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34. DENSITAT DE POBLACIÓ RESIDENT 
 

Objectiu  
 
Obtenir la població absoluta de la zona d’estudi, la seva densitat i el seu creixement anual. 
 
Conceptes 
 
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) mesura des de 1996 la població resident com aquella registrada 
al padró municipal*. Una altra mesura emprada és l’operació estadística del cens de població* 
(1900-2001).    

*definició dels conceptes al apartat ‘comentaris’. 

Tipus 
 

Indicador Socioeconòmic 
 

Dades Font 
 

Període de 
referència Mesura  Act Op Nom Codi 

 
1. Població 
absoluta 

   
X 

Explotació del 
Padró d'habitants 

 
77 102 001

IBESTAT 
(a partir de les 
microdades del  INE) 

 
1998-2008 

-  
X 

 Censos de 
población y 
viviendas 

30243 
(inventari 
nacional) 

 
INE 
 

1900-1991 
 2001 

 
2. Densitat de 
població 

  
X 

Explotació del 
Padró d'habitants 77 102 001

IBESTAT 
(a partir de les 
microdades del  INE) 

1998-2008 

-  
X 

Censos de 
población y 
viviendas 

30243 
(inventari 
nacional) 

 
INE 
 

1900-1991 
 2001 

 
- 

 
- 

 
Superfície de les Illes 

Balears* 

 
- 

Serveis d'Informació 
Territorial de les Illes 
Balears (SITIBSA). 
Conselleria de 
Mobilitat i Ordenació 
del Territori. 

 
20 juliol 

2008 

 
3. Creixement 
de població 

  
X 

Explotació del 
Padró d'habitants 

 
77 102 001 

IBESTAT 
(a partir de les 
microdades del  INE) 

 
1998-2008 

 
- 

 
X 

Censos de 
población y 
viviendas 

30243 
(inventari 
nacional) 

 
INE 

1900-1991 
 2001 

Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia Disponible Idònia Disponible 

1 C.A. X  
Anual 

 
X 

 
Nombre habitants 

 
Illa X 

Municipi X 
2 

 
C.A. X  

Anual 
 

X 
 

Nombre habitants/Km2 Illa X 
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 Municipi X   
3 C.A. X  

Anual 
X  

Percentatge Illa X 
Municipi X 

Metodologia 
 
Mesura PASSOS RESULTATS 
1 A  

Recerca de les dades censals a les Illes 
Balears, a Menorca i als seus 
municipis. 

-Població per illa i municipis de Menorca 
segons el cens (1990-2001)  
(Finestra ‘1.a’ de l’arxiu ’34.pobl_resident.xls’) 

B  
Recerca de les dades padronals a les 
Illes Balears, a Menorca i als seus 
municipis. 

-Població per illa, municipi, sexe i any segons el 
padró (1998-2008). 
 
-Població per illa, municipi, grup d'edat, sexe i 
any de la revisió del padró (1998-2008). 
(Finestra ‘1.b’ de l’arxiu ’34.pobl_resident.xls’) 

2 A  
Recerca de dades sobre la superfície 
de Menorca i dels seus municipis 

-Superficies per illes, illots i municipis de les 
Illes Balears en hectàrees. 
(Finestra ‘2.a’ de l’arxiu ’34.pobl_resident.xls’) 

B  
Càlcul de la densitat de població: 
          Habitants/Km2 

-Densitat de població per illa i municipis de 
Menorca segons el cens (1990-2001) en km2.  
 
-Densitat de població per illa i municipis de 
Menorca segons el padró (1998-2001) en km2.  
(Finestra ‘2.b’ de l’arxiu ’34.pobl_resident.xls’) 

3 A 
 

Càlcul de la taxa de creixement de 
població: 
  100*(Pob_t – Pob_(t-1))/Pob_t-1 
 
Sent ‘Pob_t’ la població en l’any t 
‘Pob_(t-1) la població en l’any 
anterior. 

-Taxa de creixement de població per illa i 
municipis de Menorca amb els censos de 
població (1900-2001) en %. 
 
-Taxa de creixement de població per illa i 
municipis de Menorca amb els padrons 
municipals (1998-2008) en %. (Finestra ‘3.a’ de 
l’arxiu ’34.pobl_resident.xls’) 

Comentaris 
 
*La dada sobre “Superfícies de les Illes Balears” no es té definit dintre del inventari estadístic de les 
Illes Balears 2010-2013. 
 
En aquesta fitxa es tracten especialment dos fonts: 
       
Cens de població: Conjunt d'operacions que consisteixen a recopilar, resumir, valorar, analitzar i 
publicar les dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social de tots els habitants del  país i 
de les seves divisions polítiques-administratives, referides a un moment o període donat.  Aquesta 
operació va dirigida a totes les persones que resideixen en habitatges, ja siguin familiars o 
col·lectives. La unitat bàsica del Cens de Població és la persona resident, però la seva identificació 
no es fa individualment, sinó que cal considerar les seves relacions de convivència, per la qual cosa 
la família, la llar i el nucli familiar apareixen també com unitats bàsiques addicionals. El seu objectiu 
és el recompte de la població i el coneixement de la seva estructura. [INE]. 
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Padró Municipal: És el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seves dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en el mateix. El seu objectiu 
és proporcionar les xifres oficials de població, aprovades mitjançant Reial Decret, de tots els 
municipis espanyols a 1 de gener de cada any. [INE]. 
Les dades del cens de població i el padró municipal no són comparables tot i que ambdues tenen 
per objectiu la població resident (Goerlich, 2007). No obstant, a grans trets, si serveixen per veure 
l’evolució de la població. El Padró Municipal és un registre administratiu, la formació i 
manteniment del qual correspon a cada un dels ajuntaments. La seva finalitat es acreditar quines 
persones resideixen habitualment en un municipi. El seu contingut està determinat per llei i les 
seves dades procedeixen de fitxers administratius que s’actualitzen de forma contínua amb les 
sol·licituds d’alta dels propis ciutadans (que donen lloc a la baixa del municipi de procedència). El 
padró ofereix les dades oficials de la població. En canvi, el Cens de Població es realitza cada 10 anys 
mitjançant qüestionaris exhaustius al conjunt de la població. Les seves xifres tenen una consideració 
merament estadística, és a dir, no són xifres oficials de població i estan emparades pel secret 
estadístic. Amb l’explotació de les dades del cens es coneixen en profunditat les característiques 
socials i demogràfiques de la població (INE,2008).  
 
Es necessari tenir en compte que amb la entrada en vigor de la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la 
que es modifica la Llei 7/1985 en relació amb el Padró municipal, y el seu reglament, Real Decreto 
2612/1996, de 20 de desembre, s’estableix un nou sistema de gestió padronal. La Llei 7/1985 
estableix que cada 5 anys, els acabats en 1 i en 5, els ajuntaments s’encarregaran d’una renovació 
padronal. A partir de l’entrada en vigor de la Llei 4/1996 les renovacions padronals queden 
suprimides, sent la de 1996, amb data de referència 1 de maig, l’última en realitzar-se. En el sistema 
actual de gestió del padró, els ajuntaments remeten per mitjans informàtics les variacions mensuals 
en el seu padró al Institut Nacional d’Estadística que actua com organisme coordinador, el que 
permet que es subsanin errors com duplicades d’empadronament de manera automàtica. La primera 
revisió acord amb el sistema, és la corresponent a 1 de gener de 1998, a partir d’aquesta data es 
disposen les dades oficials a data de 1 de gener per cada any. 
 
En aquests contexts, el càlcul del indicador de població resident, es podria desenvolupar i ampliar 
mitjançant les següents accions: 

- Tenir en compte la població flotant 
 
Canvis del Dictamen: 

- Font: s’ha augmentat el nombre de fonts empleades per realitzar aquest indicador; la mesura 
de superfície s’ha obtés de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), 
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori. 

- Anàlisi de idoneïtat: Una vegada desenvolupada la metodologia es pot verificar que el resultat 
de l’anàlisi d’idoneïtat es correcte. 

 
 


