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TERRITORIO E RECURSOS NATURAIS

O territorio galego divídese nun total de 315 concellos. A poboación des-
tes concellos está distribuída nas diferentes entidades singulares (luga-
res) que a súa vez se poden agrupar ou non en entidades colectivas (ou 
parroquias). 

En Galicia existen algo máis de 30.000 lugares, o que dá boa conta da 
importante dispersión da poboación no territorio galego. Ademais, cabe 
destacar que 1.183 destes lugares atópanse deshabitados. 

A densidade de poboación é unha 
medida de concentración/dispersión 
xeográfi ca da poboación e calcúlase 
como o cociente da poboación dunha 
entidade territorial entre a súa super-
fi cie. 

Segundo os datos do Padrón Munici-
pal de Habitantes, no ano 2007 había 
en Galicia 93,7 persoas por cada qui-
lómetro cadrado. 

A densidade de poboación é maior 
nas zonas de costa, sobre todo nos 
municipios costeiros da provincia de 
Pontevedra e nos das áreas de in-
fl uencia da Coruña e Ferrol. 

As excepcións a esta tendencia xene-
ralizada atópase nos municipios capi-
tais de provincia (Lugo e Ourense), 
xunto con Santiago de Compostela e 
os seus concellos limítrofes. 

Densidade de poboación
Ano 2007

Persoas/km2

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes

Principais datos do territorio. Ano 2006

En Galicia existen preto de 1.200 lugares deshabitados

Fonte: INE. Extraído de http://www.ine.es
Nota: a data de referencia dos datos de concellos e entidades de poboación é o día 1 de xaneiro de 2006

En 2006 existían en Galicia 17.518 quilómetros de estrada dependen-
tes do Estado, da comunidade autónoma e das deputacións e cabidos. 
Ademais de este viario, os concellos contan con 61.756 quilómetros de 
estradas, dos cales 7.082 son urbanos e os 54.674 restantes interurba-
nos (datos de 1998). A esta cantidade hai que engadir 167 quilómetros de 
estrada dependentes doutros organismos (datos de 1998).

O viario galego está formado por 17.518 quilómetros de 
estradas

Rede de estradas. Ano 2006
Quilómetros

Fonte: Ministerio de Fomento. Anuario Estadístico
Nota: os datos fan referencia a rede de estradas dependente do Estado, 

comunidade autónoma, deputacións e cabidos
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TERRITORIO E RECURSOS NATURAIS

Nos meses de xaneiro a novembro de 
2007 rexistráronse en Galicia 3.063 
lumes forestais, que queimaron preto 
de 5.600 hectáreas de monte raso e 
1.178 hectáreas de superfi cie arbo-
rada. A provincia máis afectada po-
los lumes foi Ourense, onde arderon 
4.637 hectáreas. No outro extremo si-
tuouse Lugo, onde os 344 incendios 
que se rexistraron apenas afectaron 
a 440 hectáreas de monte. Na Coru-
ña a superfi cie queimada foi 1.057 Ha 
e en Pontevedra 631 Ha. 

Evolución da superficie queimada
polos lumes forestais

Hectáreas

Produción de madeira. Ano 2005
Metros cúbicos con cortiza

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural

En 2005 cortáronse un total de 5.725.049 metros cúbicos de madeira con 
cortiza, un 5,4% máis que no ano anterior. Esta cantidade só inclúe as 
cortas de coníferas e frondosas, non contabilizándose, por exemplo, a 
madeira delgada para trituración e outros usos industriais.

En Galicia, o 47% da produción total de madeira do ano 2005 procedía 
das cortas do eucalipto. Esta especie é a que máis se cortou en todo o 
territorio galego, a excepción da provincia de Ourense, onde a tala de 
pino supón o 82% da produción total de madeira desta provincia. 

No ano 2005 as cortas de madeira aumentaron un 5,4%

En Galicia a superfi cie rústica 
catastrada no ano 2006 era 
de 2.916.140 Ha e existían 
un total de 12.114.505 par-
celas polo que a extensión 
media das parcelas rústicas 
situábase  aproximadamente 
nos 2.400 metros cadrados. 

A extensión destas parcelas 
varía moito dependendo do 
concello. Así, nos concellos 
lucenses xunto coa zona 
centro da provincia da Co-
ruña e a parte máis oriental 
de Ourense, a extensión das 
parcelas é moito maior que, 
por exemplo, a das zonas 
costeiras.

Superficie media das parcelas rústicas. Ano 2006
Metros cadrados

Fonte: Dirección General del Catastro 
Extraído de http://www.catastro.minhac.es

Fonte: Consellería do Medio Rural
Nota: para o ano 2007 non se inclúen os datos 

do mes de decembro
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MEDIO AMBIENTE

A mediados de xaneiro do 2007 a ocupación media dos encoros galegos 
alcanzaba o  78,14%. Este dato redúcese en 32,62 puntos un ano des-
pois. O descenso máis marcado prodúcese no encoro de Bacía Miño, 
que modifi ca a súa capacidade dende un 81,29% en xaneiro do 2007 ata 
o 47,48% de xaneiro do 2008.

En Galicia, no ano 2005 o volume 
total de auga controlada e distribuída 
para abastecemento público diminuíu 
un 1,8% con respecto ao ano 2004. 

No tocante ao consumo medio de 
auga nos fogares apréciase unha 
diminución de case dous puntos con 
respecto ao 2004, e sitúase en 152 
litros por habitante ao día. A auga 
destinada aos sectores económicos 
tamén mingua, co que se dispón dun 
25,2% menos que no 2005. 

Distribución de auga por gran-
des grupos de usuarios 

Galicia. Ano 2005

Fonte: INE. Encuesta sobre el suminisrto y 
tratamiento del agua

Ocupación media dos encoros galegos
Porcentaxes

Segundo os datos da situación dos encoros galegos a prin-
cipios de 2008, obsérvase un significativo descenso da súa 
capacidade con respecto ao ano anterior

Fonte: Augas de Galicia. Extraído de: http://augasdegalicia.xunta.es

Na estación de Santiago-astronómico no ano 2006 recolleuse a cantida-
de de 1.963 mm de chuvia. Non obstante, no 2007 este valor redúcese a 
999 mm, incluso por debaixo do rango 1.689mm -1.836mm, considerado 
normal no que a precipitacións anuais acumuladas se refi re. 

En 2007 prodúcese unha baixada das precipitacións con 
respecto ao 2006

Precipitación total e temperatura media mensual
Estación Santiago-astronómico. Ano 2007

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Extraído de: http://www.meteogalicia.es
Nota: as precipitacións mídense en mm (ou litros por metro cadrado)
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MEDIO AMBIENTE

Os gastos correntes das empresas en 
protección ambiental no 2005 incre-
mentáronse en 2.249.436 euros con 
respecto ao 2004. O investimento to-
tal incrementouse no 2005 nun 41,2% 
en relación ao  ano anterior.

Volume de augas residuais 
Galicia. Ano 2005

m3/ habitante/ día

Cantidade de residuos xerados polo sector industrial
Galicia. Ano 2005

Miles de toneladas

Fonte: INE. Encuesta sobre generación de residuos en el sector industrial. Extraído de: http://www.ine.es

Un total de 3.882.851 miles de toneladas de residuos xerados polo sector 
industrial foron recollidas durante o 2005 en Galicia, (cifra inferior á do 
ano anterior, que foi de 4.710.692 miles de toneladas). Esta cantidade 
supón o 6,4% do total de residuos recollidos en España. O descenso 
máis signifi cativo experimentouno o grupo de residuos non perigosos, 
con 823.400 miles de toneladas menos ca no 2004.

Incremento da cantidade de residuos xerados polo sector 
industrial galego

No 2005 foron recollidos de forma selectiva 340.481 toneladas de resi-
duos urbanos. Desta cifra os plásticos supuxeron só o 2,4% de residuos 
recollidos selectivamente en Galicia, mentres que os envases mixtos, o 
21,88%.

Cantidade de residuos urbanos recollidos selectivamente
Ano 2005

Fonte: INE. Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbanos. Extraído de: http://www.ine.es
Nota: para o cálculo dos residuos urbanos recollidos por habitante e ano utilizouse a poboación do día 1 de 

xaneiro de 2005 procedente do Padrón Municipal de Habitantes

 Fonte: INE. Indicadores sobre el agua
Serie 1996-2005. Extraído de: 

http://www.ine.es

Gasto das empresas industriais 
en protección ambiental

Ano 2005
Euros

 Fonte: INE. Encuesta del gasto de las empresas 
en protección ambiental

Extraído de: http://www.ine.es

A maior parte dos residuos urbanos recollidos selectivamen-
te no 2005 foron envases mixtos e embalaxes mesturados
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POBOACIÓN

Segundo se desprende dos datos do Padrón Municipal de Habitantes 
o día 1 de xaneiro de 2008 había empadroados en Galicia un total de 
2.783.100 persoas. 

Na última década a poboación de Galicia mantivo unha evolución esta-
ble, e incrementouse un 2,1% desde o ano 1998 ata o 2008. 

O índice de envellecemento, calcula-
do como a porcentaxe de persoas de 
65 ou máis anos entre os mozos me-
nores de 20, mostra o grao de ave-
llentamento que sofre a poboación 
dunha determinada área xeográfi ca. 
No ano 2007 en Galicia este índice 
acadou o valor de 135,2, é dicir, por 
cada 100 mozos menores de 20 anos 
existen en Galicia 135 maiores de 65 
ou máis anos.

Os concellos galegos coa poboación 
máis envellecida atópanse nas pro-
vincias de Lugo e Ourense.  

Índice de envellecemento
 Ano 2007

Porcentaxes

Fonte: Elaboración propia a partir do Padrón 
municipal de habitantes do INE 

Variación da poboación no período 1998-2008

Un total de 2.783.100 persoas teñen fixada a súa residencia 
habitual en Galicia

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Nota: os datos de 2008 son provisionais

A pirámide de poboación mostra como a poboación estranxeira residente en 
Galicia é moito máis nova que a de nacionalidade española, xa que na súa 
maior parte son persoas que chegan a Galicia buscando traballo. De todos 
os xeitos, hai que ter en conta que en 2007 a poboación de nacionalidade 
estranxeira só supoñía o 2,9% do total de residentes en Galicia.

A chegada de estranxeiros axuda a rexuvenecer a poboación 
galega

Comparación das pirámides de idade da poboación de españois e 
estranxeiros en Galicia. Ano 2007

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes

Índice de envellecemento
 Ano 2007

Porcentaxes

Fonte: Elaboración propia a partir do Padrón 
municipal de habitantes do INE e dos datos 

publicados por EUROSTAT en 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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POBOACIÓN

O grupo de idade para o que se rexis-
tra un maior número de nacementos 
é o de nais de entre 30 e 34 anos. De 
feito, case o 40% dos nacementos de 
nais galegas que se produciron no ano 
2006 correspondían a nacementos de 
nais deste grupo de idade. Non obs-
tante, para as nais residentes en Ga-
licia e de nacionalidade estranxeira, o 
intervalo modal é o de 25 a 29 anos.

Número de nacementos 
segundo a idade e a nacionali-
dade da nai. Galicia. Ano 2006

Porcentaxes

Evolución do número de nacementos no período 1975-2006

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación

No ano 2006 producíronse un total de 21.392 nacementos de nais que 
tiñan fi xada a súa residencia en Galicia. Isto supón un incremento do 
1,4% con respecto ao ano 2005. A provincia de Ourense, a pesar de ser 
a provincia onde se dá un menor número de nacementos, foi na que se 
produciu un incremento relativo maior (6,7%).

A taxa bruta de natalidade, que indica o número de nacementos ocorri-
dos por cada 1.000 habitantes, foi en 2006 do 7,7 por mil. Entre as pro-
vincias galegas existen diferenzas moi importantes, sendo as provincias 
atlánticas as que teñen taxas máis elevadas e as orientais as con taxas 
menores.

No tocante á idade media á maternidade e ao número medio de fi llos por 
muller non se observan diferenzas signifi cativas entre as provincias. En 
2006 a idade media á maternidade é de 31,3 anos para o conxunto de 
Galicia e as mulleres en idade fértil teñen en media un fi llo.

Lixeiro crecemento do número de nacementos

Principais indicadores de fecundidade. Ano 2006

Fonte: Elaboración propia a partir dos fi cheiros facilitados polo INE 

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da 
poboación

Taxa bruta de natalidade
Ano 2006
Tanto por mil

Fonte: Elaboración propia a partir dos fi cheiros 
facilitados polo INE 
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POBOACIÓN

No ano 2006 morreron 29.389 galegos, o que sitúa a taxa bruta de mor-
talidade (número de defuncións por cada mil habitantes) en 10,6. As pro-
vincias de Lugo e Ourense son as que presentan unha taxa bruta de 
mortalidade maior, un 13,6 e 13,8 respectivamente, debido ao alto grado 
de envellecemento que sofre a súa poboación. Porén, Pontevedra é a 
que presenta unha taxa de mortalidade menor xa que non se chegan a 
producir 9 defuncións por cada mil pontevedreses.

O saldo vexetativo ou crecemento 
natural da poboación calcúlase como 
a resta do número de nacementos 
producidos nun ano menos o número 
de defuncións. 

Desde o ano 1987 Galicia presenta 
un crecemento natural negativo, é 
dicir, morren máis persoas das que 
nacen. 

En 2006 o saldo vexetativo para o 
conxunto da Comunidade Autónoma 
de Galicia foi de -7.997 persoas, cifra 
lixeiramente superior á do ano ante-
rior. Isto débese ao tímido incremento 
do número de nacementos (1,4%) e 
ao estancamento do número de de-
funcións. 

Evolución do saldo vexetativo 
no período 1975-2006. Galicia

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da 
poboación

Principais indicadores de mortalidade. Ano 2006

Maior mortalidade nas provincias orientais de Galicia

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación 
INE. Padrón municipal de habitantes

As mulleres galegas morren a idades máis tardías que os homes. Para 
o ano 2006 o 28% das galegas falecidas tiñan 90 ou máis anos, mentres 
que para os homes esta porcentaxe baixa ata o 11,3%. De feito, o 42,2% 
dos galegos falecidos en 2006 non chegaba aos 75 anos, mentres que a 
porcentaxe de mulleres destas idades falecidas nas mesmas datas rol-
daba o 20%.

A taxa de mortalidade infantil mostra o número de defuncións de menores 
dun ano por cada mil nacidos vivos. Para o ano 2006 en Galicia esta taxa 
é do 3,3 por mil, valor moi inferior ao 23,6 que se daba hai tres décadas.

As mulleres galegas morren a idades máis tardías

Distribución das defuncións segundo a idade e o sexo
Galicia. Ano 2006

Porcentaxes

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación

Evolución da taxa de mortalida-
de infantil. Galicia

Tanto por mil

Fonte: IGE. Indicadores demográfi cos
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POBOACIÓN

Poboación residente en Galicia e 
España segundo nacionalidade 

Ano 2008. Datos provisionais

Movementos migratorios internos. Ano 2006

Fonte: INE. Estadística de variaciones residenciales

Durante o ano 2006 63.489 residentes en Galicia cambiaron o seu lu-
gar de residencia a outro concello de Galicia. O 81,8% dos movementos 
migratorios que se producen dentro da comunidade autónoma son de 
persoas que cambian a súa residencia a outro concello da mesma pro-
vincia. 

En 2006 un total de 63.489 galegos cambiaron de concello 
de residencia

No ano 2006 marcharon de Galicia con destino a outra comunidade au-
tónoma española un total de 21.372 galegos e chegaron a Galicia pro-
cedentes do resto de España 19.934, o que sitúa o saldo migratorio co 
resto de España en -1.438 persoas. Non obstante, o saldo migratorio co 
estranxeiro é positivo (19.039). Para este ano, os principais países dos 
que Galicia recibiu inmigrantes foron Brasil (2.782), Portugal (1.980), Suí-
za (1.767) e Venezuela (1.444).

Dos 22.948 inmigrantes procedentes do estranxeiro que recibiu Galicia 
en 2006, o 26,1% tiñan a nacionalidade española. 

Movementos migratorios externos. Ano 2006

Fonte: INE. Estadística de variaciones residenciales

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes

Poboación estranxeira residente 
en Galicia segundo as principais 

nacionalidades. Ano 2008
Datos provisionais

 Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes 

O saldo migratorio de Galicia co resto de España foi, en 
2006, de -1.438 persoas
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SANIDADE

As visitas durante o ano 2006 foron -por termo medio- de preto de 7,5 
ao médico de cabeceira e de 1,6 ao especialista. Seguiu aumentando 
o gasto real do Servizo Galego de Saúde que ascendeu neste ano a 
3.136,31 millóns de euros, así como o gasto por habitante que chegou 
ata os 1.133,26 euros. Na atención primaria o gasto medio anual en me-
dicamentos foi de 282,2€ por cidadán, ora ben, persistindo unha gran 
diferenza entre os pensionistas, cun gasto medio anual de 762,70 € por 
persoa, e os activos, cun gasto de 86,11€ por persoa.

Recursos materiais do Servizo 
Galego de Saúde. Ano 2006

Fonte: Consellería de Sanidade. Sistema Sanita-
rio de Galicia. Memoria 2006

Principais indicadores. Galicia. Ano 2006

No ano 2006 reduciuse en 31 días o tempo medio de espera 
para as intervencións cirúrxicas con respecto ao ano anterior

Fonte: Consellería de Sanidade. Sistema Sanitario de Galicia. Memoria 2006
INE. Padrón Municipal de habitantes 2006

Con 77,4 anos para os homes e 84,7 para as mulleres Galicia mantense 
-no 2006- moi preto da media española en esperanza de vida ao nacer 
(77,7 en homes e 84,4 en mulleres). 

A esperanza de vida ao nacer en Galicia incrementouse en 
2006 con respecto ao ano anterior

Esperanza de vida ao nacer. Ano 2006

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación. INE. Padrón municipal de habitantes. Eurostat

Profesionais Sanitarios colexia-
dos. Galicia. Ano 2006

Fonte: INE. Estadística de Profesionales
 Sanitarios Colegiados

Evolución dos orzamentos de 
gastos do Servizo Galego de 

Saúde 1982-2006 

Fonte: Consellería de Sanidade. Sistema Sanitario 
de Galicia. Memoria 2006

Interrupcións voluntarias do 
embarazo 

Taxa por 1.000 mulleres de 15 a 44 anos

Fonte: Ministerio de Sanidad y Consumo
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SANIDADE

Enfermos dados de alta segundo 
a diagnose. Galicia. Ano 2006

Defuncións segundo a súa causa. Galicia. Ano 2006

Fonte: INE. Defunciones según la causa de muerte

Aumenta lixeiramente a taxa por millón de habitantes de doadores de órga-
nos no ano 2006 (33,30 pmp) fronte ao 2005 (25 pmp). Non obstante, no 
referente aos transplantes de órganos, diminúe moderadamente esta propor-
ción no ano 2006 (89,61 pmp) respecto do ano 2005 (94,56 pmp). En canto 
ás doazóns  de sangue as cifras tamén son moi similares, 119.184 en 2006, 
119.208 en 2005.

Estabilízanse, nos últimos anos, as doazóns e os transplantes 
de órganos

Evolución do número de doazóns 
1990-2006. Galicia

Fonte: Consellería de Sanidade. Sistema Sanitario de Galicia. Memoria 2006

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria

Principais problemas/enfermi-
dades crónicas diagnosticadas
Poboación de 16 ou máis anos

Galicia. Ano 2006

Fonte: INE. Encuesta Nacional de Salud

O 58% da poboación galega valora o seu estado de saúde como bo ou moi 
bo. Os homes declararan ter un estado de saúde mellor que o manifestado 
polas mulleres. Un 65,8% dos varóns creen estar ben ou moi ben de saúde 
fronte ao 51,1% das mulleres.

O 22,4% dos galegos de 16 ou máis anos fuma a diario mentres o 55,3% 
non fumou nunca. A porcentaxe dos homes que consumen tabaco a diario 
(29,6%) é bastante máis elevada có das mulleres (15,8%). Non fumaron nun-
ca o 37,6% dos homes nin o 71,5% das mulleres.

Entre a poboación de 18 ou máis anos, o 32,2% das mulleres galegas e o 
45,1% dos homes teñen sobrepeso. A cantidade de galegos con sobrepeso 
(38,7%) e obesos (17,1%) superan aos que teñen un peso considerado nor-
mal (42,6%).

Segundo os datos da Enquisa Nacional de Saúde (2006)

Principais enfermidades de 
declaración obrigatoria. Galicia 

Ano 2006

Fonte: Dirección Xeral de Saúde Pública

Órganos transplantados. Galicia

Fonte: Consellería de Sanidade. Sistema Sanita-
rio de Galicia. Memoria 2006

Evolución do número de trans-
plantes1990-2006. Galicia
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EDUCACIÓN, CULTURA E LECER

Un total de 367.659 alumnos na educación non universitaria comparten 
aulas durante o curso 2007-2008, fronte aos 369.892 do curso pasado. 
Mantense así a situación dos últimos anos, caracterizada polo descenso 
de alumnos, exceptuando a educación infantil, primaria, programas de 
garantía social e educación especial, que experimentan un incremento 
de 1.485, 1.514, 34 e 67 alumnos respectivamente.

En Galicia no 2006 hai 11 escolas obrado-
iro que acollen un total de 456 alumnos, 
un 47% menos que no ano anterior.

No tocante aos obradoiros de emprego, 
existen 61 centros, case un 82% máis 
que de escolas obradoiro. O total  de 
alumnos destes centros é de 2.025, un 
37% menos que no ano 2005.  

Profesores de ensinanza non 
universitaria. Curso 2006/2007

Fonte: Información subministrada directamente 
pola Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria 

Alumnos en educación non universitaria de réxime xeral
Curso 2007-2008. Estimacións 

No curso 2007/2008 Galicia perde 4.167 alumnos con res-
pecto ao curso anterior na ensinanza non universitaria

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Por provincias, A Coruña perdeu 186 centros dende o curso 2000/ 2001, o 
que supón unha perda do 23%. Lugo e Ourense tamén dispoñen de me-
nos centros, e Pontevedra perde un 17% de centros no curso 2007/2008 
con respecto ao curso 2000/2001.

En Galicia no curso 2007/2008 estímase que haberá 335 
centros docentes menos que no curso 2000/2001

Ensinanza non universitaria. Evolución do número de centros 
docentes de réxime xeral

Fonte: CEOU.Datos e cifras da ensinanza non universitaria
CEOU. Información subministrada directamente Número de centros e alumnos dos 

obradoiros de emprego. Ano 2006

Fonte: Consellería de Traballo. Escolas obradoiro, 
casas de ofi cios e obradoiros de emprego

As escolas obradoiro e obradoi-
ros de emprego en Galicia no 

2006 seguen a perder alumnos

Número de centros e alumnos 
das escolas obradoiro. Ano 2006

Fonte: Consellería de Traballo. Escolas obradoiro, 
casas de ofi cios e obradoiros de emprego
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A porcentaxe de persoas que nunca 
empregan os servizos das bibliote-
cas en Galicia é do 65,78%, cifra moi 
superior á dos usuarios semanais e 
mensuais (16,01%).

Persoas que utilizan os servizos 
dunha biblioteca. Galicia

Ano 2006
Porcentaxes

Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine e o sexo. Galicia 
Ano 2006

Porcentaxe

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias 
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos

O 47,54% da poboación galega de 5 e máis anos asiste ao cine con al-
gunha frecuencia. Por xénero existen diferenzas, así mentres o 48,99% 
dos homes van ao cine con algunha frecuencia, esta porcentaxe no caso 
da mulleres é inferior e xira arredor do 46%. Hai que destacar que arredor 
do 17% das persoas de 5 e máis anos non van ao cine por non dispor do 
servizo preto do fogar.

A nivel educacional e económico, a asistencia ao cine aumenta a medida 
que o fai o horizonte formativo e a renda. No tocante á idade, as persoas 
de entre 15 e 29 anos son as que participan en maior grao desta activida-
de, acudindo  cada semana e cada mes o 4,48% e  o 26,71% dos casos 
respectivamante.

As mulleres asisten ao cine en menor medida que os homes

Persoas segundo a frecuencia de lectura de libros
Galicia e provincias. Ano 2006

Porcentaxe

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos que leu algún libro non relacionado coa profe-

sión ou estudo nos últimos 12 meses

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de 
vida das familias

Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 
ou máis anos que leu algún libro non relacionado 

coa profesión ou estudo nos últimos 12 meses.
Os servizos de biblioteca refírense á consulta de 
obras, préstamo de libros etc. non relacionados 

coa profesión ou estudo

Persoas de 5 e máis anos que 
practican deporte segundo o 

sexo. Galicia. Ano 2006
Porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das 
familias

Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 
ou máis anos 

En Galicia a porcentaxe de persoas que le diariamente (29,19%) é maior 
que a que le varias veces ao ano (11,69%) ou ocasionalmente (10,55%). 
As provincias da Coruña e Lugo acollen os lectores máis frecuentes. No 
que respecta á posesión de libros, o máis habitual é dispoñer de 10 a 50 
nos fogares galegos nun 29,92% dos casos. 

No ano 2006 preto da metade da poboación galega de 5 e 
máis anos le algún libro varias veces ao mes

Os homes practican deporte en 
maior medida que as mulleres

En 2006 o 56,61% dos homes galegos 
practica algún tipo de deporte. Case 
12 de cada cen galegos xustifi can o 
feito de non facer deporte á indispo-
ñibilidade de instalacións axeitadas, 
fronte ao 34,4% que afi rman non ser 
deportistas por outros motivos.
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No ano 2007, en media, produciuse en Galicia unha importante caída no 
número de parados, sobre todo entre o colectivo feminino, que neste ano 
contou cun 11,5% menos de paradas que no ano anterior. 

A pesar de que o crecemento do número de ocupados foi máis moderado 
(2,5%), produciuse un aumento pronunciado no número de asalariados 
con contrato indefi nido (9%). Neste punto as mulleres tamén foron as 
máis benefi ciadas, xa que no ano 2007 tiñan un contrato indefi nido preto 
dun 15% máis de mulleres que no ano anterior. 

O sector servizos segue a ser o que ocupa unha maior porcentaxe de 
ocupados en Galicia, un 48% no caso dos homes e un 77% para as 
mulleres. 

En 2007 o número de parados acadou a 
cifra de 98.700, o que sitúa a taxa de paro 
no 7,6%, a máis baixa nos últimos anos. 
Esta taxa é maior entre o colectivo de xen-
te nova de 16 a 24 anos, para os que a 
taxa de paro sobe ata o 15,9%.

Dous colectivos de especial interese en-
tre os parados son os que buscan o seu 
primeiro emprego e os parados de longa 
duración. O número de galegos que se 
atopaban na primeira destas situacións 
foi, no ano 2007, 12.500, o que supón 
o 12,7% do total de parados. Por outra 
banda, o 39,8% dos parados galegos son 
parados de longa duración, é dicir, levan 
máis dun ano sen traballar e buscando 
emprego.  

Taxa de paro. Galicia. Ano 2007
Porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta de población activa

Poboación de 16 e máis anos segundo a relación coa actividade 
económica. Galicia. Ano 2007

Miles de persoas e porcentaxes 

Baixa o paro e aumentan os contratos indefinidos

Fonte: INE. Encuesta de población activa

Distribución da poboación ocupada segundo os sectores de actividade
 Galicia. Ano 2007

Porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta de población activa
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Indicador de ocupación nos concellos galegos. Ano 2007
Porcentaxe

Fonte: Ficheiros de afi liados e contas de cotización á Seguridade Social
INE. Padrón Municipal de Habitantes

Para a elaboración deste indicador de ocupación, considerouse para 
cada concello o número total de afi liados á Seguridade Social entre a po-
boación total en idade laboral, é dicir, a de 16 ou máis anos (multiplicando 
o resultado por 100).

No mapa vese como os concellos da provincia de Ourense, coa excep-
ción da capital de provincia e dos seus concellos limítrofes, son os que 
presentan un menor nivel de ocupación, debido en gran medida ao alto 
grao de envellecemento que sofre esta poboación.

Porén, os concellos da área de infl uencia da Coruña, Santiago de Com-
postela e os concellos costeiros de Pontevedra e Lugo, mostran un alto 
nivel de ocupación. 

Os niveis máis baixos de ocupación danse na provincia de 
Ourense

Os rexistros administrativos

Unha das demandas máis habituais 
que se reciben nos institutos de estatís-
tica é poder dispoñer de datos actuais 
da poboación en relación coa activida-
de económica a nivel municipal. 

Esta información non é doada de con-
seguir, pois os censos só se realizan 
cada dez anos e o tamaño mostral 
das enquisas non permiten, polo xeral, 
obter información para todos os muni-
cipios. Polo tanto, parece que a única 
alternativa que queda son os rexistros 
administrativos. Entre os rexistros ad-
ministrativos que facilitan información 
referente a este tema atópanse o do 
paro rexistrado, os fi cheiros de afi liados 
á Seguridade Social e os das contas 
de cotización. A partir destes fi cheiros 
pódese obter, por un lado o número de 
parados inscritos nas ofi cinas públicas 
de emprego, e polo outro, o número de 
afi liados residentes en cada municipio.

Hai que ter en conta que o total de 
ocupados NON coincide co número de 
afi liados, pois pode haber traballadores 
que non estean afi liados á Seguridade 
Social.

Tamén hai que salientar que o núme-
ro real de parados non ten porque ser 
igual ao paro rexistrado, pois pode ha-
ber persoas que estean desemprega-
das e non estean inscritas nas ofi cinas 
públicas de emprego, ou incluso darse 
o caso contrario, é dicir, que estean ins-
critas no paro e que en realidade non 
estean buscando un emprego ou que 
xa teñan traballo.



18  

MUNDO LABORAL

En 2007 había en Galicia 38.236 afi liados (media anual) á Segurida-
de Social de nacionalidade estranxeira, o que supón un incremento do 
19,7% con respecto ao ano anterior.

Do total de 12.847 autorizacións de traballo que se concederon a es-
tranxeiros en Galicia durante o ano 2006, o 61,1% correspondían a tra-
ballos no sector servizos. Por ocupación cabe destacar que o 27,3% eran 
ocupacións relacionadas co servizo doméstico e de limpeza.

En 2006 rexistráronse en Galicia un 
total de 48.571 accidentes laborais 
en xornadas de traballo, 560 máis 
que no ano anterior. Segundo a gra-
vidade do accidente, produciuse un 
incremento no número de accidentes 
leves (636 máis que en 2005) e unha 
diminución no de accidentes graves 
e mortais. 

Por sectores de actividade, a pesar 
que nos servizos é onde se produce 
un maior número de accidentes labo-
rais, ten un dos índices de incidencia 
máis baixos, debido a que é o sector 
que maior porcentaxe de traballado-
res ocupa en Galicia.

Número de accidentes laborais 
rexistrados en Galicia segundo 

gravidade. Ano 2006
Número de accidentes

Fonte: Consellería de Traballo. Sinistralidade 
laboral en Galicia

Evolución do número de traballadores estranxeiros afiliados á Seguri-
dade Social en alta laboral

Galicia conta con 38.236 afiliados de nacionalidade 
estranxeira

Fonte: MTAS. Extraído de http://www.mtas.es

Autorizacións de traballo concedidas a estranxeiros segundo o sector 
de actividade e ocupación. Galicia. Ano 2006. Datos provisionais 

Fonte: MTAS. Anuario estadístico. Extraído de http://www.mtas.es

Índice de incidencia de acciden-
tes laborais segundo sector de 
actividade. Galicia. Ano 2006

Número de accidentes por cada mil afiliados

Fonte: Consellería de Traballo. Sinistralidade 
laboral en Galicia
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Evolución do salario mínimo 
interprofesional

Euros/mes

Custo laboral por traballador e sector de actividade
Galicia. Ano 2006

Euros

Fonte: INE. Encuesta anual de coste laboral

O custo laboral bruto por traballador foi en Galicia de 23.046 euros no ano 
2006. Se a esta cantidade se lle restan os 270 euros anuais recibidos das ad-
ministracións públicas en concepto de subvencións e deducións, obtense o 
custo laboral neto, que neste ano alcanzou os 22.776 euros por traballador. 

Das partidas que compoñen o custo laboral bruto, o 71,8% destínase ao pa-
gamento de soldos e salarios, o 23,7% a cotizacións obrigatorias á Segurida-
de Social e o 4,5% restante á satisfacción doutros custos (cotizacións volun-
tarias, prestacións sociais directas, indemnizacións por despedimento...).

En 2006 un total de 1.104.232 galegos recibiron contraprestacións en 
concepto de rendementos do traballo e o seu salario medio anual situo-
use nos 15.678 euros. Por provincias, os maiores salarios pagáronse na 
Coruña (16.539 €) e os máis baixos en Lugo (14.592 €).

En Galicia ter un traballador cústalle aos empregadores de 
media 22.776 euros anuais

Asalariados e salario medio anual segundo sector de actividade
Galicia. Ano 2006

Número e euros

Fonte: AEAT. Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias

Fonte: MTAS. Extraído de http://www.mtas.es

Porcentaxe de ocupados 
segundo tipo de xornada

Galicia. Ano 2006

Fonte: INE. Encuesta de población activa

Salario medio anual segundo 
xénero. Ano 2006

Euros

Fonte: AEAT. Mercado de trabajo y pensiones en 
las fuentes tributarias

Continúan as diferenzas sala-
riais entre homes e mulleres

As diferenzas dos salarios medios 
anuais entre homes e mulleres son 
moi signifi cativas, xa que en 2006, 
as galegas gañaban de media 4.760 
euros ao ano menos que os galegos. 
Parte destas discrepancias explíca-
se porque a proporción de mulleres 
traballadoras cunha xornada laboral 
a tempo parcial é maior que a de ho-
mes. Isto provoca que os seus ingre-
sos anuais procedentes do traballo 
sexan menores.
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Na provincia de Lugo no 2007 hai case un 10% de fogares deste tipo (a 
porcentaxe máis alta das catro provincias). Así mesmo, a dita provincia é 
a que presenta no 2007 o maior descenso na cantidade de fogares des-
tas características en relación ao 2002 (-25,6%). Ourense é a provincia 
con menor porcentaxe de fogares de 3 ou máis xeracións (6,22%) e a 
que presenta a evolución máis diferente.

O total de pensións contributivas da S.S. 
en Galicia no ano 2007 aumenta signifi -
cativamente, cun incremento do 5,2% con 
respecto ao ano 2000. Por outra banda, 
o número de pensións non contributivas 
crece ata o 2004, e constitúe ese ano un 
punto de infl exión a partir do cal o núme-
ro de pensións diminúe nun 5,0% ata o 
2007. No caso de España a evolución no 
número de pensións contributivas e non 
contributivas é similar á de Galicia. No to-
cante ao importe medio, no caso das pen-
sións contributivas, é de 562  euros para 
Galicia, mentres que a cifra española se 
sitúa case 112 euros por riba.

Evolución do número de pensións 
da S.S. Galicia. Anos 2000-2007

Miles de pensións

Fonte: MTAS. Boletín de estadísticas laborales
 Nota: os datos fan referencia á media anual

Fogares de 3 ou máis xeracións. Galicia e provincias
Porcentaxe 

Con respecto ao ano 2002, no 2007 hai un 13% menos de 
fogares galegos compostos por 3 ou máis xeracións

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Os fogares que se compoñen de parella sen fi llos supoñen tamén unha por-
centaxe signifi cativa (19,58%). Con respecto aos fogares unipersoais, repre-
sentan o 19,18%, e experimentan un incremento de case o 11% con respecto 
ao ano 2002. Por provincias, o 38,72% dos fogares de Pontevedra (porcen-
taxe máis elevada das catro provincias) acóllense ao modelo de familia tradi-
cional, formado por parella e fi llos. Esta provincia presenta tamén unha das 
variacións máis importantes no caso dos fogares compostos por parella sen 
fi llos (aumento do 57,8% dende o 2002, 42% para o total de Galicia). No caso 
de Lugo, os fogares con varios núcleos diminuiron un 43,5%  en relación ao 
ano 2002, o dobre que no caso de Galicia.

No 2007 os fogares compostos por parellas e fillos son os 
máis habituais en Galicia, nun 35,7% dos casos

Fogares segundo a tipoloxía do fogar. Galicia e provincias. Ano 2007
Porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Pensións do sistema de Segurida-
de Social. Galicia. Ano 2007

Fonte: MTAS. Boletín de estadísticas laborales
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Fogares con capacidade actual 
de aforro. Galicia

Porcentaxe

Fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais. Galicia. Ano 2007
Porcentaxe

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

No 2007 Lugo e Ourense son as provincias que acadan a maior porcen-
taxe de fogares que sobreviven por debaixo dos 400 euros mensuais.

Na Coruña case o 8% dos fogares obteñen ingresos superiores a 4.000 
euros, o que supón a porcentaxe máis alta de todas as provincias.

Un de cada catro fogares galegos sobrevive con menos de 
1.000,01 euros mensuais

Gasto medio mensual do fogar en hipoteca, alugamento, persoal de 
servizo doméstico e persoal para o coidado de 

persoas dependentes. Galicia
Euros 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Fonte: IGE. Índice de confi anza do consumidor

Fogares que esperan ter capaci-
dade futura de aforro. Galicia

Porcentaxe

Fonte: IGE. Índice de confi anza do consumidor

En Galicia no 2006 o gasto en hipoteca e alugamento increméntase un 
34% e un 43% respectivamente con respecto ao 2002. O gasto medio 
en persoal de servizo doméstico experimentou unha variación de case 
un 28%.

No ano 2007 o gasto medio do fogar en persoal para o coidado 
de persoas dependentes variou case un 60% en relación ao 2002

Ourense é a provincia con maior 
capacidade de aforro

Os fogares da Coruña experimentan 
a evolución máis desfavorable en 
capacidade de aforro actual e futura. 
Pontevedra mostra a menor perda de 
capacidade en proporción ao 2003, 
(- 6,9%), mentres que Lugo presenta 
valores máis extremos, similares aos 
da Coruña. De todos os xeitos a par-
tir do 2004 a situación tórnase máis 
favorable. No tocante á capacidade 
futura de aforro obsérvase certa ho-
moxeneidade para todas as provin-
cias. 
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En 2007 había en Galicia algo máis de cen mil dependentes, o 23% dos 
cales padece unha gran dependencia. O número de horas diarias de 
coidados que necesitan estas persoas varía en función do seu grado de 
dependencia. En conxunto, case a metade da poboación dependente 
precisa máis de 10 horas diarias de coidados.

Esta tarefa en gran medida corre a cargo dos propios membros do fogar 
da persoa dependente, sobre todo das mulleres. De feito, para este ano o 
72,3% de persoas que coidaban dalgún dependente eran mulleres. 

A medida que se avanza en idade 
crece o número de persoas depen-
dentes. Por sexo, o 62%  pertence ao 
colectivo feminino.

Número de persoas dependen-
tes. Galicia. Ano 2007

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das 
familias

Persoas dependentes segundo o número de horas que necesitan 
coidados. Galicia. Ano 2007

En Galicia, o 56,7% das persoas dependentes só recibe coi-
dados por parte dos membros do seu fogar

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Fogares con todos os seus membros de 65 ou máis anos
Galicia. Ano 2007

Porcentaxe

Fonte: IGE: Enquisa de condicións de vida das familias

Beneficiarios da Renda de Inte-
gración Social de Galicia

Ano 2006
Número de beneficiarios

Fonte: Información subministrada directamente 
pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Lugo, cun 25,46% e Ourense, cun 31,16% son as provincias que presen-
tan as maiores porcentaxes de fogares con todos os seus membros de 
65 ou máis anos, duplicando prácticamente as porcentaxes que presen-
tan A Coruña (18,50%) e Pontevedra (16,26%).

Os fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos repre-
sentan o 20,41%, un punto porcentual máis que en 2002

No 2007 en Galicia había 
100.860 persoas dependentes
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Suicidios consumados segundo 
idade e sexo. Galicia. Ano 2006

Número de suicidios

Estatística do Penal. Condenados por tipo de delito
Galicia. Ano 2006

Fonte: INE. Estadísticas judiciales

No ano 2006 descendeu en 58 o número de persoas condenadas con res-
pecto ao ano anterior. 

O homicidio supón o 0,34% do total dos delitos, mentres os cometidos contra 
a seguridade colectiva e contra o patrimonio supoñen o 32,51% e o 22,40%, 
respectivamente.

A maioría dos delitos cometidos en Galicia están relaciona-
dos coa seguridade colectiva e o patrimonio

Estatística do penal. Distribución dos condenados por xénero e idade 
Galicia. Ano 2006

Fonte: INE. Estadísticas judiciales

Fonte: INE. Estadísticas de suicidio en España. 
Extraído de http://www.ine.es 

Índice de criminalidade. Galicia
Delitos coñecidos por 1.000 habitantes 

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. 
Ministerio del Interior. Anuario estadístico 

O número de suicidios decaeu 
un 26,5% nun ano

O número de suicidios consumados 
en Galicia no 2006 foi de 172, men-
tres que o ano anterior a cifra ascen-
día a 234. O sexo masculino a par-
tir dos 50 anos segue sendo o máis 
vulnerable ao respecto, supoñendo o 
44,77% do total de suicidios.

O segmento de idade no que a cantidade de condenados/as experimenta 
o máximo é o comprendido entre os 41 e 50 anos. Apréciase tamén que a 
maior parte das persoas condenadas pertencen ao sexo masculino, supo-
ñendo o número de mulleres nestas circunstancias só o 7,7% do total.

No 2006 condenáronse en Galicia 8.893 persoas
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A principal produtora de millo forraxeiro é A Coruña, (produce o 62% do total 
de Galicia). En Lugo a pradeira supón máis do 50% do producido en Galicia, 
mentres Ourense é a principal produtora de trigo (34.214 toneladas) e pata-
cas, co 32% do total producido en Galicia. Pontevedra xoga un papel impor-
tante en produción de uva para o viño (o 47% do total de Galicia).

No tocante á gandería, as explotacións de bovino son máis abundantes 
na provincia da Coruña (19.381), mentres o número de bovinos é maior 
na provincia de Lugo (444.411).

No 2005 producíronse en Galicia 367.858 
toneladas de carne (inclúe bovino, porci-
no, ave e coello), 2.747 toneladas máis 
que no 2004. A produción de leite expe-
rimentou un incremento do 4% con res-
pecto ao ano anterior. No referente aos 
ovos de galiña, apréciase unha perda 
de 745.000  ducias, diferenza marcada 
pola provincia de Pontevedra, que deixa 
de producir 2.184.000  ducias de ovos no 
2005  con respecto ao 2004.

Número de explotacións de 
gandería ecolóxica. Galicia

Fonte: INE. Extraído de http://www.ine.es

 Principais producións agrícolas. Ano 2005. Galicia e provincias
Toneladas

No ano 2005 en Galicia producíronse case 11 millóns de 
toneladas de pradeira

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural

Efectivos e explotacións de gando bovino. Ano 2007

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SIMOGAN, proporcionados pola CMR
Galicia incrementa a súa pro-

dución de carne e leite, mentres 
descende a de ovos

Distribución do número de 
bovinos. Galicia. Ano 2007

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do 
SIMOGAN, proporcionados pola CMR

As explotacións ecolóxicas de carne de 
vacún son as máis numerosas en Galicia 
(existen 72 no ano 2006), e  incremen-
táronse case un 31% dende o ano 2004.

Principais producións gandeiras. Ano 2005

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural 
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No 2004 en Galicia o leite é o produto 
que máis achega á produción agraria, 
cunha achega do 30,46%.

O vacún e as froitas e hortalizas 
contribúen conxuntamentamente co 
26%, porcentaxe que refl icte a rele-
vancia destes produtos.

Evolución da media anual do 
prezo do leite. Galicia e España

Euros/100 litros

Evolución dos prezos da terra. Galicia
Euros/Ha

Fonte: CMR. Anuario de Estatística Agraria
Nota: considérase o prezo máis frecuente nas transaccións

No 2005 o prezo da terra dedicado ao viñedo de secaño é de 43.525 
€/Ha, e sitúase 431 euros por riba do ano 2000. 

O prezo da terra de pasteiro de secaño é o que presenta os prezos máis 
baixos (7.700 €/Ha), aínda que se incrementou o seu valor un 23% den-
de o ano 2000. Os prezos da terra de labradío regadío, prado regadío, 
labradío secaño e prado secaño mantivéronse sen grandes variacións no 
período 2000-2005.

Os prezos da terra máis altos de Galicia son os dedicados ao 
cultivo de viñedos de secaño

Renda agraria. Galicia. Ano 2004
Miles de euros

Fonte: CMR. Información subministrada directamente

Fonte: Consellería do Medio Rural 

Achega dos diferentes produtos 
á produción agraria. Galicia

 Ano 2004
Porcentaxe

Fonte: CMR. Información subministrada 
directamente

Tendo en conta o valor total da produción da rama agraria, o subsector 
gandeiro achega máis da metade deste. O subsector agrícola contribúe 
co 35%, porcentaxe similar ao ano anterior.

A renda agraria no 2004 é de 1.048 millóns de euros, un 1% 
máis elevada que o ano anterior

No 2007 en Galicia o prezo do 
leite sitúase por riba do de España

Se no ano 2005 o prezo do leite en 
Galicia era de 29,71 euros/100 litros, 
no 2007 incrementouse case un 23%, 
mentres que no caso de España o in-
cremento foi do 16,5%. Cabe tamén 
destacar que no ano 2006 o prezo se 
reduciu en referencia ao ano anterior 
(tanto en Galicia como en España). 
Pola contra, o ano 2007 marca un 
salto caracterizado por un conside-
rable aumento do prezo do leite con 
respecto aos anos anteriores.
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O grupo dos peixes refl icte unha grande importancia, aumentando o seu 
valor nun 23,5% dende o ano 2004 ata o 2007. No tocante ao grupo dos 
bivalvos merece mención o feito de que supón o seguinte grupo máis im-
portante no tocante ao valor da produción, aumentando o seu valor nun 
12% dende o ano 2004.

Na clasifi cación das 10 principais es-
pecies, no tocante á porcentaxe de 
quilos vendidos nas lonxas, o xurelo 
supón a especie máis importante, 
con máis de 22.000 toneladas, e re-
presenta o 12,8% do volume total de 
especies. Non obstante, en termos 
económicos, a pescada é a que aca-
da o valor máis elevado, con máis 
de 90 millóns de euros facturados, 
e supón case o 20% da facturación 
do total das especies capturadas no 
2007 en Galicia.

Venda en lonxas: volume e valor 
na clasificación das especies 

Galicia.  Ano 2007
Porcentaxe

Fonte:  CPAM. Extraído de:
http://www.pescadegalicia.com

Venda en lonxas: evolución do valor da produción da pesca 
desembarcada en Galicia

Miles de euros

No 2007 o valor da pesca vendida nas lonxas incrementouse 
case un 19% dende o 2004

Fonte: CPAM. Extraído de: http://www.pescagalicia.com

Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e 
da comunidade autónoma. Galicia

Toneladas

Fonte: Puertos del Estado. Anuario estadístico

As toneladas de pesca fresca capturada en Galicia diminúen  un 33,6% 
dende o ano 1995 ata o 2003, marcando este ano un punto de infl exión 
a partir do cal a cantidade de pesca fresca comeza unha etapa de crece-
mento (un 27,5% ata o 2007).

No 2006 recolléronse un total de 227.625 toneladas de pesca 
fresca, 8.858 máis que no ano anterior



27  
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Lonxas máis importantes. Galicia. Ano 2006

Fonte: CPAM. Anuario de pesca

O mexillón supón a especie máis importante na produción de acuicultura 
mariña galega. No 2006 esta especie experimenta un incremento  do 
45,6% con respecto ao ano 2005 no que á cantidade se refi re. 

Galicia incrementa  o valor da produción de acuicultura ma-
riña nun 29,4% no 2006 con respecto ao 2005

Produción de acuicultura mariña. Galicia. Ano 2006

Fonte: CPAM. Anuario de pesca 

Frota pesqueira por zona de 
produción. Ano 2007

Porcentaxe

Fonte: CPAM. Rexistro de buques pesqueiros da 
Comunidade Autónoma de Galicia

No 2007 a zona de Arousa 
dispón do 38,3% dos buques de 

Galicia

Vigo representa unha das zonas máis 
importantes (só superada pola de 
Arousa), e dispón do 17,5% do total 
de buques de Galicia.

Por caladoiros, no 2007 a frota pes-
queira de Galicia dispón de 104 bar-
cos menos que no 2006. Así, men-
tres no 2006 o Caladoiro Nacional 
(Cantábrico-Noroeste) sumaba 5.035 
embarcacións, no 2007 esta cifra 
redúcese a 4.940. As pesquerías co-
munitarias tamén reducen a súa fro-
ta, pasando de 145 embarcacións no 
2006 a 136 no 2007.

Frota pesqueira por caladoiros. Galicia. Ano 2007

Fonte: CAM. Rexistro de buques pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia

No 2007 a lonxa de Vigo, 
factura o 25,4% do total de 

Galicia

A lonxa de Vigo, a máis relevante 
economicamente, tamén se constitúe 
como a máis importante no tocante á 
cantidade de quilos vendidos. A lonxa 
da Coruña facturou 85,7 millóns de 
euros, pero en cantidade de quilos é 
superada pola lonxa de Ribeira, que 
acolle o 7% do total galego.
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Dos 28.707 Gwh de enerxía eléctrica xerada en Galicia en 2006 o 49,08% 
procedeu de fontes renovables, principalmente da enerxía eólica (20,80%) e 
hidráulica (26,34%).

No 2006 a enerxía eólica producida en Galicia segue tendo un peso moi 
importante, o 26% sobre o total da xerada en España, mentres que no 2007 
a produción en Galicia de enerxía hidráulica alcanza o seu valor máximo nos 
últimos 23 anos.

Consumo de gasolinas e 
gasóleos. Galicia 

Miles de toneladas (Kt)

Fonte: Información subministrada directamente 
polo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

A electricidade en Galicia. Ano 2006

As fontes renovables chegaron a xerar durante o ano 2006 
practicamente a metade da produción de enerxía eléctrica 
en Galicia

Fonte: Red Eléctrica de España. El sistema eléctrico de España 2006
Nota: a xeneración en réxime especial indica a enerxía entregada ao sistema eléctrico. Non inclúe os 

autoconsumos 

Evolución da produción bruta de enerxía eléctrica en Galicia
Miles de Mwh

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Industria,Turismo y Comercio

Prezos das gasolinas e 
gasóleos. Galicia

cts/litro

Fonte: Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. Informe sobre prezos de 
gasolinas e gasóleo de automoción
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Persoas ocupadas na industria 
Galicia. Ano 2006

Principais indicadores de actividade na industria. Galicia. Ano 2006

Fonte: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Extraído de: http://www.ine.es

No ano 2006, o importe neto da cifra de negocios da industria galega 
situouse nos 36.240 millóns de euros, o que supuxo un incremento do 
11,6% respecto ao ano anterior. Tamén medrou no 2006 o persoal ocu-
pado nun 3,2% respecto ao 2005.  

Máis da metade da cifra de negocios da actividade industrial en 2006 
concentrouse en tres agrupacións: material de transporte (20,57% do to-
tal), alimentación, bebidas e tabaco (18,03%) e industrias extractivas e 
do petróleo, enerxía e auga (17,06%).

No 2006 medra a cifra de negocios de todas as agrupacións pero, foi a 
de material e equipo eléctrico, electrónico e óptico a que rexistrou unha 
maior subida cun incremento do 31,8%.

Medra o volume de negocios e o persoal ocupado na 
industria

Importe neto da cifra de negocios por agrupacións de actividade 
Galicia. Ano 2006

Fonte: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Extraído de: http://www.ine.es

Fonte: INE. Encuesta Industrial de Empresas
Extraído de http://www.ine.es
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A estatística de construción de edifi cios estima a variación do parque de vi-
vendas a partir das licenzas de obra maior que conceden os concellos. Se-
gundo esta estatística, durante o ano 2007 o parque de vivendas de Galicia 
aumentou en 45.408 vivendas. En total concedéronse licenzas para a crea-
ción de  45.630  vivendas de nova planta (un 11% máis que no ano 2006), 
para a rehabilitación de 1.308 e para demoler 1.530.

Número de edificios a construír 
de nova planta, en rehabilita-

ción e en demolición. Galicia

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de 
construción de edifi cios

Licenzas municipais de obra. Variación neta do parque de vivendas 
Galicia. 2003-2007

No ano 2007 concedéronse en Galicia licenzas para a cons-
trución de 45.630 vivendas de nova planta

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edifi cios

Evolución do prezo medio do metro cadrado da vivenda libre 
e protexida. Galicia

Euros/m2

Fonte: Ministerio de Vivienda. Extraído de: http://www.mviv.es

Prezo medio do metro cadrado 
da vivenda libre nos concellos 
maiores de 25.000 habitantes

Primeiro trimestre de 2008
Euros/m2

Fonte: Ministerio de Vivienda. Extraído de 
http://www.mviv.es

No primeiro trimestre de 2008 o prezo medio do metro cadrado da vivenda 
libre en Galicia foi un 54% máis caro que o da vivenda protexida. De todos os 
xeitos, hai que destacar que o prezo da vivenda protexida experimentou un 
incremento do 5,8% dende o 1.º trimestre do 2007 ao primeiro trimestre do 
2008 e a vivenda libre incrementou o seu prezo un 6,8%, só un punto máis.

A vivenda libre é case un 54% máis cara que a protexida

(*) que non vai dar lugar á construción dun 
novo edifi cio
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Evolución do número de 
vivendas terminadas. Galicia

Superficie que se vai construír segundo o destino. Galicia. Ano 2007
Miles de metros cadrados

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edifi cios

Segundo a Estatística de construción de edifi cios, no ano 2007 os conce-
llos galegos concederon licenzas para a construción de aproximadamen-
te 8.750 mil metros cadrados, un 16,4% máis que o ano anterior. Preto 
do 90% das superfi cie construída destinarase á construción de edifi cios 
residenciais (na súa maior parte vivendas familiares).

No 2007 a superficie para construír foi de 8.750 mil metros 
cadrados

Evolución do número de vivendas terminadas. Galicia. 2006-2007
Número

Fonte: Ministerio de Vivenda. Extraído de http://www.mviv.es

Fonte: Ministerio de Vivienda. Extraído de: 
http://www.mviv.es

A provincia que experimentou un maior incremento con respecto ao ano 
anterior na construción de vivendas protexidas foi Pontevedra, pasou de 
400 vivendas terminadas no ano 2006 a 800 terminadas no ano 2007.  A 
continuación vén Lugo onde se terminaron  921 vivendas protexidas, un 
22% máis que no ano anterior.

No 2007 en Galicia termináronse un total de 3.774  vivendas 
protexidas, un 14,64% máis que no ano anterior

A construción de vivendas libres en 
Galicia presenta unha tendencia cla-
ramente crecente nos últimos dez 
anos. De feito, o número de vivendas 
libres terminadas en 2007 é máis do 
dobre das terminadas en 1996. 
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O día 31 de decembro de 
2006 existían en Galicia un 
total de 1.370.117 turismos. 
Tendo en conta que nesa data 
a poboación total da comuni-
dade autónoma non chegaba 
ás 2.800.000 persoas, os ga-
legos contamos cun turismo 
para cada dúas persoas. 

Cabe destacar o caso dos mu-
nicipios de Avión e Beariz onde 
o número de turismos supera 
notablemente ao número de 
veciños empadronados neses 
concellos.

Evolución do tráfico de transpor-
te de mercadorías e de viaxeiros 

nos aeroportos galegos

Número de turismos por cada mil 
habitantes. Datos do 

día 31 de decembro de 2006

En Galicia contamos con 
un coche por cada dúas 
persoas

Fonte: Información subministrada directamente pola DGT
INE. Padrón Municipal de Habitantes

Evolución do número de mortos en accidentes de tráfico. Galicia

Fonte: Dirección General de Tráfi co.  Anuario estadístico de accidentes

Fonte: Ministerio de Fomento. Tráfi co comercial 
en los aeropuertos españoles

Nota: os datos de 2006 e 2007 son provisionais

No ano 2006 producíronse en Galicia un total de 4.686 accidentes de tráfi co, 
dos cales 278 foron accidentes mortais. Estes accidentes segaron a vida de 
360 persoas e causaron preto de sete mil feridos (6.962).

En 2006 os accidentes de tráfico acabaron coa vida de 360 
persoas en Galicia
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Grao de ocupación por prazas 
nos establecementos hoteleiros e 

de turismo rural. Galicia
Ano 2007. Datos provisionais

Porcentaxes

Datos de oferta do turismo. Número de prazas estimadas nos 
aloxamentos turísticos. Galicia. Ano 2007

Medias anuais. Datos provisionais

Fonte: INE. Enquisas de ocupación: hoteleira, en aloxamentos de turismo rural, en acampamentos turísticos 
e en apartamentos turísticos

.. Dato non dispoñible

A maior oferta de prazas turísticas en Galicia corresponden a establece-
mentos hoteleiros (hoteis, apartahoteis, moteis, hostais, pensións, fon-
das e casas de hóspedes), que no ano 2007 puxeron a disposición dos 
viaxeiros unha media de 58.886 prazas. 

Hai que ter en conta que os datos que se presentan na táboa anterior 
son medias anuais e algúns aloxamentos turísticos, sobre todo moitos 
acampamentos, só abren en temporada estival.

Algo máis de 80.000 prazas completan a oferta turística de 
Galicia

Datos de demanda do turismo
Número de viaxeiros. Galicia. Ano 2007. Datos provisionais

Fonte: INE. Enquisas de ocupación: hoteleira, en aloxamentos de turismo rural, en acampamentos turísticos 
e en apartamentos turísticos

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera
Encuesta de ocupación en alojamientos de 

turismo rural

Os viaxeiros que visitan Galicia elixen maioritariamente os 
establecementos hoteleiros para aloxarse

Durante o ano 2007 un total de 3.751.359 viaxeiros aloxáronse en esta-
blecementos hoteleiros de Galicia. Na súa maior parte, estes viaxeiros  
procedían do territorio nacional. Máis concretamente o 80,4% eran resi-
dentes en España, e o 16,6% restante, residentes no estranxeiro. 

Para este tipo de establecementos o maior grao de ocupación (por prazas) 
deuse no mes de agosto cun 62,5%, mentres que o mes de xaneiro foi o máis 
frouxo, xa que o grao de ocupación apenas superou o 20% (22,7%). 

Para as casas de turismo rural o grao de ocupación por prazas foi menor 
en todos os meses. O mes máis forte foi agosto, cun grao de ocupación 
do  54,4% e o máis baixo xaneiro cun 5,7%

Viaxeiros nos establecementos 
hoteleiros segundo procedencia. 

Galicia. Ano 2007
Datos provisionais

Porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera

 .. Dato non dispoñible
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En 2007 constituíronse en Galicia un total de 67.444 hipotecas sobre 
predios rústicos e urbanos, o que supón un incremento do 4,5% con res-
pecto ao ano anterior. Ademais, o importe medio dos predios hipotecados 
aumentou un 14%. 

Para as vivendas (que están incluídas dentro dos predios urbanos) o im-
porte medio por hipoteca é de 199.566 euros para o conxunto de Galicia. 
Por provincias as diferenzas son bastante signifi cativas, así entre Ponte-
vedra, que é a provincia onde o importe medio da vivenda hipotecada é 
maior, e Lugo hai 26.848 euros de diferenza por hipoteca. 

O EURIBOR que é o tipo de xuro de referencia máis utilizado na consti-
tución de hipotecas vén experimentando subas importantes desde o ano 
2005. Se no ano 2004 o EURIBOR a un ano situábase en 2,27%, para 
2007 este valor case se multiplica por dous chegando ao 4,45%.

Este feito leva consigo que o tipo medio dos préstamos hipotecarios para 
a adquisición de vivendas libres concedidos polo conxunto de entidades 
bancarias tamén aumentase, ao pasar do 3,36% en 2004 ao 5,24% en 
2007.

Importe medio das vivendas 
hipotecadas. Ano 2007

Datos provisionais
Miles de euros

Fonte: INE. Estadística de hipotecas

Número e importe medio dos predios hipotecados. Galicia
Ano 2007. Datos provisionais

Número, euros e porcentaxes

Durante o ano 2007 constituíronse un 4,5% de hipotecas 
máis que en 2006

Fonte: INE. Estadística de hipotecas

Tipo medio dos préstamos 
hipotecarios

Porcentaxe

Fonte: Banco de España. Extraído de: 
http://www.bde.es

Nota: os datos fan referencia ao tipo medio dos 
préstamos hipotecarios a máis de tres anos para 

a adquisición de vivenda libre 
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Clasificación das empresas que 
realizan algunha actividade 

económica en Galicia segundo a 
súa condición xurídica. Ano 2007

Porcentaxes

Distribución porcentual das empresas que realizan algunha activida-
de económica en Galicia segundo actividade principal. Ano 2007

Porcentaxes

Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades locais
Nota: Neste directorio de empresas non se inclúen a agricultura, gandería, caza, silvicultura, pesca, admi-

nistracións públicas, defensa, seguridade social obrigatoria, actividades dos fogares e organismos territoriais

En Galicia, as empresas caracterízanse polo seu pequeno tamaño, xa 
que preto da metade (59,1%) das que en 2007 realizaron algunha activi-
dade económica na comunidade autónoma non tiñan ningún asalariado 
e o 22,1% só contaba con un ou dous asalariados. 

Por sectores de actividade destacan o comercio, as actividades inmobi-
liarias e de servizos empresariais e a construción que aglutinan o 28,4%, 
18,6% e o 14,6% das empresas, respectivamente.

En 2007 aumentou un 3,8% o número de empresas que reali-
zaron algunha actividade económica en Galicia

Empresas con sede social en Galicia segundo o estrato de 
asalariados. Ano 2007

Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades locais

Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades 
locais

A pesar de que só o 7,7% das em-
presas que en 2007 realizaron algun-
ha actividade económica en Galicia 
tiñan como actividade principal a in-
dustria manufactureira, esta indus-
tria dá traballo ao 23,3% do total de 
asalariados das empresas incluídas 
no directorio. Os seguintes sectores 
económicos en importancia, segun-
do o número de asalariados, son o 
comercio (incluíndo a reparación de 
vehículos de motor, motocicletas e 
ciclomotores e artigos persoais e de 
uso doméstico) e a construción, onde 
traballan o 21,8% e o 14,5% do total 
de asalariados.

Case 6 de cada dez empresas que en 
2007 realizaron algunha actividade 
económica en Galicia eran persoas 
físicas. 
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No ano 2008, o orzamento consolidado correspondente á Administración xe-
ral galega e aos seus organismos autónomos ascende a 11.556.124 miles 
de euros, mentres que no ano 2003 o importe era de 7.749.074. Isto  supón 
unha media do incrememto anual do 8,1% ao longo destes últimos 5 anos. 
Tamén se pode apreciar que o incremento máis elevado se produce entre o 
ano 2005 e 2004, cunha variación do 11,3%. Pola contra, entre os anos 2003 
e 2004 o importe dos orzamentos increméntase só un 5,34%.

O 29,80% dos gastos, segundo a previ-
sión dos orzamentos do 2008,  irán des-
tinados ao persoal. A porcentaxe máis 
pequena será a destinada aos gastos 
fi nanceiros, nun 6,42%.

Orixe dos ingresos consolidados 
Ano 2008

Fonte: CEF. Orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia

Evolución da contía dos orzamentos consolidados da Administración 
xeral e dos organismos autónomos. Galicia

Miles de euros

O importe dos orzamentos incrementouse nun 49,1% dende 
o ano 2003

Fonte: CEF. Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

Orzamento consolidado da Administración xeral e dos 
organismos autónomos. Ano 2008

Miles de euros

Fonte: CEF. Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

Destino dos gastos consolidados 
Ano 2008

Fonte: CEF. Orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia

As previsións orzamentarias indican que 
a maioría dos ingresos de Galicia no ano 
2008 proceden do Estado, nun 53,47% 
dos casos. Esta cifra vai seguida dos tri-
butos, que supoñen o 37,27%. Os ingre-
sos patrimoniais son os máis escasos, e 
achegan só o 1,06% dos ingresos orza-
mentarios.

Distribución orgánica do orza-
mento consolidado de gastos. 

Ano 2008
Miles de euros

Fonte: CEF. Orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia
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Ao igual que en anos anteriores, no 
2006 o IRPF supón a principal fonte de 
ingresos do Estado en Galicia, reca-
dando máis de 2.281 millóns de euros, 
aumentando case un 15% con respecto 
ao ano 2005. O IVE tamén aporta gran-
des ingresos (1.761 millóns de euros, 
un 11% máis que o ano anterior).

Cota líquida do imposto sobre 
bens inmobles. Galicia

Ano 2006
Euros

Evolución dos ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de 
Galicia. Criterio de Caixa. Anos 2005- 2007 

Miles de euros

Fonte: Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

No ano 2007 Galicia recadou 1.434 millóns de euros en impostos direc-
tos e 2.709 en impostos indirectos. As taxas, prezos e outros ingresos 
supuxeron case 243 millóns de euros. A recadación do imposto xeral so-
bre sucesións e doazóns incrementouse case un 53% con respecto ao 
ano 2005, mentres que a recadación polo gravame sobre contaminación 
atmosférica reduciuse un 11,5%.

Os principais ingresos tributarios da Comunidade Autónoma 
de Galicia proveñen do IVE e o IRPF

Rendemento medio declarado do IRPF. Ano 2005
Euros

Fonte: Información subministrada directamente pola Axencia  Estatal de Administración Tributaria

Fonte: Dirección General del Catastro. Extraído 
de http://www.catastro.minhac.es

Evolución da distribución da 
recadación tributaria líquida do 

Estado en Galicia. Criterio de 
Caixa. Anos 2000-2006

Miles de euros

Fonte: IEF. Extraído de http://www.ief.es

A cota líquida do imposto sobre bens 
inmobles de natureza rústica incremén-
tase no 2006 un 2,56% con respecto 
ao ano anterior, mentres a de natureza 
urbana aumentou un 6,87%.
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No último trimestre do ano 2007 produciuse en Galicia unha importante es-
calada nos prezos dos bens e servizos de consumo, ata situarse a variación 
interanual do IPC no 4,1% no mes de decembro. É dicir desde decembro de 
2006 ata decembro de 2007 os prezos dos produtos que compoñen a cesta 
da compra aumentaron un 4,1% en Galicia.

Nos diferentes grupos de gasto destaca a subida do prezo dos alimentos 
(5,8%) e do transporte (7,1%), motivado isto último polo incremento dos pre-
zos dos carburantes.

A nivel de rúbricas, os produtos que experimentaron unha maior alza nos 
seus prezos foron o leite e o pan, cun 30,8% e 15,9% respectivamente. Porén 
as patacas e os aceites e graxas baixaron o seu prezo un 8,0% e un 7,6%. 

Durante o primeiro semestre do ano 
2007 produciuse unha subida na con-
fi anza dos consumidores galegos, pero 
a partir do mes de xullo deste ano ven-
se producindo unha caída case conti-
nuada na súa confi anza.

Evolución mensual da taxa de 
variación interanual do IPC

Ano 2007
Porcentaxes

Fonte: INE. Índice de precios de consumo

Taxa de variación anual do IPC de decembro de 2006 a decembro de 
2007 segundo grupos de gasto. Galicia

Alimentos e transporte o que máis encarece a cesta da 
compra dos galegos

Fonte: INE. Índice de precios de consumo

Prezos dos produtos (rúbricas) da cesta da compra que máis 
subiron e baixaron. Galicia. Ano 2007

Porcentaxes

Fonte: INE. Índice de precios de consumo

Evolución mensual do índice de 
confianza do consumidor

Galicia. Ano 2007

Fonte: IGE. Índice de confi anza do consumidor
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Distribución do gasto dos 
viaxeiros non residentes aloxa-

dos en establecementos 
hoteleiros de Galicia

Primeiro trimestre de 2008
Porcentaxes

Principais intercambios de mercadorías de Galicia co exterior
Ano 2007. Datos provisionais 

Millóns de euros e porcentaxes

Fonte: Elaboración IGE a partir dos fi cheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Axencia Estatal 
de Administración tributaria

En 2007 Galicia exportou mercadorías por un valor próximo aos dezaseis 
millóns de euros, un 9,4% máis que o ano anterior. Neste ano o valor das 
importacións/introducións tamén aumentou aínda que en menor medida que 
as exportacións/expedicións (un 6%), o que trouxo consigo a continuación na 
recuperación do saldo comercial de Galicia co estranxeiro. 

Os países fronteirizos con España son cos que Galicia mantén un maior in-
tercambio comercial. De feito, en 2007,o 52,1% das exportacións con orixe 
en Galicia tiveron como destino Francia e Portugal. Estes dous países tamén 
son os nosos principais vendedores, xa que o 32,5% do valor dos produtos 
que importa Galicia proceden de Francia e Portugal. 

No tocante aos produtos que son motivo de intercambio comercial entre Ga-
licia e o exterior, destaca a exportación de material de transporte e materias 
téxtiles e a importación tamén de material de transporte e de produtos mine-
rais (sobre todo aceites crus de petróleo ou de minerais bituminosos). 

O 52,1% das exportacións galegas teñen como destino 
Francia e Portugal

Comercio exterior e intracomunitario segundo seccións TARIC
Ano 2007. Datos provisionais

Porcentaxes

Fonte: Elaboración IGE a partir dos fi cheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Axencia Estatal 
de Administración tributaria

Fonte: IGE. Gasto dos non residentes en Galicia

Os viaxeiros non residentes que visi-
taron Galicia no primeiro trimestre de 
2008 gastaron de media 116,32 euros 
por persoa e día. As maiores partidas 
de gasto destináronse a aloxamento 
(38,8%) e a restaurantes (30,6%).
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No ano 2007, en Galicia, o PIB a prezos de mercado foi aproximadamente de 
55.850 millóns de euros, o que sitúa o PIB per cápita en 20.144 euros.

En termos reais, é dicir eliminando o efecto dos prezos, a economía galega 
medrou un 4,0% con respecto ao ano 2006. 

Desde a perspectiva da oferta destaca o comportamento do sector da cons-
trución e o dos servizos de mercado que medraron un 4,3% e un 4,2%, res-
pectivamente.  

Ao estudar a evolución do VEB nos últimos 11 anos dos sectores obsérvase 
un importante cambio na súa estrutura. Destaca a perda de peso das ramas 
agraria e pesqueira e dos servizos non de mercado que, desde o ano 1996, 
perderon 2,9 e 2,5 puntos porcentuais respectivamente. Porén, o sector da 
construción gañou neste período (1996-2007) 4,1 puntos porcentuais, co que 
acadou un peso no ano 2007 do 13,4% sobre o total da economía galega. 

Pola súa banda o peso das ramas industriais e dos servizos de mercado 
medraron 1 e 0,8 puntos porcentuais e o das ramas enerxéticas minguaron 
1,8 puntos. 

Estrutura do PIBpm por ramas. 
Galicia. Ano 2007. Datos avance

Porcentaxes

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral, IGE. Contas 
económicas. Base 2000. Serie 1995-2007 

Contas económicas de Galicia. Ano 2007. Datos avance

A economía galega medrou un 4,0% no ano 2007

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral, IGE. Contas económicas. Base 2000. Serie 1995-2007 
INE. Padrón municipal de habitantes

Crecemento das compoñentes do PIB desde a perspectiva 
da demanda. Galicia. Ano 2007.  Datos avance

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral, IGE. Contas económicas. Base 2000. Serie 1995-2007 

Crecemento do VEB en termos 
reais por ramas. Galicia
Ano 2007. Datos avance

Porcentaxes

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral, IGE. Contas 
económicas. Base 2000. Serie 1995-2007 
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PIB per capita en paridades de 
poder adquisitivo (PPS) conside-

rando UE-27=100. Ano 2005

Crecemento do PIB en termos reais 
Porcentaxes

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral. IGE. Contas económicas. Base 2000. Serie 1995-2007 
EUROSTAT. Extraído de: http://epp.eurostat.ec.europa.eu  

A economía galega medrou dúas décimas máis que a española (3,8%) 
no ano 2007.  Para este ano o crecemento do PIBpm en termos reais, é 
dicir eliminando a infl uencia dos prezos, tamén foi maior en Galicia que 
no total da Unión Europea dos 27 (2,9%).  

A evolución do emprego, medido en termos de postos de traballo equiva-
lentes a tempo completo, rexistrou en 2007 un crecemento do 2,8% con 
respecto ao ano anterior. Por ramas de actividade os maiores incremen-
tos déronse na construción e nos servizos de mercado. Porén as ramas 
agraria e pesqueira e as ramas enerxéticas perderon postos de traballo.

No tocante ao peso de cada rama na estrutura do emprego, o 62,4% dos 
postos de traballo equivalentes a tempo completo corresponden ao sec-
tor servizos. A industria e a construción teñen un peso do 14,5% e 13,6% 
respectivamente. No extremo contrario atópase o sector primario (8,5%) 
e as ramas enerxéticas (0,9%).

Maior crecemento do PIB en Galicia que no conxunto de 
España

Postos de traballo equivalentes a tempo completo. Galicia. Ano 2007

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral, IGE. Contas económicas. Base 2000. Serie 1995-2007  

Fonte: EUROSTAT. Extraído de: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

As paridades de poder adquisitivo per-
miten realizar comparacións interna-
cionais homoxéneas do PIB. Son tipos 
de cambio que equiparan o poder de 
compra do diñeiro utilizado en todos 
os países que forman parte na com-
paración, neste caso dos países que 
compoñen a Unión Europea dos 27.

En 2005 e tomando como referencia a 
UE-27 igual a 100, o conxunto de Es-
paña ten un PIB per capita en PPS su-
perior á media europea (un 3% máis). 
Porén, Galicia sitúase por debaixo da 
UE-27 e ten unha renda per capita (en 
PPS), case un 16% inferior á media da 
UE-27.
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En 2007 seguiu a tendencia crecente no uso das novas tecnoloxías entre 
a poboación galega. Para este ano a porcentaxe de galegos de 5 ou máis 
anos que utilizaron o teléfono móbil foi do 67,1%, do 40,8% no caso do 
ordenador e do 32,5% para Internet.

Entre os servizos de comunicación e ocio máis utilizados polos usuarios 
de Internet están a busca de información (90,3%) e a consulta do correo 
electrónico (79,0%). 

No tocante ao tempo medio que os galegos dedican a navegar por Inter-
net, o 62% conéctase a Internet durante menos de cinco horas semanais.

En 2007, o 5,8% dos galegos usua-
rios de Internet de 16 ou máis anos 
manifestaron ter realizado algunha 
compra a través da rede nos últimos 
tres meses. As compras máis ha-
bituais son as viaxes e as entradas 
de cine e espectáculos cun 48,5% e 
21,0% respectivamente. 

Distribución dos usuarios de 
Internet que utilizaron distintos 

servizos. Galicia. Ano 2007
Porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das 
familias

Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 
ou máis anos

Evolución da porcentaxe de persoas que usan o teléfono móbil, o 
ordenador e Internet. Galicia

Porcentaxes

Catro de cada dez galegos xa usan o ordenador

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos

Persoas segundo o número de horas semanais de conexión 
a Internet. Galicia. Ano 2007

Porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos

Persoas que realizaron algunha 
compra por Internet

Distribución segundo a tipoloxía 
das compras. Galicia. Ano 2007

Porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das 
familias

Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 
ou máis anos



43  

SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

Distribución porcentual dos or-
denadores nos centros 

educativos públicos por utiliza-
ción preferente

Galicia. Curso 2004-2005
Porcentaxes

Uso de TIC nas empresas de 10 ou máis asalariados
Xaneiro de 2007 

Porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2006-2007

En xaneiro de 2007, o 90,2% das empresas galegas de 10 ou máis asal-
riados conta con conexión a Internet. Destas, o 91,6% accede á rede 
mediante unha conexión de banda ancha. Ademais, do total de empresas 
de Galicia con conexión a Internet, o 51,6% dispón de páxina web. Estas 
porcentaxes son  menores que as do conxunto de España, o que mos-
tra a menor implantación do uso das novas tecnoloxías nas empresas 
galegas.

O uso de tecnoloxías de información e comunicación nas empresas de 
menos de 10 asalariados é signifi cativamente inferior á do resto das em-
presas. De feito, en xaneiro de 2007, a porcentaxe destas empresas que 
contaba con conexión a Internet era do 41,1%.

O 91,6% das empresas galegas de 10 ou máis asalariados 
con conexión a Internet, accede mediante banda ancha

Uso de TIC nas empresas de menos de 10 asalariados. Galicia
Porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2006-2007 

Fonte: MEC. Estadística de la sociedad de la 
información y la comunicación en los centros 

educativos
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O gasto interno de Galicia dedicado ao I+D experimentou un aumento 
lineal nos últimos anos, de xeito que o do  ano 2006 é un 10,9% superior 
ao do ano 2005.

Porcentaxe de gasto en I+D 
sobre o PIB a prezos de 

                      mercado. Ano 2006 
    

Fonte: Eurostat e INE. Estadística sobre las 
actividades de I+D

                                                Nota: datos avance 
    
   

Gasto interno total en I+D. Galicia
Miles de euros

O gasto interno en I+D crece a un bo ritmo nos últimos anos...

Fonte: INE. Estadística sobre las actividades de I+D

Aínda que Galicia se sitúa no posto n.º 9, dentro do conxunto de comuni-
dades autónomas, en porcentaxe de gasto en I+D sobre o PIB, o certo é 
que este é 0,3 puntos inferior ao español é 0,94 puntos inferior á media 
da Europa dos 27.

...non obstante, a porcentaxe de gasto en I+D sobre o PIB é 
inferior á española e á europea

Orzamento. Investigación científica, técnica e aplicada. Galicia
Miles de euros

Fonte: Xunta de Galicia. Orzamentos anuais

Distribución do gasto en I+D por 
         sectores. Galicia. Ano 2006 
    
  

Fonte: INE. Estadística sobre las actividades 
de I+D

Por sectores, o empresarial e o do ensino superior repártense de forma 
parecida o gasto en I+D, cun 39% e un 44% do gasto total respectivamen-
te, mentres que o sector da Administración pública só representa un 17% 
do total. A pesar desta cifra o esforzo en investigación da Administración 
galega refl íctese nun aumento progresivo do orzamento en investigación 
científi ca, subida que  pasa de cuadriplicarse na última década.

Gasto en I+D por sectores
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Porcentaxe de mulleres en I+D 
                        Galicia. Ano 2006

Empresas e asalariados en tecnoloxía. Galicia. Ano 2006

Fonte: IGE. Directorio de empresas

O grao de especialización tecnolóxica das empresas galegas é bastante 
baixo. Só un 0,75% son manufactureiras en ramas intensivas de tec-
noloxía e só un 1,18% se sitúan nas ramas de servizos intensivos en 
formación de tecnoloxía punta. Estas porcentaxes sitúanse no 4,6% e no 
1,58% se falamos dos asalariados nestas ramas, respectivamente.

Só un 0,75% do total de empresas con sede social en Galicia se 
dedican á manufactura en ramas intensivas en tecnoloxía...  

Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Galicia. Ano 2007
Miles de euros 

Fonte: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Nota: Datos provisionais

Fonte: INE. Estadística sobre las actividades de 
                                                                         I+D

A maior parte das importacións de produtos de alta tecnoloxía no ano 
2007 concéntranse nos produtos farmacéuticos, que representan máis 
do 42% do total de importacións de alta tecnoloxía. En canto ás expor-
tacións, concéntranse principalmente nos produtos químicos, que repre-
sentan preto do 59% do total das exportacións. 

Só un 0,67% das exportacións/expedicións de Galicia no ano 
2007 son debidas a produtos de alta tecnoloxía

As mulleres representan só un 
27,6% do persoal en I+D do 

sector empresas

Mentres nas AAPP o persoal dedica-
do a I+D se equipara en xénero, na 
ensinanza superior a porcentaxe de 
mulleres traballando en I+D baixa 
ao 44% e no sector empresas ao 
24,67%. A cifra global situase  preto 
do 39%, e sobe un pouco no caso do 
persoal investigador (40,19%).
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ABREVIATURAS E SIGNOS

% Porcentaxe
€ Euros
0/00 Tanto por mil
AA.PP. Administracións públicas
Asoc. Asociación
Com Complicacións 
Cts Céntimos
CV Cabalos de vapor
EEUU Estados Unidos de América
Est.  Establecementos
Fundac Fundación
GT Toneladas brutas
GWh Xigavatios hora
Ha Hectáreas
Hab. Habitantes
I+D Investigación e Desenvolvemento
Imp Impostos
IPC Índice de prezos de consumo
IRPF Imposto sobre a renda das persoas físicas
ISFLSF Institucións sen fi ns de lucro ao servizo dos fogares
Kg Quilogramos
IVE Imposto sobre o valor engadido
Kg Quilogramo
Km2 Quilómetros cadrados
Kt Miles de toneladas
m Metros
m2 Metros cadrados
m3 Metros cúbicos
mm Milímetros
Mw Megavatios
Mwh Megavatios hora
Nº Número
Núm. Número
ºC Grados centígrados
PIBpm Produto interior bruto a prezos de mercado
PPS Paridade de poder de compra
pmp Por millón de poboación
SA Sociedade anónima
Sis Sistema
SL Sociedade Limitada
SS Seguridade Social
TIC Tecnoloxías de información e comunicación
Tm Toneladas métricas
Tª Temperatura
UE Unión Europea
VEB Valor engadido bruto
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FONTES

AEAT         Agencia Estatal de Administración Tributaria
CEF         Consellería de Economía e Facenda
CEOU         Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
CMR         Consellería do Medio Rural
CPAM         Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
DGT         Dirección General de Tráfi co
EUROSTAT   The Satatistical Offi ce of the European Communities
IEF         Instituto de Estudios Fiscales
IGE         Instituto Galego de Estatística
INE         Instituto Nacional de Estadística
INSS         Instituto Nacional de la Seguridad Social
MEC         Ministerio de Educación y Ciencia
MTAS         Ministerio de Trabajo e Inmigración
SIMOGAN     Sistema de identifi cación e rexistro de movementos dos
                      bovinos
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PRECISA MÁIS DATOS?

Na seguinte URL:  http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp?paxina=00
5006001&idioma=gl está dispoñible un formulario para as peticións de 
información en liña.

Peticións de información en liña

Encontrará un gran volume de información estatística permanentemente 
actualizada na nosa páxina web http://www.ige.eu. Se non encontra a 
información que desexa na páxina web pode solicitar máis información 
de calquera dos seguintes xeitos:

O IGE posúe un teléfono de información estatística que atende as peti-
cións ao momento, facilitándolle ao usuario a información, cando sexa 
posible, ou indicándolle onde atopala na nosa páxina web.

As peticións de información estatística que chegan por escrito (fax ou 
correo postal) aténdense na maior brevidade posible.

Instituto Galego de Estatística
Complexo administrativo San Lázaro s/n
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 54 15 89 (Luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas)
Fax: 981 54 13 23

Consultas telefónicas e por escrito 

Na biblioteca do IGE aténdense peticións de información estatística, xa 
sexa a través das publicacións do fondo da biblioteca ou a partir da inter-
net (a biblioteca conta cun servizo para consultar as principais páxinas 
web con información estatística).

Consultas na Biblioteca

O IGE ten unha lista de subscrición á que pode anotarse na seguinte URL 
(http://www.ige.eu/web/subscripcion.jsp?paxina=005002&idioma=gl). 
As persoas subscritas á lista  reciben información sobre as últimas esta-
tísticas elaboradas polo IGE.

Lista de subscrición

Instituto Galego de Estatística
Complexo Administrativo 

San Lázaro s/n
15703 Santiago de Compostela

Petición en liña: 
http://www.ige.eu/web/peticioninfo
.jsp?paxina=005006001&idioma=gl 

Web: http://www.ige.eu






