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GLOSARIO DEMOGRAFÍA:  

Términos básicos no estudio da poboación  

� Baby boom:  forte crecemento da natalidade xeralmente producido tras 

un periodo de crise.  

� Censo:  reconto da poboación de xeito periódico recollendo datos 

demográficos, económicos e sociais. En España faise cada 10 anos. 

� Corriente migratoria : Fluxo de personas que se dirixen dun punto de 

orixe a un lugar de destino. 

� Crecemento natural ou vegetativo:  Diferenza entre os nacementos e 

defuncións.  

� Demografía:  Ciencia que estudia a población cuantitativamente a partir 

dos datos obtidos en distintas fontes demográficas.  

� Densidade de poboación:  Relación entre los habitantes dun espazo e 

a superficie que ocupan. Exprésase en hab/ Km2.  

� Emigración:  Saída da poboación dun lugar de orixe.  

� Envellecemento da poboación:  Crecemento da porcentaxe de persoas 

maiores de 65 años por riba do 12% da poboación total. 

� Éxodo rural:  Migración das áreas rurais as áreas urbanas con carácter 

definitivo ou de longa duración.  

� Inmigración:  Chegada da poboación a un lugar de destino. 

� Malthusianismo:  Corrente que postula a reducción voluntaria da 

natalidade.  

� Migración:  Movemento da poboación no espazo.  

� Padrón municipal : Rexistro dos veciños dun termo municipal.  
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� Poboación activa:  Conxunto de persoas de 16 ou máis anos que 

proporcionan man de obra ás actividades productivas ou que están 

disponibles e fan xestións para a súa incorporación ao mercado de 

traballo.  

� Proceso de Urbanización do planeta:  Progresiva concentración en 

núcleos urbanos de poboación, actividades económicas e innovacións 

socioculturais, así como a súa difusión no entorno. 

� Rexistro Civil:  Organismo dependente da administración de xustiza que 

se encarga de recoller os nacimientos, defuncións e matrimonios dun 

territorio.  

� Saldo migratorio:  Balance entre a inmigración e a emigración. 

� Taxa de fecundidade:  Relación entre o número de nacidos vivos nun 

año por cada mil mulleres en idade de procrear (15-49).  

� Taxa de mortalidade infantil : Relación entre o número de nenos 

falecidos antes de cumplir un ano por cada mil nenos nacidos vivos nese 

año.  

� Taxa de natalidade:  número de nacidos vivos nun ano por cada mil 

habitantes en relación coa poboación total.  

� Taxa de paro:  Porcentaxe de poboación activa desocupada respecto ó 

total da poboación activa expresados en tantos por cento. 

� Taxa de mortalidade:  número de defuncións nun año por cada mil 

habitantes en relación coa poboación total.  

 


