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Sector agrario, pesca e acuicultura

Efectivos de gando porcino. Decembro 2005

Maquinaria agrícola. Ano 2005

Principais producións agrícolas. Ano 2005

Principais producións gandeiras. Ano 2005

Produción de madeira. Ano 2005

Prezo do leite refrixerado. Media anual

Prezos da terra. Ano 2005

Renda agraria. Ano 2004

Valor da produción dos principais grupos de produtos agrarios e gandeiros a
prezos básicos. Ano 2004

Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades
autónomas. Ano 2005

Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades
autónomas. Ano 2006

Pesca desembarcada en Galicia: produción en primeira venda

Pesca desembarcada en Galicia: valor da produción

Buques pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia. Ano 2006
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Censo agrario 
Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas 

Explotación agraria

Unidade técnico-económica que, baixo a dirección dun empresario, se dedica á obtención
de produtos agrícolas, gandeiros ou forestais.

Parcela

Toda extensión de terra que está baixo un só linde, é dicir, rodeada de terreo, edificios ou
augas que non pertencen á explotación. 

Superficie agrícola utilizada (SAU)

É o conxunto de terras labradas e terras dedicadas a pastos permanentes. 

Terras labradas

Son as que reciben coidados culturais con arado, aixada, grade, cultivador etc. Non se
contan aquí os prados, aínda que neles se estenda fertilizante, se fagan cortas,
resementeiras etc. As terras labradas están constituídas polos cultivos herbáceos,
barbeitos, hortas familiares e cultivos leñosos.

Cultivos herbáceos

Son os constituídos por plantas con parte aérea de consistencia herbácea (cereais,
leguminosas, hortalizas, forraxeiras etc.)

Cultivos leñosos

Son os que ocupan a terra durante longos períodos e non necesitan ser replantados
despois de cada colleita: froiteiras, vide, oliveira. Exclúense as árbores forestais e os seus
viveiros.

Barbeitos

Terras que permanecen en descanso durante o curso da campaña sen recibiren cultivo.

Terras para pastos permanentes

Son terras que, non incluídas na rotación de cultivos, se dedican de forma permanente
(por un período de 5 anos ou máis) á produción de herba. Inclúe dúas categorías: prados
ou praderías permanentes e pasteiros.

Outras terras

Comprende aquelas terras que aínda que son superficie non constitúen superficie agrícola
utilizada. Inclúen as especies arbóreas forestais, ermo a pastos, matos e outras
superficies.

Especies arbóreas forestais

Inclúense nesta modalidade as superficies cubertas de especies arbóreas forestais, que
non son empregadas principalmente con fins agrícolas ou con outros fins distintos dos
forestais. Están incluídas as choupeiras no interior ou no exterior dos bosques, os montes
de castiñeiros e nogueiras destinadas principalmente á produción de madeira, as
plantacións de árbores de Nadal e os viveiros forestais que se atopen en bosques e se
destinen ás necesidades propias da poboación.
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Titular da explotación

Será a persoa, física ou xurídica, que, actuando con liberdade e con autonomía, asume o

risco dunha explotación agrícola e a dirixe por si mesmo ou mediante outra persoa.

Réxime de posesión

É a forma xurídica baixo a cal actúa o titular da explotación nas explotacións agrícolas con

terras. As diferentes formas de tenza son en propiedade, en arrendamento, en parcería e

noutros réximes de posesión.

Unidades traballo-ano (UTA)

Os datos de traballo na explotación exprésanse en número de xornadas completas ou

parciais ou ben en unidades de traballo-ano (UTA); unha UTA equivale ao traballo que

realiza unha persoa a tempo completo ao longo dun ano.

Unidades gandeiras (UG)

Resultado de aplicar un coeficiente a cada especie e tipo para obter unha unidade común

que permita agregar diferentes especies. Os valores (dende 1 para vacas leiteiras ata

0,015 nas coellas nais) pódense ver na propia metodoloxía do censo agrario.

Rexistro do gando bovino
Rexistro de gando bovino

É unha explotación estatística elaborada no IGE a partir dos datos da campaña de

saneamento gandeiro que elabora cada ano a Consellería de Medio Rural. Así, na edición

en papel deste anuario publícanse os datos estatísticos correspondentes ao ano 2003,

datos que foron actualizados con respecto aos publicados en edicións anteriores do

Galicia en cifras. 

Prezos percibidos e pagados polas explotacións leiteiras
Prezo do leite 

É a media anual do prezo do leite refrixerado, calculada como media dos prezos

mensuais. 

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
Pesca desembarcada e valor de primeira venda

Os datos de pesca desembarcada en Galicia que se poden consultar neste anuario

proceden dos informes estatísticos sobre as vendas nas lonxas publicados pola

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos na páxina web http://www.pescagalicia.com.

Estas estatísticas proceden das notas de venda emitidas polas lonxas ou centros

autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos (Real decreto

1995/1998, BOE número 302, 19 de decembro de 1995).

Rexistro de buques

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos publica na páxina web

http://www.pescagalicia.com o rexistro de buques pesqueiros na Comunidade Autónoma

de Galicia, rexistro que se actualiza diariamente. 
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