DEFINICIONS DEMOGRÀFIQUES
POBLACIÓ

Nombre d’habitants residents al municipi en un moment donat.
Totes les dades de població utilitzades tenen com a referència el Padró
d’habitants municipal a 31 de desembre de l’any que s’indica sense
rectificacions de l’INE.

PADRÓ MUNICIPAL

És el registre administratiu on consten els habitants del municipi. El
seu manteniment i revisió constant correspon a l’ajuntament i de la
seva actualització s’obté la Revisió del Padró municipal amb referència
a 1 de gener de cada any.

Població registrada per l’INE del
Padró municipal

La modificació de la normativa padronal va establir un nou sistema de
gestió continua i informatitzada del Padró municipal en coordinació
amb l’Instituto Nacional de Estadística. A partir de l’any 1998 es va
produir la primera actualització amb el nou sistema. A partir d’aquest
moment s’obtenen les xifres oficials de població amb caràcter anual
que són aprovades per l’INE.
Totes les dades considerades oficials corresponen a 1 de gener de l’any
que s’indica.
Relació de nacionalitats segons els països d’on són súbdits o ciutadans.
Relació de llocs d’ on és originària la població.
Es refereix bàsicament a les estadístiques del moviment natural i del
moviment migratori. Tots els indicadors dels moviments estan lligats a
la població que s’inscriu en el Padró d’habitants municipal a 31 de
desembre de l’any que s’indica , sense rectificacions de l’INE.
Fa referència a les altes per naixement i baixes per defunció
realitzades al padró d’habitants , sempre pendents de confirmació per
part de l’INE ja que la font primària d’informació és el Registre Civil.
Fa referència a les persones que realitzen una alta al municipi,
immigrants, i una baixa del municipi, emigrant.
IMMIGRANT: Persona que registra una ALTA en el padró municipal
d’habitants per CANVI DE RESIDÈNCIA des d’un altre municipi de la
comarca, de Catalunya, resta de l’Estat o d’un altre país.
EMIGRANT: Persona que registra una BAIXA en el padró municipal
d’habitants per CANVI DE RESIDÈNCIA a un altre municipi de la
comarca, Catalunya, resta de l’Estat o un altre país.
Relació d’habitatges on figuren inscrites una o varies persones
independentment dels vincles que els uneixin.
Relació d’habitatges on no figura inscrita cap persona al padró.
Relació de persones inscrites a un mateix habitatge independentment
dels vincles que mantinguin.
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