
 

 

METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA DEL PADRÓ 

 

1. Introducció 

Anualment l’Institut Nacional d’Estadística (INE) proporciona a l’Institut d’Estadística de les 

Illes Balears un fitxer amb les inscripcions de tots els padrons municipals de les Illes Balears. A 

partir d’aquest fitxer s’elaboren diverses publicacions que es poden consultar en el web 

(http://www.ibestat.cat/ibestat/estadistiques/poblacio/padro):  

— Dades anuals 
— Sèries 
— Indicadors 
— Noms i llinatges més freqüents de la població 

També deriven de la mateixa font, encara que no del mateix fitxer, les xifres sobre els nascuts 

a les Balears i residents en una altra comunitat autònoma i la sèrie comparativa amb altres 

comunitats autònomes. 

Entre els recomptes de la població, les fonts més utilitzades, a més de les estimacions i les 

projeccions de població, són els censos de la població i les dades derivades del padró 

municipal. Els primers constitueixen una eina perfecta per conèixer les característiques de la 

població, es duen a terme amb una periodicitat decennal i els seus resultats es generen a partir 

del fitxer que elabora l’òrgan estadístic responsable de l’operació una vegada recollida la 

informació. El padró és un registre administratiu en què consten inscrits els veïns de cada 

municipi del territori espanyol, l’elaboració, la gestió i el manteniment del qual corresponen 

als ajuntaments, en coordinació amb l’INE. 

2. Font 

El padró està regulat en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local 

(LBRL) —modificada per la Llei 4/1996, en la qual es fa una nova redacció, entre d’altres, a 

diversos articles relatius al padró municipal. En la Llei de 1996 es normalitza la gestió contínua i 

informatitzada del padró municipal, se suprimeixen les renovacions qui nquennals que fins 

llavors s’havien efectuat i es disposa d’una coordinació —s’atorga aquesta competència a 

l’Institut Nacional d’Estadística— entre els padrons de tots els municipis del territori nacional. 

A més, s’estableix que en data 1 de gener de 1998 s’iniciï el nou model de gestió, el denominat 

padró continu, que comporta el manteniment i l’actualització permanent del padró municipal 

d’habitants. Cada any, aproximadament al mes de desembre, el Govern, a proposta de 

l’Institut Nacional d’Estadística, aprova per reial decret la xifra de la població de tots els 

municipis del territori espanyol amb data de referència 1 de gener. 

http://www.ibestat.es/ibestat/estadistiques/poblacio/padro/2acef6cf-175a-4826-b71e-8302b13c1262
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El Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, sobre el nou Reglament de població i 

demarcació territorial de les entitats locals, va desplegar la Llei 4/1996. Va fixar instruccions, 

entre d’altres, sobre el procediment de tramitació de les variacions que es produeixin en les 

inscripcions del padró municipal. Posteriorment, en la Resolució de 9 d’abril de 1997 es varen 

publicar les instruccions tècniques sobre la gestió i la revisió del padró municipal. 

Mensualment, cada ajuntament tramet a la delegació provincial de l’Institut Nacional 

d’Estadística que li correspon la relació de totes les altes (per naixement, per canvi de 

residència i per omissió) i de totes les baixes produïdes (per defunció, per canvi de residència, 

per inscripció indeguda o per caducitat), com també les modificacions que s’hagin produït pel 

que fa al seu territori. L’INE, per mandat legal, assumeix la coordinació entre els diferents 

ajuntaments i, en compliment de les obligacions establertes en l’LBRL, fa les comprovacions 

que considera oportunes amb l’objectiu d’esmenar possibles errades i duplicitats. Una vegada 

resoltes totes les discrepàncies que es plantegen entre l’INE i els ajuntaments en el Consell 

d’Empadronament, l’INE proposa al Govern l’aprovació d’una xifra de població per a cada 

municipi. 

Totes les publicacions relacionades amb el padró que es poden trobar en el web de l’Ibestat 

procedeixen de l’explotació estadística pròpia a partir del fitxer de microdades proporcionat 

per l’INE, excepte la sèrie comparativa amb altres comunitats autònomes i les dades sobre els 

nascuts a les Balears i residents en una altra comunitat autònoma, en relació amb les quals 

l’Ibestat únicament selecciona algunes taules entre les publicades per l ’Institut Nacional 

d’Estadística. 

3. Població 

El criteri de classificació és el lloc de residència. En general, totes les dades es refereixen a les 

persones residents a les Illes Balears, excepte en la sèrie comparativa amb altres comunitats 

autònomes i en les dades sobre els nascuts a les Balears i residents en una altra comunitat 

autònoma. En la sèrie comparativa amb altres comunitats autònomes es classifica la població 

resident en tot el territori espanyol per comunitat autònoma de residència. En relació amb les 

dades dels nascuts a les Balears i residents en una altra comunitat autònoma es proporciona 

informació sobre el nombre de persones nascudes a les Illes que han emigrat per anar a residir 

a una altra comunitat autònoma. 

La unitat bàsica és l’habitant, que es defineix com aquella persona que, en la data de 

referència, tenia el seu veïnatge a les Illes. Els articles 15 i 16.1 de l’LBRL, segons la redacció 

que en fa la Llei 4/1996, delimiten la definició de residència: 

Tota  persona que resideix a  Espanya està  obligada a  inscriure ’s  en el  padró del 

municipi  on resideix habitualment. Qui  visqui  en diversos municipis  s’ha d’inscriure 
únicament en el  que habiti  durant més  temps a  l ’any. El  conjunt de persones 

inscri tes en el padró municipal consti tueix la  població del municipi . Els inscri ts en el 
padró municipal  són els  veïns  del  municipi . La  condició de veí  s ’adquireix en el 
mateix moment de la inscripció en el padró. (article 15) 
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EI padró municipal és el regis tre adminis tratiu en què consten els veïns d’un 
municipi . Les seves dades constitueixen una prova de la  residència en el municipi i 

del  domicili habitual en aquest municipi . (article 16.1) 

Les dades que se sol·liciten obligatòriament en cada inscripció són: nom i llinatges, sexe, 

domicili habitual, nacionalitat, lloc i data de naixement, document nacional d ’identitat o, si es 

tracta d’estrangers, el document que el substitueixi, i certificat d’escolaritat o títol acadèmic. 

Actualment, en l’explotació estadística s’aprofita aquest contingut llevat del que es refereix al 

certificat d’escolaritat o títol acadèmic, perquè és una informació que no té la qualitat 

necessària. L’article 17.1 de l’LBRL, tal com va quedar redactat en la Llei 4/1996, disposa el 

següent: 

La  formació, el  manteniment, la revisió i  la custòdia del padró municipal corresponen 

a  l ’ajuntament, d’acord amb el  que estableixi  la  legislació de l ’Estat. Amb aquesta 

finalitat, els di ferents organismes de l ’Administració General  de l’Estat, competents 

per raó de la  matèria , han de trametre  periòdicament a  cada a juntament informació 

sobre les  variacions  de les  dades  dels  seus  veïns  que amb caràcter obligatori  han de 

figurar en el  padró municipal , en la forma que s ’estableixi  reglamentàriament. 

No obstant això, l’actualització de la informació sobre el nivell de formació acadèmica no es 

duu a terme assíduament, llevat que la mateixa persona empadronada ho sol·liciti. La 

classificació que permet és molt agregada (no sap llegir ni escriure, menys de cinc anys de 

formació, graduat escolar i títol superior a graduat), i sovint és una informació que pot ser 

esbiaixada per la manca d’actualització, de manera que la major part de la població d’algun 

municipi pot aparèixer agrupada entre els analfabets o els que tenen menys de cinc anys de 

formació. 

Pel que fa a la nacionalitat, en el padró només se n’inscriu una. En cas de tenir doble 

nacionalitat, si una és l’espanyola, és la que preval en la inscripció, i si totes dues són 

nacionalitats estrangeres s’inscriu la que tria la persona interessada. A partir del país de la 

nacionalitat declarada s’obtenen altres classificacions més agregades: el tipus de nacionalitat 

(espanyola/estrangera) i l’àrea de nacionalitat (diferenciant en el cas d’Europa entre països 

pertanyents a la UE-15, la resta de països que es varen integrar i varen constituir la UE-25, la 

resta de països que varen constituir la UE-27 i la resta de països europeus). En les sèries, 

l’agrupació dels països s’adapta al darrer any disponible i Turquia a partir de l’any 2008 

s’agrega amb els països de la resta d’Europa. A partir de les dades del 2013, s’incorporen 

països de la UE-28 (Croàcia) a la desagregació europea. 

El lloc de naixement és una classificació més estable que la nacionalitat, perquè no està 

afectada pels processos de nacionalització ni per la manera de recollir la informació. A més, la 

classificació dels residents per país de naixement permet altres classificacions menys 

detallades, com ara la zona de naixement (nascuts a les Illes Balears, nascuts en una altra 

comunitat autònoma i nascuts a l’estranger) i la d’àrea de naixement amb les mateixes 

categories descrites anteriorment en relació amb la nacionalitat. Malgrat que sigui de més 

qualitat des del punt de vista demogràfic, cal efectuar diverses observacions: 
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— Quan el país de naixement és “antics territoris de sobirania espanyola”, en les dades 
agregades per zona o àrea de naixement es comptabilitzen amb els nascuts a 
l’estranger, i concretament amb els nascuts a Àfrica. 

— A partir de l’any 2008, Turquia es classifica amb els països de la resta d’Europa. 
— En la taula que relaciona el lloc de naixement amb el lloc de residència, en el cas dels 

nascuts a les Illes es diferencia entre els nascuts en el mateix municipi de residència, 
els nascuts en un altre municipi de la mateixa illa i els nascuts en una altra illa. Els 
resultats de cada classificació s’han d’interpretar amb cautela perquè estan molt 
determinats per la normativa legal vigent en cada moment sobre les inscripcions dels 
nounats. En algunes etapes, les inscripcions s’havien de fer en el municipi del lloc del 
part —és a dir, en general, municipis en els quals hi havia un hospital— però en altres 
etapes i actualment, els nounats s’inscriuen habitualment en el municipi de residència 
d’un dels progenitors i figuren com a nascuts en aquesta localitat encara que el part 
hagi estat en un altre municipi. 

Els resultats que s’obtenen a partir d’aquest registre administratiu són molt sensibles a les 

variacions legals que es dicten en matèria d’estrangeria (processos de regularització dels 

estrangers, reagrupaments familiars…) o en el seu propi model de gestió, com ara la 

Llei 14/2003, que estableix en el cas dels estrangers extracomunitaris l’obligació de renovar la 

inscripció cada tres anys; les resolucions de l’1 de abril de 1997 (instruccions tècniques als 

ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal), o la incorporació de modificacions a 

partir de les dades obtingudes en els censos de població (per exemple, modificacions fetes en 

el padró a partir de les dades obtingudes en el cens del 2001). 

Finalment, quan en les sèries s’inclou una taula amb classificacions relacionades amb el país de 

nacionalitat o de naixement, l’elabora en relació amb la situació política del darrer any 

disponible, és a dir els resultats dels anys anteriors —sempre que sigui possible— s’adapten al 

darrer panorama polític conegut. 

4. Àmbit territorial 

Quant a la difusió, l’àmbit territorial de cada publicació és diferent: en algunes només s’arriba 

a l’àmbit insular, però en altres es proporcionen dades des de diferents perspectives 

territorials —com ara municipi, comarca, zona estadística, entitat singular de població o 

districte i secció. A partir de la Revisió del padró a 01/01/2015 s'incorpora la classificació del 

lloc de residència per zona sanitària. 

El fet que s’elabori més o menys informació per a cada territori es determina pel respecte al 

secret estadístic i la disponibilitat de la informació. En el cas de les tres publicacions que no 

procedeixen d’una explotació estadística pròpia, el nivell de desagregació és el de comunitat 

autònoma o de província de residència. Com més petita és la desagregació territorial, més 

elevat és el detall en el qual s’ofereixen les variables, i com més desagregació territorial, menys 

possibilitat d’arribar al detall. 

La difusió específica del fitxer anual (dades anuals) de residents a les Illes Balears es presenta 

al web des d’aquest enfocament territorial, i en cada un s’ofereixen una sèrie de taules que en 

general aborden tots els continguts de dimensió demogràfica que el fitxer permet (illa, 
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comarca, municipi, entitat singular de població, districte i secció, zona estadística de Palma i 

zona sanitària).  

A les sèries es presenta l’evolució de les dades globals de cada contingut demogràfic que es 

recullen en el padró anualment. En general són taules amb un àmbit de desagregació insular, 

encara que també se n’hi incorpora alguna que inclou l’àmbit municipal. Una desagregació 

geogràfica similar té l’estadística de noms i cognoms més freqüents de la població. Els resultats 

dels indicadors es calculen per illes i municipis i s’inclou en cada taula l’evolució anual. Les 

xifres de la sèrie comparativa amb altres comunitats autònomes i de les dades provisionals es 

refereixen al total per comunitat autònoma, i les dels nascuts a les Balears i residents en una 

altra comunitat autònoma comprenen la resta de províncies i comunitats autònomes, les Illes 

Balears excloses. 

5. Àmbit temporal 

Totes les dades relacionades amb el padró municipal tenen una periodicitat anual i es 

refereixen a les poblacions publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat, que no tenen perquè 

coincidir amb les xifres que contenen els registres administratius de cada municipi. Les xifres 

procedeixen de les modificacions i els canvis que ha de fer per llei l’INE i es publiquen amb 

dades de referència a 1 de gener de l’any corresponent. 

En la revisió del padró de 1998 i fins a la del 2002, atès que no hi havia coincidència exacta 

entre les xifres derivades dels fitxers i les aprovades oficialment, va ser necessari emprar 

factors de correcció que de vegades varen ser origen de diferències en algunes unitats entre 

les xifres oficials i les que figuren en les tabulacions. A partir de la revisió del 2003 aquesta 

deficiència es va corregir i, en conseqüència, les xifres oficials i les existents en les taules de 

l’explotació coincideixen. 

6. Definicions 

Veí: persona que viu habitualment en un municipi —o si resideix en diversos, en aquell en què 

resideix més temps— i que s’ha inscrit en el padró. El conjunt de persones inscrites en el padró 

municipal —veïns— constitueix la població del municipi. Els veïns, definits per la llei, són les 

persones residents en el territori de referència, i s’entén per residència el municipi on la 

persona està empadronada. 

 

Els veïns (la població resident a les Balears) es classifiquen per edat, grup d’edat, sexe, lloc de 

naixement (país, zona o àrea de naixement), nacionalitat (país, tipus i àrea de nacionalitat) i 

territori de residència. En l’explotació estadística relacionada amb els residents a la comunitat 

autònoma de les Illes Balears, les perspectives territorials que es prenen són aquestes: 

comunitat autònoma, illa, comarca (NUTS 4), municipi, entitat singular de població, districte i 

secció,  zona estadística (barriades) en el cas de Palma i zones sanitàries a partir de la revisió 

del Padró d'1/01/2015. 
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Entitat de població: constitueix una subdivisió territorial de municipi i pot ser singular o 

col·lectiva. S’entén per entitat singular de població qualsevol part habitable del terme 

municipal, estigui habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada en el 

municipi i coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de 

confusió. Si no hi ha àrees habitables diferenciades, es considera que el municipi és d’entitat 

única. Un municipi pot constar d’una o diverses entitats singulars de població. Les 

urbanitzacions i les zones residencials poden tenir la categoria d’entitat singular. 

Les agrupacions d’entitats singulars formen una entitat col·lectiva amb personalitat pròpia i 

diversos noms. A les Balears no hi ha aquest tipus d’entitat. 

L’entitat singular pot estar constituïda per un o diversos nuclis de població o per un 

disseminat. Un nucli de població és aquella part de l’entitat composta per, almenys, deu 

edificis contigus o prou propers que formen carrers, places o altres vies urbanes. Formen, 

també, part del nucli els edificis aïllats que disten menys de 200 metres del conjunt esmentat. 

L’entitat pot tenir un o diversos nuclis, o no tenir-ne cap si tota és disseminada. El disseminat 

està integrat per la resta dels edificis de l ’entitat no inclosos en el concepte de nucli. 

La relació de la població per municipi i entitat (amb els seus nuclis i poblaments disseminats) 

és el que tradicionalment es coneix com a nomenclàtor. El nomenclàtor (en la publicació anual 

de la web es correspon amb les dades anuals per entitat singular de població) conté la relació 

detallada de les entitats singulars amb els seus nuclis i poblaments disseminats a 1 de gener de 

l’any corresponent. 

Les entitats són conegudes amb un nom popular (Palmanyola, Caimari, es Mal Pas, Magaluf, 

Badia de Palma…), per això en la publicació s’inclou el codi d’identificació estadístic amb el 

literal corresponent. El codi estadístic està constituït per un màxim d’onze posicions. Les dues 

primeres sempre són 07 perquè identifiquen les Illes Balears considerades com a província. Les 

tres següents corresponen al codi que identifica el municipi. La sisena i la setena corresponen 

al codi d’entitat col·lectiva (a les Balears, com que no hi ha aquest tipus d’entitat, sempre és 

00). La posició vuitena i la novena corresponen a l’entitat singular, i les dues següents, als seus 

nuclis, i si acaba en 99 al poblament disseminat de l’entitat. 

La descripció, per exemple, del codi 07003000301 és aquesta: 

07: ILLES BALEARS 

003: Alcúdia 

0700300: aquesta combinació no existeix a les Illes perquè no hi ha entitats col·lectives 

070030002: entitat 02 d’Alcúdia (a la qual correspon el literal es Mal Pas / Bonaire 

07003000201= és el nucli 1 des Mal Pas / Bonaire, que es denomina igual. En aquest 

exemple, l’entitat 02 no té més nuclis però podria haver-ne tingut amb la seva 

denominació pròpia 

07003000299 és el poblament disseminat de l’entitat. Únicament pot haver-hi un 

poblament disseminat per entitat singular de població, i es denominen amb el literal 

genèric de disseminat. 
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Districte i secció: el terme districte es refereix a cadascuna de les demarcacions en què es 
subdivideix un territori o una població, ja sigui en forma administrativa, estadística o jurídica 
amb la finalitat d’obtenir una distribució adequada dels seus serveis administratius i organitzar 
l’exercici del seu govern. A Espanya, la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local —en vigor des de l’1 de gener 2004—, en preveu la creació i 
defineix l’organització del districte com a element de participació ciutadana en els municipis 
de gran població. Els municipis en els quals és aplicable la Llei són tots aquells més grans de 
250.000 habitants, les capitals provincials o autonòmiques de més de 175.000 habitants i, 
opcionalment, les capitals provincials restants, les seus d’organismes autonòmics o provincials 
i les ciutats de més de 75.000 habitants les característiques de les quals ho justifiquin, i així ho 
aprovin els plens dels ajuntaments.  

En el cas de les Illes Balears, únicament Palma està obligada a aplicar la Llei 57/2003. No 
obstant això, com que la divisió del terme municipal en districtes, i aquests al seu torn en 
seccions, tradicionalment ha estat un instrument estadístic eficaç tant en els treballs censals 
com en les renovacions padronals, es duu a terme aquesta classificació estadística des d’abans 
de l’aprovació de la Llei esmentada. Des del punt de vista estadístic, els districtes són divisions 
territorials fixades pels ajuntaments sobre la base d’una sèrie de característiques compartides. 
La secció estadística és essencialment una àrea del terreny del terme municipal, les 
dimensions de la qual són determinades pel nombre d’electors. Cada habitatge o habitant ha 
de pertànyer a una i només una secció, i cada secció ha d’estar perfectament definida 
mitjançant límits identificables, com ara accidents naturals del terreny i construccions de 
caràcter permanent. 

Els districtes i les seccions es diferencien en el tractament estadístic pels codis que els 

identifiquen, no tenen una denominació concreta, encara que com ocorre a Palma puguin tenir 

una denominació específica si així ho determina la seva regulació específica. El codi estadís tic 

està constituït per un màxim de deu posicions: els dos primers números identifiquen la 

província; els tres següents, el municipi; el sisè i el setè, el districte o districtes, i els tres 

darrers es reserven per la secció o seccions. Per exemple, la descripció del codi 0703104013 és 

la següent: 

07: ILLES BALEARS 

07031: Llucmajor a les Illes Balears 

0703104: districte 4 de Llucmajor a les Illes Balears 

0703104013: secció 13 del districte 4 de Llucmajor a les Illes Balears  

 

A Palma, els districtes es regulen en el Reglament orgànic aprovat pel Ple dia 25 de novembre 

de 2004. La configuració definitiva es fixa en l’edicte aprovat dia 31 de març de 2005, i les 

primeres dades amb la nova configuració s’inclogueren en la revisió del padró de dia 1 de 

gener de 2006. En la normativa s’aproven cinc districtes i es delimita el territori comprèn que 

cada un, i també se’n regula el funcionament. Aquests districtes reben una denominació 

específica (que en la publicació de l’Ibestat no apareix per tal de seguir el mateix format que 

en la resta dels municipis):  
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 Districte 01: Centre 
 Districte 02: Ponent 

 Districte 03: Nord 

 Districte 04: Llevant  
 Districte 05: Platja de Palma 

En la definició de zones estadístiques s’inclou un quadre amb la correspondència amb cada un 

d’aquests districtes. 

Tipus de municipi i dimensions del municipi: són taules amb els resultats obtinguts després 

d’agregar les xifres de població per dimensió o per tipus de municipi. 

En la dimensió del municipi es distribueix la població en funció del nombre total d’habitants 

que té cada municipi de les Illes i es construeix una classificació territorial segons les categories 

següents: 

 Municipis de menys de 501 habitants 
 Municipis de 501 a 2.000 habitants 

 Municipis de 2.001 a 5.000 habitants 

 Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
 Municipis de 10.001 a 20.000 habitants 

 Municipis de 20.001 a 30.000 habitants 

 Municipis de 30.001 a 50.000 habitants 

 Municipis de més de 50.000 habitants 

La unitat de les taules continua sent la persona, el municipi de residència es codifica en una 

d’aquestes categories i en les taules que es publiquen per dimensió de municipi s’hi sumen les 

persones que resideixen en cada categoria. 

 

Sovint aquesta classificació es combina amb tipus de municipi: 

 Rural: municipis de menys de 501 habitants 
 Rural: municipis de 501 a 2.000 habitants 

 Semiurbà: municipis de 2.001 a 5.000 habitants 

 Semiurbà: municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
 Urbà: municipis de 10.001 a 20.000 habitants 

 Urbà: municipis de 20.001 a 30.000 habitants 

 Urbà: municipis de 30.001 a 50.000 habitants 
 Urbà: municipis de més de 50.000 habitants 

En el tipus de municipi es classifica la població en tres categories: rural (inclou la població 

resident en municipis de menys de 2.001 habitants), semiurbà (inclou la població resident en 

un municipi de 2001 a 10.000 habitants) i urbà (inclou la població resident en un municipi de 

més de 10.000 habitants). 

Comarca (NUTS 4). La Unió Europea (UE), amb l’objectiu d’harmonitzar la recollida, la 

transmissió i la publicació de les estadístiques nacionals i comunitàries, ha establert un marc 



Institut d'Estadística de les Illes Balears http://www.ibestat.cat A/e: peticions@ibestat.caib.es 
   

jurídic de divisió geogràfica del seu territori. NUTS és la sigla de la Nomenclatura de les 

Unitats Territorials Estadístiques, que fa servir la Unió Europea amb finalitats estadístiques 

per tal d’harmonitzar les dades procedents dels països membres de la UE. Les unitats foren 

creades per l’Oficina Europea d’Estadística (Eurostat) i s’utilitzen, entre altres coses, per a la 

redistribució regional dels fons estructurals de la UE. El 1988 es varen aprovar en la legislació 

comunitària, però no fou fins al 2003 quan entraren plenament en funció en el reglament del 

Parlament Europeu. 

La classificació NUTS té una estructura jeràrquica en la mesura que subdivideix cada estat 

membre en tres nivells: NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3. Els nivells NUTS 2 i NUTS 3 són subdivisions 

del primer i el segon nivell, respectivament. Els estats membres poden optar per un grau de 

detall més elevat i subdividir el nivell NUTS 3, que són unitats administratives locals (en anglès 

LAU) i que també es coneixen com a NUTS 4 i 5. 

A les Illes Balears no hi ha una divisió comarcal regulada legalment; per aquest motiu, s’ha 

recorregut a la classificació territorial de NUTS 4 (LAU) de la UE i s’han denominat comarques 

atès que són agregacions entre municipis confrontants. La classificació inclou NUTS 4: 

— Pla (comprèn els municipis mallorquins d’Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, 
Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sencelles, Sant Joan, Santa Eugènia, 
Sineu i Vilafranca de Bonany) 

— Raiguer (comprèn els municipis mallorquins d’Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, 
Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Santa Maria del Camí i Selva) 

— Nord (comprèn els municipis mallorquins d’Alcúdia, Artà, Muro, Pollença, Sa Pobla i 
Santa Margalida) 

— Tramuntana (comprèn els municipis mallorquins de Banyalbufar, Bunyola, Deià, 
Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa) 

— Sud (comprèn els municipis mallorquins de Campos, Felanitx, Santanyí i ses Salines) 
— Llevant (comprèn els municipis mallorquins de Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des 

Cardassar i Son Servera) 
— Badia de Palma (comprèn els municipis mallorquins d’Andratx, Calvià, Llucmajor, 

Marratxí i Palma) 
— Menorca, que comprèn tots els municipis menorquins 
— Eivissa, que comprèn els municipis eivissencs 
— Formentera, que comprèn Formentera 

 

Zona estadística: l’explotació anual del fitxer corresponent a la revisió del padró dels municipis 

de la comunitat autònoma es fa partint d’un enfocament territorial. Correspon a cada nivell 

territorial una tabulació específica amb més o menys informació depenent del grau de 

desagregació territorial. 

Un dels àmbits inclosos és la classificació dels residents en el municipi de Palma per zona 

estadística o barriada. La seva creació queda normalitzada legalment en el Pla d’ordenació 

urbana de 1985, la delimitació i configuració és competència de l’Ajuntament i es constitueix 

per l’agregació de carrers confrontants amb alguna característica comuna, sovint, seguint 

criteris històrics. En l’Acord del Ple de l’Ajuntament de dia 28 de maig de 1992 s’aprovaren 89 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LAU&action=edit&redlink=1
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zones estadístiques que encara existeixen. Són molt heterogènies entre si i la seva 

correspondència amb els cinc districtes aprovats l’any 2004 és la següent: 

 Districte 01: Centre 
 01. Puig de Sant Pere 
 02. Jaume III 
 03. La Llotja-Born 
 04. Sant Jaume 
 05. Sant Nicolau 
 06. Cort 
 07. La Seu 
 08. Monti-sion 
 09. La Calatrava 
 10. El Sindicat 
 11. El Mercat 
 12. La Missió 
 13. Plaça dels Patins 
 88. Zona Portuària 
 89. Subarxipèlag de Cabrera 

 

 Districte 02: Ponent 
 14. San Agustí 
 15. Cala Major 
 16. Portopí 
 17. La Bonanova 
 18. Gènova 
 19. El Terreno 
 20. Bellver 
 21. Son Armadans 
 22. La Teulera 
 23. Son Espanyolet 
 24. Son Dureta 
 25. Santa Catalina 
 26. El Jonquet 
 27. Son Peretó 
 28. Son Flor 
 29. Son Serra-la Vileta 
 30. Son Roca 
 31. Son Ximelis 
 32. Son Anglada 
 33. Son Rapinya 
 34. Los Almendros-Son Pacs 
 35. Son Xigala 
 36. Son Vida 
 37. Son Cotoner 
 38. Son Dameto 
 39. Camp d’en Serralta 
 40. El Fortí 
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 Districte 03: Nord 
 41. El Secar de la Real 
 42. Establiments 
 43. Son Espanyol 
 44. Son Sardina 
 45. Cas Capiscol 
 46. Camp Redó 
 47. Bons Aires 
 48. Plaça de Toros 
 49. Son Oliva 
 50. Amanecer 
 51. L’Olivera 
 52. La Indioteria (urbà) 
 53. La Indioteria (rural) 
 54. Arxiduc 

 

 Districte 04: Llevant  
 55. Marquès de la Fontsanta 
 56. Son Rutlan 
 57. Mare de Déu de Lluc 
 58. Son Cladera 
 59. El Vivero 
 60. Rafal Nou 
 61. Rafal Vell 
 62. Son Fortesa (nord) 
 63. Els Hostalets 
 64. Son Fortesa (sud) 
 65. Son Gotleu 
 66. Can Capes 
 67. Son Canals 
 68. La Soledat (nord) 
 69. Estadi Balear 
 70. Pere Garau 
 71. Foners 
 72. Polígon de Llevant 
 73 La Soledat (sud) 
 74. Son Malferit 
 78. Son Riera 
 80. Aeroport 
 83. El Pil·larí 
 84. Son Ferriol 
 85. L’Aranjassa 
 86. Sant Jordi 
 87. La Casa Blanca 

 

 Districte 05: Platja de Palma 
 75. Can Pere Antoni 
 76. El Molinar 
 77. El Coll d’en Rabassa 
 79. Can Pastilla 
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 81. Les Meravelles 
 82. L’Arenal 

Per obtenir aquesta informació, que no figura en el fitxer enviat per l’INE, l’Ibestat ha codificat 

els domicilis dels residents a Palma creuant aquesta informació amb la que figura en la guia de 

carrers de l’Ajuntament. La col·laboració de l’Ajuntament permet dur a terme d’aquest treball, 

ja que en la guia de carrers hi figura la classificació de tots els vials i els seus diferents trams 

per zona estadística. 

A partir de la revisió del padró a 1 de gener de 2013 s’introdueix en les taules publicades per 

zona estadística l’observació dels resultats obtinguts per districte i zona estadística amb 

l’objectiu d’atendre les demandes transmeses d’informació. 

 

Zones sanitàries: Donat l'interès demostrat per nombrosos usuaris en la revisió del Padró 

1/1/2015 s'inclou –encara que durant el període 2008-2010 ja s'havien publicat resultats- una 

nova classificació encaminada a proporcionar informació de les dades padronals classificats 

per la zona sanitària en la qual se situa la residència. El IBSALUT proporciona al IBESTAT una 

llista de carrers amb les vies municipals classificades per zona bàsica de salut, sector sanitari i 

àrea de salut , quan es disposa de la llista de carrers actualitzada a una data de referència es 

procedeix a la codificació del fitxer padronal i a la posterior tabulació de les dades. 

La llei General de Sanitat (Llei 14/1986, de 25 d'abril), estableix que les Comunitats Autònomes 

han de delimitar i constituir al seu territori demarcacions denominades àrees de salut, 

entenent per aquestes:  

“estructures fonamentals del sistema sanitari, responsabilitzades de la gestió unitària 

dels centres i establiments del servei de salut de la Comunitat Autònoma en la seva 

demarcació territorial i de les prestacions sanitàries i programes sanitaris a 

desenvolupar per ells…. es delimitaran tenint en compte factors geogràfics, 

socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, culturals, climatològics i de 

dotació de vies i mitjans de comunicació, així com les instal·lacions sanitàries de 

l'àrea. Encara que puguin variar l'extensió territorial i el contingent de població 

compresa en les mateixes, hauran de quedar delimitades de manera que puguin 

complir-se des d'elles els objectius que en aquesta Llei s'assenyalen”. 

I, posteriorment, en la mateixa Llei es defineix l'àrea de salut des del punt de vista del Sistema 

d'Informació d'Atenció Primària del Sistema Nacional de Salut (SIAP), com: 

“circumscripció administrativa que agrupa un conjunt de centres i de professionals 

d'atenció primària sota la seva dependència organitzativa i funcional….Per aconseguir 

la màxima operativitat i eficàcia en el funcionament dels serveis a nivell primari, les 

àrees de salut es dividiran en zones bàsiques de salut” 

En el Reial decret 137/1984, d'11 de gener s'aborda la definició de zona bàsica de salut com la: 

“demarcació poblacional i geogràfica fonamental; delimitada a una determinada 

població, sent accessible des de tots els punts i capaç de proporcionar una atenció de 
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salut continuada, integral i permanent amb la finalitat de coordinar les funcions 

sanitàries afins … la delimitació del marc territorial que abastés cada zona de salut es 

farà per la Comunitat Autònoma, tenint en compte criteris demogràfics, geogràfi cs i 

socials”…. 

L'ordenació sanitària de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears es va definir provisionalment 

en el Decret 34/1987, de 21 de maig, (BOIB núm. 61, de 6 de juny): en aquest decret es creen 

les Zones Bàsiques de salut, que es van integrar en 8 Sectors Sanitaris i aquests al seu torn en 3 

àrees de salut. Posteriorment, la Llei 5/2003, de 4 d'abril, (BOIB núm. 55, de 22 d'abril) defineix 

en el seu articulat l'organització territorial de la illes en 3 Àrees de Salut, 7 Sectors Sanitaris i en 

Zones Bàsiques de Salut (ZBS) que poden anar-se modificant en funció dels canvis que poden 

produir-se en un període determinat a causa de canvis territorials, demogràfics, etc.. 

En el conjunt de la comunitat autònoma, actualment s'han establert 58 zones bàsiques de 

salut: 

- 45 a Mallorca  

- 5 a Menorca 

- 7 a Eivissa  

- 1 a Formentera 

 

Una ZBS pot estar constituïda per la població de diversos municipis, d'un sol municipi o d'una 

part del municipi: tots els municipis excepte deu (Calvià, Es Castell, Eivissa, Llucmajor, 

Manacor, Maó, Marratxí, Palma, Sant Josep, Santa Eulàlia) estan integrats en una única ZBS. 

Entorn de la zona bàsica de salut es coordinen els centres d'atenció primària que es determinin 

que depenen d'ella. Cada zona bàsica pot disposar d'un o més centres d'atenció primària. Les 

ZBS per municipi, sector sanitari i àrea de salut són: 

ÀREA DE SALUT SECTOR  
SANITARI 

ZBS Municipi 

  MALLORCA  
Mallorca Inca ES PLA Costitx, Lloret de Vistalegre, 

Llubí, Maria de la Salut, Sineu 
Mallorca Inca INCA Escorca, Inca, Lloseta, Mancor 

de la Vall, Selva 
Mallorca Inca MARINES Muro, Santa Margalida 

Mallorca Inca POLLENÇA Pollença 

Mallorca Inca SAFRA Alcúdia 

Mallorca Inca TORRENT DE SANT MIQUEL Búger, Campanet, Sa Pobla 

Mallorca Manacor CAPDEPERA Capdepera 

Mallorca Manacor FELANITX Felanitx 

Mallorca Manacor LLEVANT Sant Llorenç des Cardassar, Son 
Servera 

Mallorca Manacor NUREDDUNA Artà 

Mallorca Manacor PORTO CRISTO Manacor 

Mallorca Manacor SA TORRE Manacor 

Mallorca Manacor SANTANYI Santanyí 



Institut d'Estadística de les Illes Balears http://www.ibestat.cat A/e: peticions@ibestat.caib.es 
   

Mallorca Manacor SES ROQUES LLISES Ariany, Montuïri, Petra, 
Porreres, Sant Joan, Vilafranca 
de Bonany 

Mallorca Manacor XALOC Campos, Ses Salines 

Mallorca Son Espases ARQUITECTE BENNÀZAR Palma 

Mallorca Son Espases CAMP RODO Palma 

Mallorca Son Espases CASA DEL MAR Palma 

Mallorca Son Espases NA BURGUESA Calvià 

Mallorca Son Espases PERE GARAU Palma 

Mallorca Son Espases PONENT Andratx 

Mallorca Son Espases SANT AGUSTI Palma 

Mallorca Son Espases SANTA CATALINA Palma 

Mallorca Son Espases SANTA PONÇA Calvià 

Mallorca Son Espases S'ESCORXADOR Palma 

Mallorca Son Espases SON CLADERA Palma 

Mallorca Son Espases SON PISA Palma 

Mallorca Son Espases SON RUTLAN Palma 

Mallorca Son Espases SON SERRA Palma, Puigpunyent 

Mallorca Son Espases TRAMUNTANA Banyalbufar, Esporles, 
Estellencs, Valldemossa 

Mallorca Son Espases VALLDARGENT Palma 

Mallorca Son Llatzer COLL D'EN RABASSA Palma 

Mallorca Son Llatzer ES RAIGUER Alaró, Binissalem, Consell, 
Sencelles 

Mallorca Son Llatzer ES TRENCADORS Llucmajor 

Mallorca Son Llatzer ESCOLA GRADUADA Palma 

Mallorca Son Llatzer MIGJORN Algaida, Llucmajor 

Mallorca Son Llatzer MUNTANYA Marratxí 

Mallorca Son Llatzer PLATJA DE PALMA Palma, Llucmajor 

Mallorca Son Llatzer POLIGON LLEVANT Palma 

Mallorca Son Llatzer PONT D'INCA Marratxí 

Mallorca Son Llatzer RAFAL NOU Palma 

Mallorca Son Llatzer SANTA MARIA DE CAMI Bunyola, Santa Eugènia, Santa 
Maria des Camí 

Mallorca Son Llatzer SERRA NORD Deià, Fornalutx, Palma, Sòller 

Mallorca Son Llatzer SON FERRIOL Palma 

Mallorca Son Llatzer SON GOTLEU Palma 

  MENORCA  

Menorca Verge del Toro CANAL SALAT Ciutadella de Menorca 

Menorca Verge del Toro DALT SANT JOAN Es Castell, Sant Lluís, Maó 

Menorca Verge del Toro DE FERRERIES Ferreries, Es Migjorn Gran 

Menorca Verge del Toro DES BANYER Alaior, Es Mercadal 

Menorca Verge del Toro VERGE DEL TORO Es Castell, Maó 

  EIVISSA  

Eivissa - 
Formentera 

Can Misses EIXAMPLE Eivissa 
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Eivissa - 
Formentera 

Can Misses ES VIVER Eivissa 

Eivissa - 
Formentera 

Can Misses SANT ANTONI DE PORTMANY Eivissa, Sant Antoni de 
Portmany 

Eivissa - 
Formentera 

Can Misses SANT JORDI DE SES SALINES Sant Josep de Sa Talaia 

Eivissa - 
Formentera 

Can Misses SANT JOSEP DE SA TALAIA Sant Josep de Sa Talaia 

Eivissa - 
Formentera 

Can Misses SANTA EULARIA DES RIU Sant Joan de Labritja, Santa 
Eulària des Riu 

Eivissa - 
Formentera 

Can Misses VILA Eivissa, Santa Eulària des Riu 

  FORMENTERA  

Eivissa - 
Formentera 

Formentera FORMENTERA Formentera 

 

Les ZBS s'agrupen en sectors sanitaris entorn dels centres hospitalaris públics existents, en la 

CAIB existeixen 7 sectors sanitaris: 

- A Mallorca hi ha 4: Inca, Manacor, Son Llàtzer i Son Espases 

-A Menorca hi ha 1: Verge del Toro 

-A Eivissa hi ha 1: Can Misses 

-A Formentera hi ha 1: Formentera 

I, finalment els sectors sanitaris s'agrupen en àrees de salut. Les àrees es corresponen amb les 

illes, excepte Eivissa i Formentera que constitueixen una única àrea. En la publicació no es 

proporcionen dades per àrea de salut perquè ja estan inclosos en la tabulació d'Illes de 

residència i es duplicaria la mateixa informació. 

7. Indicadors 

Els indicadors inclouen una bateria d’índexs demogràfics elaborats a partir dels resultats 

anuals. La interpretació correcta de les dades ha d’estar condicionada pel seu grau de qualitat. 

S’ha de tenir en compte que procedeixen d’un registre administratiu l’objecte inicial del qual 

no és el mer recompte de la població i que és especialment sensible als canvis legals que en 

regulen la gestió. Les taules dels indicadors s’actualitzen anualment, es presenten amb un 

format evolutiu i es refereixen a les illes o als municipis. 

Variació relativa. Mesura la variació dels efectius d’una població durant un període. S’obté del 

quocient entre la diferència de les dues poblacions que es comparen i la població inicial. 

VR= (Pt+1 - Pt) / Pt 

P = població 

T = població inicial de la qual es parteix d’una àrea geogràfica  

t+1 = població un any després d’aquesta àrea geogràfica 
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Es calcula la variació relativa de la població total de les Illes Balears, de cadascuna de les illes i 

de cada municipi de la comunitat autònoma, i es diferencia el tipus de nacionalitat (variació 

relativa de la població de nacionalitat espanyola i de nacionalitat estrangera) i la zona de 

naixement (variació relativa entre els nascuts ales  Illes Balears, els nascuts en una altra 

comunitat autònoma i els nascuts a l’estranger). 

Densitat de població. Relaciona el nombre d’habitants d’un territori amb la superfície que 

ocupa. En les taules, la superfície es dóna en km2. Es calcula per a la comunitat autònoma, per 

a cada illa i per a cada municipi. La superfície procedeix de la informació proporcionada pels 

Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA). 

D= P / superfície territorial per km2 

P = població 

Relació de masculinitat. És el nombre d’homes per dona de cada grup d’edat en la data de 

referència de la revisió del padró. El càlcul es fa per al total de la comunitat autònoma, per a 

cada illa i per a cada municipis, i s’observa des de dues perspectives: per lloc de naixement (a 

les Illes Balears, en altra comunitat autònoma o a l’estranger) i per tipus de nacionalitat 

(espanyola o estrangera). 

 Per grup d’edat 

RM = (Phx  / Pfx)  

X = grup d’edat 

Ph = població masculina del territori 

Pf = Població femenina del territori 

 Per lloc de naixement 

RMNi = (Phxi  / Pfxi); RMNo = (Phxo  / Pfxo) ; RMNe = (Phxe  / Pfxe)  

 

Phxi  = població masculina nascuda a les Illes Balears del grup d’edat en el territori observat 

Pfxi  = població femenina nascuda a les Illes Balears del grup d’edat en el territori observat 

Phxo  = població masculina nascuda en una altra comunitat autònoma del grup d’edat en el 

territori observat 

Pfxo  = població femenina nascuda en un altra comunitat autònoma del grup d’edat en el 

territori observat 

Phxe  = població masculina nascuda a l’estranger del grup d’edat en el territori observat 

Pfxe  = població femenina nascuda a l’estranger del grup d’edat en el territori observat 

 Per nacionalitat 

RMES = (Phxes  / Pfxes) ; RMEX = (Phxex  / Pfxex ) 

Phxes  = població masculina espanyola del grup d’edat en el territori observat 
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Pfxes  = població femenina espanyola del grup d’edat en el territori observat 

Phxex  = població masculina estrangera del grup d’edat en el territori observat 

Pfxex  = població femenina estrangera del grup d’edat en el territori observat 

Edat mitjana. És la mitjana de l’edat ponderada de la població estudiada. S’obté de la suma de 

les freqüències de cada edat complida multiplicada per l’edat més 0,5, i dividit per la població 

total. 

EM = ( (x +0,5). Px) /  Px 

x = edat complida respecte a la data de referència de la revisió en el territori observat 

Px = població d’edat complida “x” en el territori observat 

Es calcula per a la comunitat autònoma, per a cada illa i per a cada municipi l’edat mitjana per 

sexe, zona de naixement i tipus de nacionalitat. A més, s’elaboren dues taules que 

proporcionen l’edat mitjana per sexe i àrea de nacionalitat i per sexe i país de nacionalitat per 

al conjunt de la comunitat autònoma. 

Proporcions. Es mesura pes d’una característica de la població respecte al total de la població 

de la comunitat autònoma, respecte a la de l’illa o respecte a la del municipi. Tots aquests 

índexs s’expressen en percentatges i s’elaboren des de les perspectives següents: per lloc de 

naixement, per nacionalitat, per àrea de naixement, per àrea de nacionalitat o per grup d’edat. 

%= Pc /Pt *100 

Pc = població de la categoria observada (per exemple, població de 16 a 65 anys) en el territori 

observat  

Pt = població total en el territori observat 

 

Índex d’envelliment. És el nombre de residents més grans de 64 anys per cada menor de 16. 

Fins a la revisió del 2012, l’Ibestat el calculà amb la població menor de 17 anys. El 2013 s’ha 

recalculat tota la sèrie segons la fórmula següent: 

Ie = (P  65 / P <16)  

Es calcula l’índex d’envelliment de la comunitat autònoma, de cada illa i de cada municipi. 

Índex de longevitat (índex de sobreenvelliment). És el nombre de residents més grans de 84 
anys per cada resident a la comunitat autònoma, a l’illa o al municipi més gran de 64 anys. 

Ise = (P  85 anys / P  65 anys)  

Índex de dependència global. És el quocient entre la població —resident a la comunitat 

autònoma, a l’illa o al municipi— teòricament inactiva (menor de 16 anys i més gran de 64) i la 

població en edat activa (16-64 anys). 
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Id = (P0-15 + P64) / P16 - 64 

Aquest mateix indicador es calcula separadament amb la població menor de 16 anys i amb la 

població de 65 anys i més, tant a les Illes Balears, com a cada illa i a cada municipi de la 

comunitat autònoma (índex de dependència juvenil i índex de dependència senil, 

respectivament). 

Idj = P0-15 / P16 - 64 

Idv = P64 / P16 - 64 

Índex recanvi en edats actives. És el nombre de persones entre 60 i 64 residents a les Illes 

Balears, a cada illa i a cada municipi per cada resident entre 20 i 24 anys. 

Ir = P60 – 64 / P20 – 24 

Percentatge de dones en edat fèrtil. És el quocient, expressat en percentatge, entre el nombre 

de dones en edat fèrtil (15-49 anys) i el total de dones. Es calcula per a les Illes Balears, per a 

cada illa i per a cada municipi, per zona de naixement i per tipus de nacionalitat. 

Pfe = (P15-49 / Pf)*100 

8. Difusió 

En l’apartat d’estadístiques de població, i concretament en l’opció Xifres de població (padró 

municipal) del web de l’Ibestat es poden trobar les publicacions esmentades abans.  

Dades provisionals. Inclou l’avanç provisional de les xifres del darrer any disponible publicades 

per l’INE. Es mantenen en el web fins que s’obtenen els resultats definitius. El nivell de 

desagregació territorial i el criteri de classificació és comunitat autònoma de residència. 

Dades anuals. Inclou l’explotació pròpia de l’Ibestat del fitxer que anualment proporciona 

l’INE. Les taules s’ordenen des d’una perspectiva territorial: illa, tipus de municipi, dimensió 

del municipi, comarca (NUTS 4), illa i municipi, districte i secció, entitat singular de població i 

zona estadística de Palma. En cadascun d’aquests apartats s’inclouen nombroses taules 

referides a l’estructura demogràfica del territori: edat o grup d’edat, sexe, nacionalitat i país de 

naixement. A més, des de la revisió de l’any 2012 s’hi inclou un resum amb les principals dades 

obtingudes. 

Sèries. Les dades s’actualitzen anualment i inclouen les xifres de les revisions del padró des de 

l’any 1998 que més sol·liciten els usuaris. 

Comparativa amb altres comunitats autònomes. Les dades s’actualitzen anualment i les taules 

procedeixen d’una selecció que fa l’Ibestat entre publicades per l’INE. La desagregació 

geogràfica és per comunitat autònoma de residència. 

Nascuts a les Balears residents en una altra comunitat autònoma. Es tracta de les dades que 

publica l’INE relatives als nascuts a les Balears que resideixen en una altra comunitat 
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autònoma. La desagregació geogràfica és per comunitat autònoma i província de residència, i 

es presenta en format evolutiu. 

Noms i cognoms més freqüents. És l’única publicació elaborada a partir del padró que no es 

troba en l’apartat de xifres de població del web, sinó que és un dels temes que integren el 

menú que s’ofereix als usuaris quan consulten les estadístiques de població. Es tabulen els 

noms més freqüents per sexe i per llinatges. 

9. Normativa 

Legislació aplicable més important 

— Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la 
Llei 4/1996 i la Llei 14/2003 (disposició addicional vuitena i article 3). 

— Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en relació amb el padró municipal. 

— Reial decret 6/1996, de 15 de gener, pel qual es modifica la data de referència de 
la renovació dels padrons municipals d’habitants establerta en el Reial 
decret 280/1995, de 24 de febrer. 

— Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de 
població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986). 

— Resolució de 9 d’abril de 1997, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, 
per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió 
del Padró Municipal, modificada per la Resolució de 16 de desembre, de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per l’Administració Local, sobre 
revisió del Padró municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres 
oficials de població (BOE núm. 87, d’11 d’abril de 1997) 
 

— Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri de la 
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol, de la 
Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Política 
Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre 
l'actualització del Padró municipal (BOE núm. 177, de 25 de juliol de 1997)  

 

— Resolució de 20 novembre de 2001, de la Sotssecretaria , per la qual es disposa la 
publicació de la Resolució de 6 de novembre de 2001, de la Presidència de l'Institut 
Nacional d'Estadística i de la Direcció general per a l'Administració Local per la qual 
es dicten instruccions tècniques per a la repercussió, en els padrons municipals, de 
la informació padronal recollida en ocasió dels censos de població i habitatges de 
l'any 2001. (BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001)  

 
— Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, 

d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social. 

 
— Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 

local. 
 

— Resolució de 15 d’abril 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, per 
la qual es disposa la publicació de la Resolució de 14 d’abril de 2005, de la 
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Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de 
Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments per 
l’expedició de certificacions padronals acreditatives de la residència anterior al 8 
d’agost de 2004, dels estrangers afectats pel procediment de normalització inscrits 
amb posterioritat (BOE núm. 91, de 16 d’abril de 2005)  
 

— Resolució de 26 de maig de 2005, per la qual es disposa la publicació de la 
Resolució de 28 d’abril de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística 
i del Director General de Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les 
inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de 
residència permanent que no siguin renovades cada dos anys (BOE núm. 128, de 30 
de maig de 2005)  
 

— Resolució de 17 de novembre 2005 , de la Sotssecretaria, per la qual es disposa la 
publicació de la Resolució de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció general 
per a l'Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població (BOE núm. 280, de 23 de 
novembre 2005)  
 

— Resolució de 9 d’abril de 2012, de la Secretaria General Tècnica-Secretariat del 
Govern, per la qual es publica la Resolució de 23 de febrer de 2012, de la 
Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de 
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, 
sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió i revisió del padró 
municipal (BOE núm. 90, de 14 d’abril de 2012)  

 
A més, cal tenir en compte  les disposicions legals en matèria d’estrangeria que d’alguna 
manera poden influir en l’augment o en la variació dels resultats relacionats amb el col·lectiu 
d’estrangers. 


