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36. POBLACIÓ ESTRANGERA 
 

Objectiu  
 
Obtenir el nombre d’estrangers, la seva densitat i la seva taxa de creixement. 
  
Conceptes 
 
Població estrangera: Es consideren estrangers, a efectes de l’aplicació de la present llei, a qui els hi 
manqui la nacionalitat espanyola. [llei orgànica 8/2000. Article 1]  
 
El terme estranger fa referència a la nacionalitat de la persona. S’entén per estranger a Espanya, 
segons la Llei d’estrangeria 8/2000, de 22 de desembre, tot aquell que no és nacional i la nacionalitat 
es té segons la nacionalitat dels pares, és a dir, per dret sanguini.[IDESCAT]. 
 
Tipus 

 
Indicador Socioeconòmic  

Disponibilitat de dades 
Dades Font 

 
Període de 
referència Mesura  Act Op Nom Codi 

1. Població 
estrangera 

   
 
 

X 

 
 
 
Explotació del Padró 
d'habitants 

 
 
 
77 102 001 

 
 
IBESTAT 
(a partir de les 
microdades del  
INE) 

 
 
 

1996-2008 
2. Proporció 
de població 
estrangera 
3. Canvi en el 
nombre total 
d’estrangers 
Escala de dades 
Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia Disponible Idònia Disponible 

 
1 

C.A. X Anual X  
Nombre habitants 

 
Illa X 

Municipi X Mensual 
 
2 

C.A. X Anual X  
Percentatge 

 
Illa X 

Municipi X Mensual 
 
3 

C.A. X Anual X  
Percentatge 

 
Illa X 

Municipi X Mensual 
Metodologia 
 
Mesura PASSOS DADES 
1 A  

Recerca de dades sobre població 
estrangera a les Illes Balears i a 
Menorca 
 

Població per illa, municipi, nacionalitat, sexe i 
any segons el padró municipal (1998-2008). 
(Finestra ‘1.a’ del arxivo ‘36.pobl_estrangera.xls’) 
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2 A Càlcul de la proporció d’estrangers a 
la població: 
 
Nombre d’estrangers/Població resident 
 

Proporció percentual de la població estrangera 
amb relació al total per illes, municipis de 
Menorca, sexes i anys (1998-2008). 
 (Finestra ‘2.a’ del arxivo ‘36.pobl_estrangera.xls’) 

3 A 
 

Càlcul de la taxa de creixement de la 
població estrangera: 
 

100*(Pob_t – Pob_(t-i))/Pob_t-1 
 
Sent ‘Pob_t’ la població en l’any 
anterior 

 
Taxa de creixement anual en percentatge de la 
població per municipis, nacionalitat, sexe i any 
(1998-2008). 
 (Finestra ‘3.a’ del arxivo ‘36.pobl_estrangera.xls’) 

Comentaris 
 
En aquesta fitxa es treballa amb la font següent: 

Padró Municipal: És el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seves dades 
constitueixen la 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] 
Seria desitjable que les institucions i instituts estadístics encarregats d’elaborar i/o recopilar aquestes 
dades així com els organismes que els utilitzen com indicadors, especifiquessin les característiques 
de les dades, (per exemple, si es tracta de contabilitzar la immigració – emigració estrangera, 
precisar si és dins d’un àmbit nacional, Unió Europea, intermunicipal, etc.) 
 
Canvis del Dictamen: 

- Canvi del nom: s’ha considerat convenient canviar el terme “immigració” pel terme “població 
estrangera” ja que les dades utilitzades del padró es refereixen al conjunt de població 
estrangera, tant si és immigrant com si no. Existeixen grups de població dins del que 
s’anomena ‘població estrangera’ però que no són immigrants; és el cas de persones nascudes 
dins territori nacional però de pare i mare estrangers. 

- Canvi del nom de la mesura 2: s’ha considerat convenient canviar el terme “densitat” pel terme 
“proporció”, perquè el càlcul és pròpiament una proporció (estrangers/residents). 

- Anàlisis d’idoneïtat: Després de cercar les dades i d’implementar la metodologia s’hauria de 
modificar alguns dels valors inicials de l’anàlisi d’idoneïtat. La ‘disponibilitat de dades a les 
escales temporals especificades’ estava caracteritzat amb un valor 3, és a dir, total 
disponibilitat, però només es tenen dades a escala temporal anual, no es tenen a escala 
trimestral ni mensual com l’indicador inicialment demana.  

Referències 
 
Bolletí Oficial de l’Estat (23 desembre 2000), núm. 307 
www.idescat.cat 
www.ine.es 
 

 


