedra Vigo 1.181

Vigo Pontevedra Vigo -12.853

SALDO MIGRATORIO INTERNO NEGATIVO 1998-2016

SALDO MIGRATORIO INTERNO POSITIVO 1998-2016

5.5 Poboación maior de 64 anos por concellos
 

Desagregación do peso porcentual da poboación maior de 64 anos  
por Comarcas Galicia ano 2017

Comarca Poboación Total Maiores 64 anos Peso Porcentual  
maiores 64 anos

Terra de Caldelas 2.990 1.348 45,08%

Baixa Limia 6.936 3.116 44,93%

Terra de Celanova 17.620 7.453 42,30%

Quiroga 5.333 2.171 40,71%

Terra de Trives 4.111 1.645 40,01%

A Fonsagrada 5.185 2.057 39,67%

Os Ancares 10.265 4.071 39,66%

Viana 5.916 2.301 38,89%

O Ribeiro 16.336 6.265 38,35%

Meira 5.231 1.916 36,63%

A Ulloa 9.226 3.339 36,19%

A Limia 20.658 7.433 35,98%

Ortegal 12.531 4.489 35,82%

O Carballiño 26.765 9.402 35,13%

Terra de Lemos 30.754 10.733 34,90%

A Paradanta 12.531 4.322 34,49%

Chantada 13.499 4.638 34,36%

Allariz-Maceda 14.181 4.788 33,76%
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Verín 26.022 8.620 33,13%

Terra Chá 40.770 13.260 32,52%

Muros 12.852 4.179 32,52%

Sarria 22.994 7.270 31,62%

Xallas 13.491 4.263 31,60%

Terra de Soneira 17.360 5.422 31,23%

Terra de Melide 12.153 3.721 30,62%

Arzúa 16.500 5.008 30,35%

A Barcala 10.424 3.102 29,76%

Tabeirós-Terra de Montes 24.223 7.167 29,59%

Betanzos 37.975 10.903 28,71%

Deza 40.310 11.545 28,64%

A Mariña Oriental 16.357 4.679 28,61%

Valdeorras 26.134 7.229 27,66%

Noia 33.527 9.249 27,59%

Fisterra 21.770 5.923 27,21%

A Mariña Occidental 25.929 6.933 26,74%

Bergantiños 67.357 17.869 26,53%

O Sar 15.922 4.182 26,27%

Eume 24.834 6.426 25,88%

Ferrol 154.802 40.009 25,85%

Ordes 36.702 9.476 25,82%

A Mariña Central 29.185 7.436 25,48%

Ourense 144.011 36.659 25,46%

Caldas 34.197 8.033 23,49%

Lugo 118.906 27.556 23,17%

A Coruña 398.730 87.623 21,98%

Barbanza 66.672 14.375 21,56%

O Baixo Miño 49.828 10.737 21,55%

Pontevedra 125.278 26.703 21,31%

O Salnés 109.882 23.350 21,25%

O Condado 41.693 8.772 21,04%

Vigo 422.078 87.899 20,83%

O Morrazo 82.711 16.581 20,05%

Santiago 166.692 32.293 19,37%

TOTAL 2.708.339 665.939 24,59%
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Concellos con menor porcentaxe de persoas maiores de 64 anos sobre o total. Ano 2017

Concello Poboación Total Maiores 64 anos Peso Porcentual  
maiores 64 anos

Ames 30.835 3.507 11,37%

Salceda de Caselas 9.017 1.285 14,25%

Arteixo 31.534 4.762 15,10%

Oroso 7.452 1.131 15,18%

Porriño, O 19.600 3.077 15,70%

Culleredo 29.982 4.884 16,29%

Cambre 24.348 3.973 16,32%

Burela 9.524 1.615 16,96%

Pontecesures 3.037 518 17,06%

Ponteareas 22.893 3.970 17,34%

Barbadás 10.791 1.881 17,43%

Gondomar 14.233 2.484 17,45%

Teo 18.478 3.322 17,98%

Poio 16.871 3.074 18,22%

Soutomaior 7.242 1.321 18,24%

Mos 15.132 2.878 19,02%

Baiona 12.169 2.357 19,37%

Cangas 26.490 5.174 19,53%

Oleiros 35.198 6.899 19,60%

Pontevedra 82.671 16.320 19,74%

Brión 7.699 1.521 19,76%

Moaña 19.439 3.842 19,76%

Narón 39.280 7.836 19,95%

Concellos con maior  porcentaxe de persoas maiores de 64 anos sobre o total. Ano 2017

Comarca Poboación Total Maiores 64 anos Peso Porcentual  
maiores 64 anos

Cartelle 2.683 1.243 46,33%

Navia de Suarna 1.140 534 46,84%

Pantón 2.565 1.205 46,98%

Ourol 1.016 480 47,24%

Beariz 982 466 47,45%

Vilar de Barrio 1.360 649 47,72%

Bande 1.618 775 47,90%
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Ramirás 1.550 754 48,65%

Pobra do Brollón, A 1.709 832 48,68%

Larouco 472 232 49,15%

Porqueira 848 417 49,17%

Quintela de Leirado 615 303 49,27%

Sarreaus 1.220 605 49,59%

Parada de Sil 593 295 49,75%

Avión 1.860 928 49,89%

Bolo, O 938 470 50,11%

San Xoán de Río 561 283 50,45%

Gomesende 778 393 50,51%

Irixo, O 1.519 768 50,56%

Teixeira, A 339 176 51,92%

Verea 956 502 52,51%

Calvos de Randín 818 444 54,28%

Lobeira 825 449 54,42%
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Informe do traballo desenvolvido

Na primeira fase do traballo Galicia,  perspectivas demográficas, presentado ao plenario do Observatorio 
Galego de Dinamización Demográfica, que o informou favorablemete por unanimidade o pasado 16 de 
xullo deste mesmo ano 2018, tratouse de elaborar un amplo e documentado informe que puidese servir de 
marco axeitado  -como se recollía textualmente nas súas páxinas introdutorias-  para a posterior discusión  
e elaboración  de liñas estratéxicas  que resposten aos retos da situación actual, contribuíndo así á mellora 
da gobernanza.

Cumpría agora, nesta segunda fase, e unha vez que o informe anterior presenta nas súas máis de  450 páxi-
nas unha diagnose da nosa dinámica poboacional elaborada coa información e os presupostos metodoló-
xicos e conceptuais propios da análise demográfica, profundar na extracción dunha serie de conclusións 
axustadas á realidade demográfica de Galicia reflectidas nunha análise DAFO, que facilitasen a definición 
das liñas estratéxicas demandadas polo Observatorio.

O recurso a este método de análise, que esixe de seu un gran esforzo de síntese, presentábase como a op-
ción máis idónea á hora de querermos avanzar de maneira conxunta na proposta de liñas estratéxicas, de 
maneira especial cando estamos a falar dunha materia tan complexa como é a da “dinamización demográ-
fica” dun territorio como Galicia, o que, claro está, esixe coñecer a totalidade dos elementos implicados na 
súa dinámica. Como é ben sabido, o método de análise DAFO permite captar e coñecer, de forma concreta, 
cales son as debilidades, as ameazas, as fortalezas e as oportunidades da nosa terra, no nosos caso concreto 
de observación en materia demográica.

A análise DAFO complétase nesta fase do traballo coa matriz CAME que, á súa vez, permite visualizar as 
medidas que se consideran máis axustadas para corrixir as debilidades, afrontar as ameazas, mellorar as 
fortalezas e explotar as oportunidades.

Verbo do traballo desenvolvido nesta segunda fase e que agora presentamos ao pleno do Observatorio Ga-
lego de Dinamización Demográfica cómpre salientar en primeiro lugar a fundamental tarefa desenvolvida 
polos distintos Grupos de Traballo1 a partir da inicial proposta e método de traballo presentado pola coor-
dinadora; tarefa para a que se dispuña dun tempo moi curto, xa que o plenario do Observatorio establecera 
que a segunda fase, que completaba o anterior informe, tiña que rematar no corrente ano 2018 co obxecto 
de manter a actualidade da información que dá soporte á diagnose (realizada na primeira fase do traballo).

1 O pleno do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, en sesión ordinaria celebrada o día 15 de xaneiro de 2018, acordou 
crear 5 Grupos de Traballo nos que considera ámbitos de actuación clave para a abordaxe do reto demográfico na Comunidade 
Autónoma de Galicia: Xuventude; Apoio ás Familias; Envellecemento; Emigración/Inmigración; e  Medio Rural. Cada grupo de 
traballo conta cunha persoa nomeada por cada unha das entidades e institucións que forman parte do pleno do Observatorio.
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Entre os inicios de outubro e os días finais de novembro de 2018 o núcleo máis activo e comprometido de 
cada grupo de traballo discutiu e elaborou un primeiro DAFO e deseguido unha matriz CAME que, sem-
pre desde a perspectiva da análise do  cambio demográfico, buscaba reflectir a situación do seu campo 
concreto de observación2. Nun segundo momento, as persoas que se responsabilizaron da coordinación 
e secretaría de cada un dos cinco Grupos de Traballo xuntamente coa coordinadora do proxecto e vice-
presidenta do Observatorio elaboraron o DAFO e o CAME que agora se presenta. Cómpre salientar que o 
traballo previo en grupos esixiunos porén non esquecer que, como se repite tamén no informe precedente 
“enfrontar o reto da xestión do cambio demográfico precisa dunha visión sistémica que incorpore modelos 
demográficos que entendan e expliquen os cambios dos tempos actuais e que, polo tanto, incorporen a 
esixencia de sobrepasar a mera descrición, nun momento dado, do comportamento das variables vitais”.

Todo o traballo desenvolvido ata o momento ten por obxecto a explicación dun sistema demográfico -e 
da súa concreción en Galicia- que se mantén e evoluciona no tempo, que se autorreprocuce, e que esixe 
non limitar o sistema reprodutivo humano a unha mera cuestión de nacementos, subordinando, cando 
non excluíndo, unha compoñente fundamental como é o tempo de vida. Unha explicación e comprensión 
da nosa demografía demandada polo conxunto da sociedade que asiste a un cambio sen precedentes no 
comportamento das variables vitais (precisamente as máis directamente relacionadas coa natalidade e o 
envellecemento demográfico) que, claro está, lle afectan de forma moi directa e persoal e a miúdo xeran 
preocupación e ata alarma.

Falar de cambio demográfico esixe decatármonos de que se trata dun cambio a grande escala na supervi-
vencia e reprodución  humana, e que ademais seguirá acentuándose nos vindeiros anos. A súa dimensión 
global para o conxunto da sociedade -de aí a insistencia do seu tratamento desde unha perspectiva sisté-
mica- obríganos, xa que logo, a mostrar especial teima polo trasfondo metodolóxico que sosteña os indi-
cadores adecuados para ponderar as súas consecuencias, especialmente no campo da demografía pero 
tamén da economía, socioloxía, psicoloxía etc.

Como cabía esperar, e aínda tendo en conta a complexidade do noso “obxecto de observación” (Galicia e a 
súa dinámica poboacional) o traballo veuse facilitado ao partirmos dunha visión compartida da significa-
ción do cambio demográfico (desenvolvida na 1ª fase) e das esixencias conceptuais e metodolóxicas para 
a súa abordaxe, pois cómpre engadir a repetida teima do Informe: os fenómenos demográficos constitúen 
un sistema de gran coherencia interna e é o interior do  devandito sistema, non os fenómenos illados, o que 
constitúe o obxecto privilexiado da demografía.

Unha das esixencias que presenta a análise do cambio demográfico en Galicia é a de precisar en que me-
dida as súas dinámicas se incardinan en modelos máis xerais de modernización, que non se contradín cos 
elementos que singularizan a súa traxectoria e que, ás veces, chegan a afondar as súas raíces en momentos 
moi anteriores de vixencia de distintos sistemas demográficos;  en tanto que outros teñen un carácter moi-
to máis recente, como ben se pode apreciar na análise DAFO.

Como se fora debullando nas páxinas da diagnose, a análise do cambio demográfico incorpora necesaria-
mente hoxe unha ampla serie de transformacións, ligadas a importantes cambios sociais, económicos e de 
valores, que entrañan unha crecente diversificación e complexidade nas traxectorias de vida individuais, 
familiares e sociais. Así falar de eficiencia demográfica implica, como xa avanzaran algunhas investigacións 
sobre Galicia, outorgar especial relevancia á inclusión daqueles temas relacionados cos mecanismos de 
“mellora reprodutiva” e co seu papel na modernización social e demográfica: roles de xénero, estruturas 
familiares, aumento do capital humano, produtividade do traballo, relacións interxeracionais, etc. Salién-
tanse, xa que logo, ademais dos factores económicos e de saúde ou o crecente nivel educativo feminino, 
outros que se sitúan no campo cultural e que están a cuestionar normas ata hai ben pouco de grande 
arraigo no corpo social.

2 Sinalado na mesma denominación de cada Grupo de Traballo.
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Matrices  DAFO e CAME

Nunha breve descrición as etapas desenvolvidas nesta segunda fase do traballo resumínmolas no seguinte:

A elaboración dunha análise DAFO (1ª etapa desta segunda fase do traballo definido polo Plenario do 
Observatorio Glego de Dinamización Demográfica) sintetiza nunhas poucas ideas, as nosas Debilidades 
e Ameazas en materia demográfica así como as nosas Fortalezas e Oportunidades.  As debilidades e as 
fortalezas son aspectos, negativos e positivos respectivamente, de carácter interno e, en certo xeito, estru-
turais, ou polo mentos consolidados. Pola súa banda as ameazas e as oportunidades son custións externas, 
conxuntuarais, que poden consolidarse ou non no futuro.

Nunha 2ª etapa levouse a cabo a análise CAME, complementaria da DAFO, co propósito de achegar para 
cada idea da  DAFO unha resposta igualmente resumida e concisa para Corrixir as Debilidades, Afrontar as 
Ameazas, Manter as Fortalezas e Explotar as Oportunidades.

A análise DAFO-CAME permite, a medida que se van definindo tanto os nosos puntos fortes como os débi-
les, non que a demografías se refire, ir asociando posibles propostas e solucións que permitan mellorar ou 
manter o determinado pola análise  DAFO. 

Este proceso desemboca na detección e análise daquelas necesidades qsue, en materia demográfica afec-
tan a Galicia, que se basea tanto na DAFO-CAME como na análise da situación demográfica realizada no 
Informe Galicia, Perspectivas demográficas
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DAFO

Modelo de análise que permite realizar, no noso caso de estudo, unha diagnose de situación (interna e ex-
terna) de Galicia en perspectiva demográfica (en canto á asunción dos retos que presenta o actual cambio 
demográfico) para tomar decisións estratéxicas. O obxectivo dunha análise DAFO é axudar a identificar as 
súas fortalezas e debilidades nesta materia (factores internos) e as oportunidades e ameazas ás que está 
exposta (factores externos).

DDEBILIDADES AAMEAZAS

FFORTALEZAS OOPORTUNIDADES

Análise interna
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Análise externa

As debilidades son aspectos negativos
de carácter interno e, en certo xeito,

estruturais, ou polo menos consolidadas.

Factores internos que representan 
unha desvantaxe.

Aspectos negativos da contorna 
que poden supoñer un problema 

para a comprensión e xestión 
do cambio demográ�co

Aspectos favorables da contorna 
exterior que poden afectar 

positivamente á comunidade
autónoma

Elementos positivos da comunidade
autónoma que supoñen unha 

vantaxe competitiva
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CAME

Tras recompilar cada un dos factores (internos e externos) que definen a posición actual de Galicia en pers-
pectiva demográfica, deberase desenvolver unha estratexia, a través da cal se consoliden  as fortalezas, mi-
nimicen as debilidades, se aproveiten as vantaxes e oportunidades da contorna e a situación  sociopolítica 
actual e se reduzan ou minimicen as consecuencias das ameazas externas.

Tomando como referencia os resultados da análise  DAFO e tras expor os obxectivos que se buscan neste 
documento, poderase definir unha estratexia coa que poder alcanzar os obxectivos marcados. Para avan-
zarmos nesta estratexia servímonos da análise  CAME.

CEstratexias para

CORRIXIR
DEBILIDADES AEstratexias para

AFRONTAR
AMEAZAS

MEstratexias para

MANTER
FORTALEZAS EEstratexias para

EXPLOTAR
OPORTUNIDADES
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Análise externa
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DAFO/CAME DEBILIDADES

DEBILIDADE 1

Falta dunha ampla consideración do significado en profundidade do cambio demográfico.

Medida para CORRIXIR a debilidade enunciada: 

Dotar de rigor a transferencia do estudo da poboación ao conxunto da cidadanía mediante o 
traballo conxunto dos poderes públicos e das institucións académicas e científicas, contribuín-
do así á mellora da gobernanza.

DEBILIDADE 2

Prolongación da etapa de xuventude. Atraso na emancipación residencial e na autonomía per-
soal e atraso do calendario nupcial e fecundo, por dificultades de acceso ao mercado laboral e 
á vivenda en condicións dignas.

Medida para CORRIXIR a debilidade 2:

Promover a educación para a autonomía e facilitar con medidas de impulso a transición entre 
formación e emprego, mellorando a calidade do emprego ofrecido á mocidade e favorecendo o 
seu emprendemento e o desenvolvemento dos seus proxectos vitais. Desenvolver políticas de 
acceso á vivenda para a mocidade. 

DEBILIDADE 3

Inestabilidade e precariedade laboral que afecta a unha parte importante da poboación. Altas 
taxas de desemprego. A subsistencia dunha economía en paralelo e non contribuínte. Persis-
tentes fendas salariais.

Medida para CORRIXIR a debilidade 3:

Impulsar a actividade económica e o emprego estable e de calidade, promovendo unha for-
mación adaptada ás necesidades do mercado laboral. Elevar a taxa de poboación graduada 
en formación profesional e adaptar os plans de formación dual á estrutura produtiva galega. 
Contribuír a difundir o potencial da economía social para a creación de emprego de calidade. 
Articular un sistema eficiente e coordinado entre as diferentes administracións públicas para 
loitar contra a economía irregular e desenvolver unha estratexia de concienciación cidadá. Im-
plementar mecanismos que eliminen as fendas salariais e fortalecer a perspectiva de xénero no 
ámbito do emprego, velando pola súa inclusión nas negociacións colectivas e na contratación 
pública.
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DEBILIDADE 4

Excesiva responsabilidade familiar na atención e coidado de menores e dependentes. O 72,7% 
das persoas que coidan dependentes pertencen ao propio fogar. Persistencia dos roles de xé-
nero tradicionais no coidado (protagonismo das mulleres entre 45 e 64 anos, máis pronunciado 
aínda no medio rural). Escasa consideración do traballo reprodutivo (traballo doméstico e de 
coidados) realizado nos fogares.

Medida para CORRIXIR a debilidade 4:  

Fomentar a asunción equilibrada de responsabilidades domésticas e de coidados e a supera-
ción de estereotipos de xénero a través de actuacións (desde os fogares, o ámbito educativo, a 
administración e as empresas) de información, formación e sensibilización, visibilizando o tra-
ballo reprodutivo en termos económicos e de sostemento da vida. Reforzar os servizos de coi-
dado e atención a menores, maiores e dependentes en xeral, levando a cabo unha planificación 
integrada e transversal que cubra as necesidades básicas da poboación de todo o territorio. 

DEBILIDADE 5

Existencia de poboación en risco de pobreza e exclusión social, especialmente preocupante en 
fogares con menores a cargo. Existencia dun alto número de fogares cuxo único ingreso é unha 
prestación. Taxa de risco de pobreza e exclusión social agravada entre a poboación inmigrante.

Medida para CORRIXIR a debilidade 5:

Desenvolver accións orientadas á redución do risco de pobreza mediante actuacións no mer-
cado laboral, a través da formación e incentivos ao traballo. Impulsar medidas encamiñadas 
a elevar á renda das persoas cun menor poder adquisitivo. Reforzar a contorna social e eco-
nómica das familias en situación de vulnerabilidade e /ou exclusión social con actuacións de 
carácter preventivo e de apoio. Ampliar a información, orientación e asesoramento ás persoas 
inmigrantes en diferentes materias dos ámbitos xurídicos, sociais, lingüísticos, educativos e la-
borais que faciliten a súa integración. 

DEBILIDADE 6

Vixencia dun modelo territorial que potencia a polarización da poboación en Galicia. Modelo 
territorial que alimentou as grandes migracións internas e externas e á mobilidade no inte-
rior da propia Galicia. Migracións “internas” que coexisten cun menor pero persistente fluxo de 
emigración exterior. 

Medida para CORRIXIR a debilidade 6: 

Coñecer o alcance e significación do modelo territorial imperante para poder articular políti-
cas e actuacións no territorio. Elaborar unha estratexia asentada na dinamización económica 
do rural e nun acceso adecuado aos servizos para a poboación e as empresas. Promocionar as 
vantaxes de vivir no rural e das oportunidades de emprego existentes. Concienciar á sociedade 
acerca da relevancia da conservación do patrimonio natural e desenvolver accións tendentes a 
empoderar o traballo e a vida no rural.
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DEBILIDADE 7

Insuficiente gasto en I+D+i por parte do sector público e do privado. Insuficiente adaptación da 
oferta formativa regrada ás necesidades do mercado laboral.

Medida para CORRIXIR a debilidade 7:

Abordar por parte da Administración o gasto en I+D+i como investimento, mellorando a efi-
ciencia e o control do seu uso e implicando ás empresas na investigación e na formación profe-
sional. Fomentar as iniciativas creativas e emprendedoras dende os niveis iniciais do sistema 
educativo potenciando o seu tratamento transversal entre as diferentes materias.

DEBILIDADE 8

Insuficiente diversificación económica no medio rural. Desagrarización non compensada polo 
complexo agroindustrial e a débil estrutura de servizos (agravada polo elevado número de en-
tidades de poboación) que eleva o éxodo rural por falta de expectativas (renda primaria per 
cápita do 71% da galega) e menos oportunidades para alcanzar un emprego ben remunerado 
e de perfil cualificado. 

Medida para CORRIXIR a debilidade 8: 

Establecer modelos de negocio e desenvolvemento que fomenten a diversificación dos nichos 
de mercado laboral rural. Favorecer o desenvolvemento dun tecido agroindustrial, co impulso 
de actividades ligadas ao I+D+i e facilidades para a súa implantación. Impulsar e facilitar unha 
formación e profesionalización adecuadas ás necesidades dos novos sectores, incorporando 
mozas e mozos cualificados.

DEBILIDADE 9

Pegada da emigración do pasado século na actual estrutura de idades da poboación. Nova eta-
pa emigratoria hoxe, con participación de mocidade moi cualificada. 

Medida para CORRIXIR a debilidade 9: 

Impulsar as políticas de retorno. Desenvolver unha estratexia dirixida á retención e captación 
do talento. 

DEBILIDADE 10

Insuficiente desenvolvemento das capacidades para adaptarse aos cambios derivados dos 
avances tecnolóxicos, da sociedade da información e da administración electrónica.

Medida para CORRIXIR a debilidade 10:

Desenvolver estratexias que permitan o acceso da poboación ás TIC e á administración electró-
nica e eliminar a fenda dixital a nivel social e xeográfico.
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DAFO/CAME AMEAZAS

AMEAZA 1

Acercamento á situación demográfica con ideas do pasado e escasa atención á significación das 
variacións na estrutura de idades. Identificación do cambio demográfico co envellecemento 
poboacional. Consideración illada do descenso da mortalidade e da fecundidade, sen atender 
as relacións entre os cambios nos roles de xénero, as transformacións das familias e a fecundi-
dade. 

Medida para AFRONTAR a ameaza 1: 

Fomentar estudos e publicacións que analicen as implicacións entre cambio demográfico, cam-
bio familiar e cambios no mercado laboral e no sistema produtivo en xeral, sen esquecer os 
cambios culturais. Divulgar os resultados das investigacións entre a cidadanía.

AMEAZA 2

Asimilación dos cambios nas familias con perda ou falta de valores. Temor a que os cambios 
familiares e nos fogares impliquen de seu unha perda dos valores afectivos, de solidariedade 
interxeracional e de protección dos membros máis vulnerables que se consideran propios da 
institución familiar. 

Medida para AFRONTAR a ameaza 2: 

Visibilizar a fortaleza da institución familiar e o mantemento de sólidas redes entre os seus 
membros. 

AMEAZA 3

Consideración da conciliación como un tema que afecta só ás mulleres.

Medida para AFRONTAR a ameaza 3:

Desenvolver políticas que permitan a conciliación corresponsable da vida laboral, persoal e 
familiar.  
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AMEAZA 4

Excesiva dependencia de servizos esenciais de atención ás familias de fontes de financiamento 
non estables, o que dificulta o desenvolvemento de actuacións integrais.

Medida para AFRONTAR a ameaza 4:

Establecer mecanismos xurídicos e financeiros estables que permitan unha estrutura perma-
nente dos servizos esenciais de atención ás familias.

AMEAZA 5

A participación nos ingresos do Estado non ten en conta variables que contemplen a dispersión 
e o envellecemento da poboación.

Medida para AFRONTAR a ameaza 5:

Reivindicar novos criterios de repartición que teñan en conta as características  
sociodemográficas.

AMEZA 6

Desaxustes entre todas as partes interesadas no deseño de políticas demográficas e na coordi-
nación administrativa. Normativa que exclúe ou dificulta a participación do eido local no des-
envolvemento de distintas competencias

Medida para AFRONTAR a ameaza 6:

Reforzar e mellorar a coordinación intra e inter administrativa nos diferentes eidos da acción 
pública. Incentivar a participación de todas as partes interesadas no deseño das políticas de-
mográficas. Instar a revisión normativa para garantir a participación activa da administración 
local na abordaxe do reto demográfico.

AMEAZA 7

Forte dependencia dos Fondos Europeos para financiar políticas activas de emprego.

Medida para AFRONTAR a ameaza 7:

Racionalizar e optimizar os servizos públicos e deseñar un sistema que permita o seu soste-
mento a medio e longo prazo.
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AMEAZA 8

Insuficiente valoración dos beneficios da inmigración e do retorno. 

Medida para AFRONTAR a ameaza 8:

Deseñar campañas de sensibilización que dean a coñecer os beneficios da inmigración e do 
retorno das persoas emigrantes e da súa descendencia.

AMEAZA 9

Existencia dun déficit de ordenación dos usos do solo no rural que incrementa a conflitividade 
entre persoas propietarias e usuarias, aparellado ao minifundismo existente e a un progresivo 
abandono das terras. 

Medida para AFRONTAR a ameaza 9:

Levar a cabo unha ordenación integral do territorio e dos usos do solo adaptadas á realidade 
actual do medio rural, coa implantación de diferentes fórmulas de reestruturación da propie-
dade e dos usos da terra. Elaboración dunha estratexia de aproveitamento multifuncional do 
monte, acorde coas súas aptitudes produtivas e coas demandas da sociedade. 

AMEAZA 10

Infradotación de servizos públicos de proximidade no rural (educación, sanidade, transporte e 
servizos sociais).  

Medida para AFRONTAR a ameaza 10:

Planificar de forma integrada e transversal servizos (educación, sanidade, transporte, vivenda, 
dependencia) que cubran necesidades básicas. Garantir un acceso rápido e seguro á tecnoloxía 
dixital. 
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DAFO/ CAME FORTALEZAS

FORTALEZA 1

Democratización da supervivencia. Máis da metade das persoas nacidas chega a cumprir os 65 
anos de idade. Crecente esperanza de vida. Niveis moi baixos de mortalidade infantil. Cada vez 
é maior o número de persoas que superan os 85 anos.

Medida para MANTER a fortaleza 1: 

Manter e reforzar as políticas públicas que alenten a adopción responsable de formas de vida 
saudables desde idades temperás. Prestar atención ás diferenzas sociais e educativas no dese-
ño de estratexias de envellecemento activo e saudable. 

FORTALEZA 2

Relativa estabilidade da poboación global en termos absolutos ata tempos ben recentes pese 
ao crecemento vexetativo negativo. Resiliencia das cabeceiras comarcais, mesmo en Lugo e Ou-
rense.

Medida para MANTER a fortaleza 2

Incentivar o investimento en capital humano e en capital tanxible e intanxible como estratexia 
demográfica. Reforzar as cabeceiras comarcais como polos de actividades económicas, de ser-
vizos e de equipamentos, fortalecendo os servizos públicos que se prestan nelas e desenvol-
vendo sistemas de transporte que faciliten a mobilidade. 

FORTALEZA 3

 3.- A familia, en tanto que institución, mantén unha gran vitalidade e variedade de formas á 
vez que permanece como ámbito de seguridade, apoio e axuda para os seus membros, e que se 
mostra capaz de incorporar traxectorias vitais máis complexas. 

Medida para MANTER a fortaleza 3: 

Apoiar e promover o libre desenvolvemento das familias.
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FORTALEZA 4

As redes familiares funcionan aínda que non se resida no mesmo fogar. Pais e nais e avoas e 
avós dan unha axeitada continuidade á familia, prestándolle o seu apoio. A mocidade valora 
cada vez máis a convivencia interxeracional.

Medida para  MANTER a fortaleza 4: 

Reforzar as relacións interxeracionais para a construción dunha sociedade máis inclusiva en 
termos de equidade e xustiza

FORTALEZA 5

 Cada vez máis os valores de corresponsabilidade son asumidos por mulleres e homes, especial-
mente pola xuventude.

Medida para  MANTER a fortaleza 5: 

Seguir promovendo unha educación en igualdade e consolidar a tendencia social favorable 
respecto da corresponsabilidade.

FORTALEZA 6

As actuais xeracións de persoas maiores de 65 anos están a revolucionar o perfil sociolóxico 
tradicional da vellez e a achegar benestar á rede familiar e social. 

Medida para MANTER a fortaleza 6: 

Visibilizar o papel das persoas maiores como motor de cambio e a súa contribución ao benestar 
familiar e promover o seu empoderamento.

FORTALEZA 7

Baixa incidencia da infecundidade. A análise dos fogares segundo a súa tipoloxía pon en evi-
dencia que os fogares de parellas con fillos e/ou fillas e os monoparentais son clara maioría. 
Desexo manifesto de chegar a ter un segundo fillo ou filla. 

Medida para MANTER a fortaleza 7:

Promover condicións políticas, sociais e económicas que favorezan o libre exercicio do dereito 
á reprodución.
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FORTALEZA 8

A existencia de sistemas públicos de educación, de sanidade e de atención á dependencia. 

Medida para MANTER a fortaleza 8:

Consolidar e fortalecer os sistemas públicos de educación, sanidade e atención á dependencia 
incidindo na coordinación e no seu tratamento integral e multidisciplinar.

FORTALEZA 9

Conciencia cidadá das potencialidades de Galicia en relación á calidade de vida.

Medida para MANTER a fortaleza 9:

Potenciar as políticas ambientais e de preservación do contorno. Potenciar a identificación da 
imaxe de Galicia con calidade de produto.

FORTALEZA 10

Capital humano moi formado. O 49% da poboación entre 25 e 29 anos ten educación terciaria. 
Taxa de participación en educación aos 18 anos moi elevada (81%). Niveis de formación aca-
démica superiores ao conxunto de España. Baixa taxa de abandono escolar temperán (a máis 
baixa da serie histórica). Alta taxa de finalización de estudos na idade obrigatoria. Elevada taxa 
de mozos e mozas con nivel alto de competencia dixitais.

Medida para MANTER a fortaleza 10: 

Manter e reforzar o gasto público en educación. Favorecer a integración laboral dos mozos e 
mozas a través de políticas activas de emprego específicas. Estimular a creatividade e o em-
prendemento. Impulsar a cultura innovadora no tecido empresarial, na universidade, nas ad-
ministracións públicas e en todos os ámbitos relacionados coa xeración do coñecemento.

FORTALEZA 11

Sentido de pertenza comunitaria que facilita un tecido asociativo en diversos ámbitos, tanto no 
interior de Galicia como na Galicia Exterior.  

Medida para MANTER a fortaleza 11:

Traballar no ámbito educativo e no espazo público para facer compatible o sentido de pertenza 
comunitaria coa cooperación, o voluntariado e o asociacionismo. 
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FORTALEZA 12

 Capacidade de desenvolvemento do complexo forestal, agroalimentario, patrimonial e da acti-
vidade turística. Boa imaxe de marca nos mercados de produtos galegos de calidade que pode 
facilitar xerar produtos e materiais de alto valor engadido. 

Medida para MANTER a fortaleza 12:

Deseñar e desenvolver un plan de identificación, protección e promoción de produtos endóxe-
nos, potenciando os mercados locais e os circuítos curtos de comercialización, así como un plan 
director de conservación patrimonial e dinamización de actividades turísticas no mundo rural.
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DAFO/ CAME OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADE 1 

A preocupación demográfica está na axenda política e na conciencia social. A abordaxe do reto 
demográfico está a lograr un marco de consenso.

Medida para EXPLOTAR a oportunidade 1: 

Alentar medidas que favorezan a implicación de toda a sociedade na abordaxe consensuada do 
reto demográfico para o establecemento de políticas estables que permitan resultados a medio 
e longo prazo.

OPORTUNIDADE 2 

Interese crecente en torno aos temas que abordan a relación entre a poboación e a sustentabilida-
de. Atención por parte das administracións públicas e das universidades pola “economía circular”. 

Medida para EXPLOTAR a oportunidade 2: 

Situar no centro do debate político e cidadán a preocupación pola calidade de vida e o uso 
razoable dos recursos necesarios para o incremento desta. Potenciar o desenvolvemento de 
actividades, ecolóxicas e sustentables, que aproveiten os recursos culturais e patrimoniais. Do-
tar de máis peso as medidas destinadas aos pagamentos ambientais e por servizos ecosistémi-
cos. Aproveitar a trazabilidade dos produtos ecolóxicos de calidade, fomentando, priorizando 
e promocionando a agricultura ecolóxica, a economía circular de produción e o consumo de 
proximidade. Desenvolver actuacións específicas ligadas ao mantemento de actividades nece-
sarias para a conservación de certos tipos de hábitats. 

OPORTUNIDADE 3 

A conciliación, a corresponsabilidade e a necesidade de racionalización de horarios están na 
axenda pública. As políticas de igualdade demostran ser efectivas a nivel socioeconómico e 
demográfico. 

Medida para EXPLOTAR a oportunidade 3: 

Consolidar o desenvolvemento de políticas efectivas para que homes e mulleres poidan facer 
compatibles os ámbitos profesional, persoal e familiar das súas vidas. Consolidar as políticas 
de igualdade e mellorar a integración da perspectiva de xénero en todos os ámbitos como es-
tratexia de desenvolvemento social e económico e elemento clave na dinamización demográ-
fica. Deseñar políticas educativas en todas as etapas para que fomenten a igualdade de xénero 
e orienten ás persoas cara o seu pleno desenvolvemento persoal e profesional seguno as súas 
capacidades e non polo xénero co que se identifican na sociedade.
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OPORTUNIDADE 4 

O recoñecemento público e político do traballo non remunerado das mulleres. Os novos mode-
los de masculinidade en relación coa toma de decisións, a organización familiar e as tarefas de 
coidado.

Medida para EXPLOTAR a oportunidade 4: 

Afondar na consideración e valoración do traballo non remunerado no conxunto da economía 
para a formulación e deseño de políticas socioeconómicas e demográficas, e traballar os novos 
modelos de masculinidade a través da coeducación en todos os niveis educativos.

OPORTUNIDADE 5 

Potencialidade do envellecemento activo e saudable na súa relación coa creación de emprego 
a partir da análise do envellecemento desde a perspectiva da innovación, na atención e os coi-
dados ata a economía prateada ou “silver economy”.

Medida para EXPLOTAR a oportunidade 5: 

Promover a valoración social da vellez como etapa ou etapas de vida e a promoción das persoas 
maiores. Divulgar os avances en coñecemento, innovación e procesos produtivos no campo do 
envellecemento activo e saudable. Visualizar a potencialidade do envellecemento activo e sau-
dable na xeración de actividade económica. 

OPORTUNIDADE 6 

Desenvolvemento de novos sectores produtivos vinculados á explotación de recursos endóxe-
nos. Identificación de experiencias produtivas innovadoras no medio rural.

Medida para EXPLOTAR a oportunidade 6: 

Potenciar os factores de natureza institucional, laboral, cultural e de comunicacións e o tecido 
industrial local xa existente para mobilizar os recursos endóxenos. Promover unha mellor regu-
lación normativa que facilite o acceso ao solo agrario, coa redución da burocracia e o incremen-
to da oferta de terras dispoñibles, e unha política de beneficios fiscais tanto para vivir como 
para realizar actividades económicas no rural.
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OPORTUNIDADE 7 

Atención crecente ao desenvolvemento da innovación e da tecnoloxía en todos os campos. 
Existencia de programas europeos específicos para a transición dixital. 

Medida para EXPLOTAR a oportunidade 7: 

Fomentar as iniciativas emprendedoras dende os niveis iniciais do sistema educativo poten-
ciando o seu tratamento transversal entre as diferentes materias. Potenciar as sinerxías entre 
administración, universidade, empresa e sociedade. Mellorar e adaptar o contido do servizo 
universal de telecomunicacións ás necesidades e demandas da poboación, con especial aten-
ción ao rural. Impulsar a transferencia da tecnoloxía e da innovación: e-comercialización, e-
servizos (telemedicina, teleformación), e-administración.

OPORTUNIDADE 8 

Galicia está a participar activamente en foros que permiten trasladar as necesidades vincula-
das á súa peculiaridade demográfica a nivel español e da UE. 

Medida para EXPLOTAR a oportunidade 8: 

Aproveitar as sinerxías do traballo desenvolvido nos distintos foros e avanzar na coordinación 
entre as distintas administracións para facer fronte aos retos do cambio demográfico.
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