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Porcentaxe de persoas que residen
en núcleos de máis de 1.000

habitantes. Anos 1999 e 2008

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes.
Explotación estadística y nomenclátor

Nota: a data de referencia dos datos é o
día 1 de xaneiro de cada ano

No ano 2008, preto do 53% dos gale-

gos reside en núcleos de poboación

de máis de 1.000 habitantes. Hai

unha década, esta porcentaxe rolda-

ba o 49%.  

Rede de estradas. Galicia. Ano
2007

Quilómetros

Quilómetros de estradas

Do Estado 2.293
Vías de gran capacidade 780

Da comunidade autónoma 5.372
Das deputacións 9.792

Fonte: Ministerio de Fomento. Anuario
estadístico 2007. Extraído de

http://www.mfom.es [3 de xullo, 2009]

Principais datos do teritorio.  Ano 2008

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Superficie (km2) 7.950 9.856 7.273 4.495
Densidade (hab./km2) 143,3 36,1 46,2 212,1
Concellos 94 67 92 62
Entidades colectivas 932 1.264 916 666
Entidades singulares 10.392 9.770 3.684 6.245
Núcleos 4.046 1.334 2.594 2.305
Diseminados 6.400 8.590 1.178 4.312

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Explotación estadística y nomenclátor

Superficie e densidade

A superficie total da Comunidade Autónoma de Galicia acada os 29.574
quilómetros cadrados e a densidade de poboación en 2008 é de 94,1
persoas por quilómetro cadrado. Por provincias, Pontevedra, con 212,1
habitantes por quilómetro cadrado, é a que presenta unha maior densi-
dade de poboación. No outro extremo atópase Lugo, con 36,1 persoas
por quilómetro cadrado. 

Investimentos en infraestruturas 

No ano 2007  investíronse en Galicia 265,2 millóns de euros na rede de
estradas dependentes do Estado, 333,4 millóns na dependente da
comunidade autónoma e 68,5 na das deputacións. O investimento en
ferrocarril acadou os 542,6 millóns de euros e en transporte marítimo e
actuacións na costa foi de 148 millóns de euros.

Liquidación orzamentaria dos investimentos en infrestruturas. Galicia.
Anos 2006 e 2007. Datos provisionais

Miles de euros 

2006 2007
Na rede de estradas 702.502 667.057

do Estado 281.270 265.162
da comunidade autónoma 301.295 333.407
das deputacións 119.937 68.488

Realizadas polas concesionarias de autoestradas 3.131 4.746
En ferrocarril 403.054 542.599
En aeroportos e navegación aérea 27.319 29.505
En transporte marítimo e actuacións na costa 103.507 148.056

Fonte: Ministerio de Fomento. Anuario estadístico 2007. Extraído de
http://www.mfom.es [17 de xuño, 2009]

Nota: nos investimentos realizados na rede de estradas inclúense as estradas 
dependentes do Estado, da comunidade autónoma e das deputacións 
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Número de lumes forestais e
superficie queimada nos meses de

xuño a setembro de 2008. Galicia
Número de lumes e hectáreas

Catastro inmobiliario rústico e urbano. Ano 2008
Superficie en hectáreas e valor catastral en millóns de euros

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Urbano
Núm. parcelas 494.196 216.915 269.904 400.016

Construídas 313.170 161.996 190.787 260.751
Superficie parcelas 39.481 10.840 9.215 20.927
Valor catastral total 32.511 7.389 9.880 20.931

Construcións 20.352 4.969 5.202 13.223
Solo 12.159 2.420 4.678 7.708

Rústico
Núm. parcelas 2.925.826 2.363.008 3.715.738 2.567.748
Superficie rústica 750.434 973.208 714.201 423.699
Valor catastral 755 535 314 365

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

Superficie rústica e urbana

No ano 2008, a superficie rústica de Galicia é de 2.861.543 ha, reparti-
das en 11.572.320 parcelas. O valor catastral destas parcelas sitúase
en preto de 2.000 millóns de euros.  

O número de parcelas urbanas ascende a 1.381.031, cunha superficie
total de 80.463 ha. O valor catastral total acada os 70.711 millóns de
euros, dos cales 43.746 corresponden ao valor catastral das constru-
cións e os 26.965 restantes ao valor do solo. 

Produción de madeira

En 2006  cortáronse en Galicia 6,7 millóns de metros cúbicos de madei-
ra con cortiza. O 44,3% correspondía a eucalipto, o 41,3% a piñeiro (P.
pinaster), o 10,2% a outro tipo de coníferas e o 4,2% restante a outro
tipo de frondosas.

Evolución da produción de madeira. Galicia
Metros cúbicos con cortiza

2004 2005 2006
Total madeira 5.433.221 5.725.049 6.686.988
Coníferas 2.635.580 2.718.292 3.444.424

P. pinaster 1.747.290 1.714.904 2.761.532
Outras coníferas 888.290 1.003.388 682.892

Frondosas 2.797.641 3.006.757 3.242.564
Eucalipto 2.563.784 2.697.627 2.961.456
Outras frondosas 233.857 309.130 281.108

Fonte: Consellería do Medio Rural. Anuario de Estatística Agraria e información  
subministrada directamente

Nos meses de verán (xuño-setembro)

de 2008 rexistráronse 1.011 lumes

forestais en Galicia que queimaron

1.131 hectáreas, das cales 812,8

correspondían a superficie rasa e as

318,5 restantes a superficie arborizada.

Superficie queimada nos
incendios forestais nos meses de
xuño a setembro de 2008. Galicia

Fonte: Consellería do Medio Rural.
Extraído de http://mediorural.xunta.es

[18 de xuño, 2009]
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Precipitación total e temperatura
media mensual. Estación

Santiago-EOAS. Ano 2008

Fonte: Meteogalicia. Informe climatolóxico
do ano 2008. Extraído de 

http://www.meteogalicia.es [11 de maio, 2009]

Comparativa da ocupación  media
dos encoros de Galicia

Porcentaxes

Fonte: Augas de Galicia. Extraído de
http://augasdegalicia.xunta.es [11 de maio,

2009]

Segundo a "Enquisa social 2008:

fogares e medio", no 93,6% das

vivendas familiares principais de

Galicia, os seus membros teñen hábi-

tos para reducir o consumo de auga.

Entre as prácticas máis habituais ató-

panse desconxelar con antelación a

comida (84,3% dos fogares) e poñer a

funcionar o lavalouza e a lavadora en

plena carga (77,9%). 

Por outra banda, o 50,9% conta con

polo menos un dispositivo para redu-

cir o consumo de auga. 

Persoas de 16 ou máis anos preocupadas polo medio e participación
en actividades relacionadas co medio. Ano 2008

Porcentaxes

Galicia España
Preocupadas polo medio 93,1 95,1
Moi preocupadas polo medio 69,0 76,9
Tiveron coñecemento dalgunha campaña 50,6 59,2
Detectaron algún problema relacionado co medio 35,4 27,9
Participaron nalgunha actividade 18,4 19,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa social 2008: fogares e medio

O 93,1% dos galegos de 16 ou máis anos manifesta que
está preocupado polo medio

O 93,1% dos galegos de 16 ou máis anos está preocupado polo medio
e o 35,4% detectou no seu contorno algún problema ambiental. Porén,
a porcentaxe de galegos de 16 ou máis anos que durante o ano 2007
participou nalgunha actividade relacionada co medio foi do 18,4%.  

Os fogares galegos gastan unha media de 161 litros de
auga por persoa e día

En 2006  distribuíronse 229,6 hm3 de auga nas redes públicas de abas-
tecemento urbano de Galicia, dos cales o 20,2% se perdeu na rede de
distribución. O 69,8% do total de auga distribuída destinouse aos foga-
res, que consumiron unha media de 161 litros por persoa e día.

En Galicia, o valor unitario da auga (cociente entre os importes aboa-
dos polos usuarios e a auga consumida) situouse en 0,7 euros por
metro cúbico, 37 céntimos menos que para o conxunto de España.

Subministración de auga. Galicia. Ano 2006
Miles de metros cúbicos

2006 Variación anual
Auga distribuída 229.631
Auga distribuída aos fogares 160.223
Auga perdida na rede de distribución 46.293
Consumo medio dos fogares (litros/hab./día) 161
Valor unitario da auga (euros/m3) 0,7

Fonte: INE. Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua. Extraído de
http://www.ine.es [11 de maio, 2009]

Nota: para o cálculo do consumo medio dos fogares utilizouse a poboación do día 1
de xullo de cada ano, segundo as estimacións da poboación actual (EPOBA)       

elaboradas polo INE
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Residuos xerados pola industria.
Galicia. Ano 2006

Porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta sobre generación de
residuos en el sector industrial. Extraído de

http://www.ine.es [12 de maio, 2009]

En Galicia, durante o ano 2006 as

industrias xeraron 5,2 millóns de tone-

ladas de residuos, das cales 89.638

se clasificaron como perigosas. 

Para este ano, os investimentos totais

das empresas industriais en protec-

ción ambiental foi de 131,8 millóns de

euros, o que supón un incremento do

35,6% respecto ao ano 2005. 

Vivendas familiares principais nas que os seus residentes depositan
os residuos nos puntos específicos de recollida. Ano 2008

Porcentaxes

Galicia España
Residuos cotiáns

Residuos orgánicos 68,5 60,0
Vidro 60,9 75,3
Envases de plástico, metálicos, … 58,8 71,8
Papel e cartón 58,6 74,5

Medicamentos 69,9 69,5
Pilas e pequenas baterías 67,7 72,3
Aparatos eléctricos 66,4 65,9

Fonte: IGE-INE. Enquisa social 2008: fogares e medio 

En Galicia recóllense selectivamente 113 kg de residuos
urbanos por persoa e ano

En 2006  recolléronse en Galicia algo máis de 1,5 millóns de toneladas
de residuos urbanos; o 20,5% de forma selectiva, o que supón unha
media de 113,3 kg por persoa e ano. 

En 2008, no 68,5% das vivendas familiares principais galegas os seus
residentes separan os residuos orgánicos para levalos ao punto de
recollida específico. O 58,6% recicla papel e cartón, o 60,9% vidro e o
58,8% envases (de plástico, metálicos...)

Cantidade de residuos urbanos recollidos. Ano 2006

Toneladas Kg por persoa e ano

Galicia España Galicia España
Total de residuos 1.506.241 28.418.545 553,7 644,9
Mesturados 1.197.980 21.861.821 440,4 496,1
Recollidos selectivamente 308.261 6.556.724 113,3 148,8

Envases mixtos 56.958 813.727 20,9 18,5
Papel e cartón 40.860 967.520 15,0 22,0
Vidro 32.330 552.114 11,9 12,5
Electrodomésticos 3.220 26.534
Medicamentos 147 4.900
Pilas e acumuladores 107 5.416

Fonte: INE. Encuesta de recogida y tratamiento de residuos. Extraído de
http://www.ine.es [12 de maio, 2009]

Nota: para o cálculo da cantidade de residuos recollidos por persoa e ano utilizouse
a poboación do día 1 de xullo de 2006, segundo as estimacións da poboación actual

(EPOBA) elaboradas polo INE
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Poboación estranxeira segundo o
país de nacionalidade. Galicia.

Ano 2008

Número Porcentaxe

Portugal 18.521 19,4%
Brasil 10.574 11,1%
Colombia 8.289 8,7%
Romanía 5.187 5,4%
Arxentina 5.148 5,4%
Marrocos 4.667 4,9%
Uruguai 4.324 4,5%
Venezuela 4.044 4,2%
Italia 3.255 3,4%
Perú 2.741 2,9%
Outras 28.818 30,2%
Total 95.568 100%

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
Nota: a data de referencia dos datos é o

día 1 de xaneiro de 2008

O día 1 de xaneiro de 2008 tiñan fixa-

da a súa residencia habitual en

Galicia 95.568 persoas de nacionali-

dade estranxeira, que supón o 3,4%

do total da poboación galega.

Comparación das pirámides de
idade da poboación de

nacionalidade española e
estranxeira. Galicia. Ano 2008

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
Nota: a data de referencia dos datos é o

día 1 de xaneiro de 2008

Poboación do día 1 de xaneiro de 2008 segundo o sexo

Total Homes Mulleres
A Coruña 1.139.121 548.037 591.084
Lugo 355.549 172.914 182.635
Ourense 336.099 161.848 174.251
Pontevedra 953.400 461.469 491.931
Galicia 2.784.169 1.344.268 1.439.901
España 46.157.822 22.847.737 23.310.085
UE-27 497.455.033

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
EUROSTAT. Extraído de http://epp.eurostat.ec.europa.eu

A idade media da poboación galega é 3,5 anos superior á do
conxunto de España

O día 1 de xaneiro de 2008 residían en Galicia 2.784.169 persoas,
segundo a cifra oficial de poboación facilitada polo Padrón municipal de
habitantes. Tres cuartas partes desta poboación reside nas provincias
da Coruña e Pontevedra.

En 2008, a idade media da poboación galega acadou os 44,3 anos, 3,5
anos máis que a media nacional. Por sexo, a idade media das mulleres
galegas foi de 45,8 anos, 3,2 anos máis que para os homes.

Para este ano, o índice de envellecemento situouse en 135,1 anos; é
dicir, por cada cen mozos menores de 20 anos residentes en Galicia
existían 135 maiores de 64 anos.

Evolución do índice de
envellecemento

Tanto por cento

Idade media da poboación
segundo o sexo. Ano 2008

Anos

Fonte: Elaboración propia a partir das estimacións da poboación actual (EPOBA) do
día 1 de xullo de cada ano publicadas polo INE 
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Fonte: IGE- INE. Movemento natural da poboación 

Matrimonios segundo o tipo.
Galicia. Ano 2007

Matrimonios

Total 11.185
Home e muller 11.111
Home e home 49
Muller e muller 25

Fonte: IGE-INE. Movemento natural da
poboación

Evolución do número de
disolucións matrimoniais. Galicia

Fonte: INE. Estadística de nulidades,
separaciones y divorcios. Extraído de
http://www.ine.es [15 de maio, 2007]

Poboación de 20 ou máis anos
segundo o sexo e o estado civil.

Galicia. Ano 2007

Homes Mulleres

Solteiro  350.114 292.023
Casado  647.149 648.035
Viúvo  47.064 198.281
Separado ou 
divorciado  37.577 55.259

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida
das familias

Indicadores de natalidade e fecundidade. Ano 2007

Galicia España
Número de nacementos 21.752 492.527
Número de nacementos de nai estranxeira 1.471 93.486
Taxa bruta de natalidade 8,0 11,0
Taxa xeral de fecundidade 32,8 43,3
Idade media no momento da maternidade 31,5 30,8
Número medio de fillos por muller 1,0 1,4

Fonte: IGE- INE. Movemento natural da poboación  
Nota: a taxa bruta de natalidade, a taxa xeral de fecundidade, a idade media no

momento da maternidade e o número medio de fillos por muller calculáronse a partir
dos nacementos ocorridos durante o ano 2007 e as estimacións da poboación actual

(EPOBA) do día 1 de xullo de 2007 publicadas polo INE

O 6,8% dos nacementos son de nais estranxeiras

Durante o ano 2007  producíronse un total de 21.752 nacementos de
nais que tiñan fixada a súa residencia habitual en Galicia, un 1,7% máis
que no ano anterior. 

A taxa bruta de natalidade, calculada como o número de nacementos
por cada mil habitantes, acadou a cifra de 8,0. 
As mulleres galegas teñen o seu primeiro fillo á idade de 31,5 anos e
teñen de media un fillo por muller.

Do total de nacementos ocorridos durante o ano 2007, 1.471 corres-
pondían a mulleres de nacionalidade estranxeira, o que supón unha
contribución do 6,8%. Para España, os nacementos de nais de nacio-
nalidade estranxeira supuxeron o 19% do total de nacementos.

Evolución da porcentaxe de nacementos de nai estranxeira
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Evolución do número de
nacementos, defuncións e do

saldo vexetativo. Galicia.
1975-2007

Fonte: IGE-INE. Movemento natural da
poboación

O saldo vexetativo, ou crecemento

natural da poboación, calcúlase como

a diferenza do número de nacemen-

tos producidos nun ano menos o

número de defuncións. 

Un saldo vexetativo negativo indica

que nese ano morreron máis persoas

das que naceron.

En 2007, o saldo vexetativo en Galicia

acadou a cifra de -8.407 persoas, o

que supón unha diminución do 5,1%

con respecto ao ano 2006.

Defuncións segundo o sexo e a
idade. Galicia. Ano 2007

Homes Mulleres

Total 15.435 14.724
<45 anos 776 315
45-64 anos 2.528 961
65-74 anos 2.900 1.478
75-84 anos 5.201 4.334
85 e máis anos 4.030 7.636

Fonte: IGE-INE. Movemento natural da
poboación

Indicadores de mortalidade. Ano 2007

Galicia España
Número de defuncións 30.159 385.361
Taxa bruta de mortalidade 11,1 8,6

Homes 11,8 9,1
Mulleres 10,4 8,1

Taxa de mortalidade infantil 3,3 3,5

Fonte: IGE- INE. Movemento natural da poboación  
Nota: as taxas brutas de mortalidade calculáronse a partir das defuncións ocorridas

durante o ano 2007 e as estimacións da poboación actual (EPOBA) do día 1 de xullo
de 2007 publicadas polo INE

As mulleres morren a idades máis tardías

Durante o ano 2007 rexistráronse un total de 30.159 defuncións de
galegos, o que supón un crecemento do 2,6% respecto ao ano anterior.
A taxa bruta de mortalidade acadou as 11,1 defuncións por cada mil
habitantes. A taxa de mortalidade infantil (número de defuncións de
menores dun ano, por cada mil nacidos vivos) foi de 3,3. 

Tal e como se mostra na táboa da esquerda, existen diferenzas signifi-
cativas na distribución das defuncións segundo o sexo e os grupos de
idade. Sete de cada dez galegos menores de 45 anos mortos durante
o ano 2007 eran homes. Ademais, o 73,9% dos homes galegos faleci-
dos durante o ano 2007 non chegaba aos 85 anos. Porén, para as
mulleres esta porcentaxe foi do 48,1%.

Distribución das defuncións segundo o sexo e a idade. Galicia. Anos
2007 e 1977

Porcentaxes

Fonte: IGE- INE. Movemento natural da poboación  
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Movementos migratorios externos. Ano 2007

2007 Variación interanual (%)
Inmigracións 47.772

Doutra CCAA de España 21.386
Do estranxeiro 26.386

Emigracións 28.189
A outra CCAA de España 22.722
Ao estranxeiro 5.467

Saldo migratorio externo 19.583

Fonte: INE. Estadística de variaciones residenciales. Elaboración propia a partir dos
ficheiros proporcionados polo INE

Nota: na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade

En 2007, Galicia recibiu 26.386 inmigrantes procedentes do
estranxeiro

Durante o ano 2007  marcharon de Galicia 28.189 persoas e chegaron
47.772 procedentes do resto de España e do estranxeiro, o que sitúa o
saldo migratorio externo en 19.583 persoas. 

O 44,8% dos inmigrantes que recibiu Galicia en 2007 procedía de
España, o 20,1% do resto de Europa, o 23,8% do continente america-
no, o 3,2% de África, o 1,3% de Asia, o 0,1% de Oceanía e no 6,8% dos
casos restantes o país de procedencia é descoñecido.

O 19,4% dos galegos que marcharon de Galicia en 2007 fíxoo a outro
país fóra de España.

Arxentina e Venezuela son os países estranxeiros onde
viven máis galegos

O día 1 de xaneiro de 2009 residían no estranxeiro un total de 383.599
persoas de nacionalidade española e inscritas nalgunha provincia gale-
ga no Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE). O 34,8%
destas persoas residen en Arxentina, que é o país estranxeiro onde
viven máis galegos. A continuación atópase Venezuela, con preto de
42.000 galegos.

Segundo a idade, o 10,8% de inscritos no PERE teñen menos de 16
anos, o 60,2% entre 16 e 64 anos e o 28,9% restante 65 ou máis anos. 

Poboación de nacionalidade española residente no estranxeiro
e inscrita nalgunha provincia de Galicia. Distribución segundo o sexo

e grupos de idade. Ano 2009

Total <16 anos 16-64 anos >=65 anos
Total 383.599 41.493 231.081 111.025
Homes 187.661 21.088 115.839 50.734
Mulleres 195.938 20.405 115.242 60.291

Fonte: INE. Padrón de españoles residentes en el extranjero. Extraído de
http://www.ine.es [18 de maio, 2009]

Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de 2009

Poboación de nacionalidade
española residente no estranxeiro

e inscrita nalgunha provincia de
Galicia. Ano 2009

Inscrita en Galicia

Total 383.599
Europa 93.384

Suíza 35.315
Francia 17.810
Alemaña 15.333
Reino Unido 10.982
Portugal 3.271
Países Baixos 2.760
Andorra 2.539
Bélxica 2.400

África 817
América 287.624

Arxentina 133.561
Venezuela 41.783
Brasil 34.437
Uruguai 33.195
Cuba 12.601
EEUU 11.863
México 9.869
Panamá 2.360
Chile 2.085
República Dominicana 1.662
Canadá 1.591

Asia 470
Oceanía 1.304

Fonte: INE. Padrón de españoles
residentes en el extranjero. Extraído de

http://www.ine.es [18 de maio, 2009]
Nota: a data de referencia dos datos é o

día 1 de xeneiro de 2009

O Padrón de españois residentes no

estranxeiro (PERE) obtense dos datos

existentes nos rexistros de matrícula de

cada oficina ou sección consular. Están

obrigados a inscribirse:

- Os españois que residan habitual-

mente no estranxeiro e os que trasla-

den alí a súa residencia habitual.

- Os seus fillos menores de idade

suxeitos á súa patria potestade se

están na súa compañía.
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Profesionais sanitarios colexiados.
Galicia. Ano 2008

Núm. % Mulleres

Diplomados en 
enfermería 13.684 87,5%
Médicos 12.053 43,9%
Farmacéuticos 4.461 75,3%
Veterinarios 2.838 39,4%
Fisioterapeutas 1.676 71,1%
Odontólogos e 
estomatólogos 1.534 45,4%
Podólogos 259 66,0%

Fonte: INE. Estadística de  profesionales
sanitarios colegiados 2008

Recursos materiais do Servizo
Galego de Saúde. Ano 2007

En atención primaria

Centros de saúde 393
Consultorios 93
En atención especializada

Hospitais e fundac. 
públicas hospitalarias 32
Centros de especialidades 14
Centros de orientación familiar 12

Evolución dos orzamentos de
gastos do Servizo Galego de

Saúde

Fonte: Sistema Público de Saúde de
Galicia. Memoria 2007

Principais indicadores. Galicia. Ano 2007

Valor absoluto por 1.000 hab.
Consultas de atención primaria 
(centros informatizados) 21.882.752 7.892,7
Consultas de atención especializada 4.348.793 1.568,5
Ingresos hospitalarios 244.033 88,0
Camas en funcionamiento 7.446 2,7
Estadías en hospitais 2.248.767 811,1
Estadía media (días) 9 _
Quirófanos funcionantes 190 0,1
Intervencións cirúrxicas 183.165 66,1
Espera cirúrxica media (días) 84 _
Urxencias atendidas en atención especializada 1.095.513 395,1
Prestación farmacéutica en atención primaria 
(miles de euros) 813.588 293,4
Prestación farmacéutica en atención 
especializada (miles de euros) 230.323 83,1

Fonte: Sitema Público de Saúde de Galicia. Memoria 2007
INE. Padrón municipal de habitantes 2007

Interrupcións voluntarias do embarazo segundo o grupo de idade da
muller. Galicia 

Fonte: Dirección Xeral de Saúde Pública. Xunta de Galicia

Esperanza de vida  ao nacemento. Galicia
Anos

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
IGE, INE. Movemento natural da poboación
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Defuncións segundo as principais causas de morte. Galicia. Ano 2007

Total % Mulleres Variación 
interanual (%)

Enfermidades do sistema circulatorio 10.242 55,8% 1,6%
Tumores 8.045 37,2% 0,1%
Enfermidades do sistema respiratorio 3.739 44,7% 8,0%
Causas externas de mortalidade 1.393 34,5% -6,5%
Enfermidades do sistema dixestivo 1.376 46,4% 4,6%
Enfermidades do sist. nervioso e dos 
órganos dos sentidos 1.072 64,6% 2,7%
Trastornos mentais e do comportamento 974 71,0% 11,7%
Síntomas/signos/achados anormais, ncop. 930 56,7% 10,6%
Enfermidades endócrinas, nutricionais e 
metabólicas 652 60,1% -2,4%
Enfermidades do sistema xenitourinario 652 51,5% 0,9%
Enfermidades infecciosas e parasitarias 634 45,6% 19,4%
Outras causas 450 64,9% 10,3%
Total de enfermidades 30.159 48,8% 2,6%

Fonte: INE. Defunciones según la causa de muerte  

No ano 2007 rexístrase en Galicia un total de 30.159 falecidos, dos que
un 48,8% son mulleres. As enfermidades do sistema circulatorio sitúan-
se no primero posto da causa da morte  e representan un 34,0% do
total, seguidas dos tumores cun 26,7%.

No ano 2007 producíronse 299.635 altas hospitalarias. A principal
causa de hospitalización son enfermidades que afectan  o aparato cir-
culatorio.

Enfermos dados de alta segundo a diagnose. Galicia. Ano 2007

Total % Mulleres Variación 
interanual (%)

Aparato circulatorio 40.580 43,4% -0,3%
Aparato respiratorio 37.710 41,4% 4,9%
Aparato dixestivo 35.207 42,5% -0,9%
Complicac. embarazo, parto e puerperio 31.901 100,0% 1,7%
Neoplasias 28.429 47,3% 3,0%
Lesións e envelenamentos 27.418 42,9% 1,4%
Resto 98.390 50,6% -4,5%
Total de altas 299.635 51,8% -0,5%

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria

Causas de morte. Galicia.
Ano 2007

Fonte: INE. Defunciones según la 
causa de muerte

Índices de doazóns e transplantes.
Galicia

2006 2007

Doazóns de sangue
(x mil hab.) 43,5 43,0
Doazóns de órganos       
(x millón hab.) 33,3 29,2
Transplantes                        
(x millón hab.) 89,6 88,7

Fonte: Sistema Público de Saúde de
Galicia. Memoria 2007

Principais enfermidades de
declaración obrigatoria. Galicia

2006 2007

Gripe 58.005 82.279
Varicela 9.151 7.528
Tuberculose 
respiratoria 617 583
Toxi-infeccións 
alimentarias 487 293
Parotidite 1.370 234
Meninxites víricas 404 175

Fonte: Dirección Xeral de Saúde Pública

Fogares segundo o número de
persoas con discapacidade.

Galicia. Ano 2008

Fonte: INE. Encuesta de discapacidad
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Fonte: CEOU. Datos estatísticos do
Sistema Universitario de Galicia 

As universidades galegas seguen a

perder alumnos no curso 2007-2008

No curso 2007-2008, 67.838 alumnos

matriculáronse nas tres universidades

galegas, un 4,2% menos que no

curso anterior.

Nos últimos dez cursos  produciuse

unha diminución na matriculación no

ensino universitario de 29.816 alum-

nos, o que supón unha perda do

30,5% con respecto á matrícula do

curso 1998-99.

Por ramas, a presenza de mulleres

segue a ser maior en todas as ramas,

excepto nas ensinanzas técnicas.

Alumnos matriculados no
ensino universitario segundo

rama. Curso 2007-2008

Núm. de alumnos % mulleres

Ciencias da saúde 7.145 77,0
Ciencias 
experimentais 4.958 61,6
Ciencias sociais e 
xurídica 32.224 66,2
Ensinanzas técnicas 18.433 34,2
Humanidades 5.083 69,4
Total 67.843 58,5

Fonte: Información subministrada
directamente pola Consellería de

Educación e Ordenación Universitaria 

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

Evolución do alumnado
matriculado nas universidades

galegas

Alumnos matriculados na educación non universitaria de réxime xeral.
Curso 2008-2009. Datos provisionais

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Educación infantil 64.339 26.906 6.375 6.125 24.933
Educadión primaria 126.436 51.721 13.192 12.356 49.167
Educación secundaria 
obrigatoria (ESO) 91.825 36.596 10.270 9.769 35.190
Bacharelato ordinario 32.258 13.238 3.964 3.420 11.636
Ciclos formativos de grao medio 
ordinarios 14.768 6.213 1.727 1.405 5.423
Ciclos formativos de grao 
superior ordinarios 14.217 6.558 1.507 1.140 5.012
Programas de cualificación 
profesional inicial 2.177 786 208 266 917
Bacharelato de adultos 6.019 3.756 573 477 1.213
Ciclos formativos de grao 
medio de adultos 1.611 640 242 116 613
Ciclos formativos de grao 
superior de adultos 1.962 813 178 113 858
Ensinanzas niveis I, II e III de 
adultos 7.226 2.874 671 843 2.838
Educación especial 1.283 649 81 69 484
Total 364.121 150.750 38.988 36.099 138.284

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

O alumnado matriculado no segundo ciclo de educación
infantil incrementouse nun 3%

O número de alumnos matriculados no segundo ciclo de educación
infantil experimentou no curso 2008-2009 o incremento máis significati-
vo dos últimos anos, cunha variación interanual en termos absolutos
que acadou os 1.853 alumnos.

Alumnos matriculados por unidade en educación infantil e primaria.
Curso 2008-2009. Datos provisionais
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Actividade cinematográfica.
Galicia. Ano 2007

2007 Variación interanual (%)

Cines 43
Salas de 
exhibición 186
Salas por 
100.000 
habitantes 6,8
Películas
exhibidas 489
Espectadores 
(millóns) 4,1
Espectadores 
por sala 22.093
Recadación 
(millóns de 
euros) 22,3
Gasto medio 
por espectador 
(euros) 5,4

Fonte: MC. Anuario de estadísticas  
culturales

Bibliotecas por 100.000 habitantes.
Ano 2006

Fonte: MC. Anuario de estadísticas 
culturales

Gasto en ocio, espectáculos e
cultura. Ano 2007

Galicia España

Porcentaxe de gasto 
no total de bens e servizos 5,9 7,0
Gasto medio por fogar 
(euros) 1.743,4 2.247,2
Gasto medio por persoa 
(euros) 619,4 819,7

Fonte: INE. Encuesta de presupuestos
familiares

No ano 2007, o gasto medio por fogar

dos galegos en bens e servizos culturais

é un 22,4% menos que o gasto medio

por fogar no conxunto de España.

Produción editorial. Ano 2008

Títulos Exemplares Tiraxe media Variación interanual (%)
(miles) do número de exemplares

A Coruña 2.158 2.778 1.287 60,1
Lugo 153 134 876 -30,5
Ourense 153 134 876 83,5
Pontevedra 1.283 2.194 1.710 76,7
Galicia 3.747 5.240 1.398 61,5
España 86.330 255.513 2.960 12,6

Fonte: INE. Producción editorial de libros

A provincia da Coruña acumulou no ano 2008 o 57,6% dos
títulos que se editaron en Galicia

Persoas que realizaron actividades culturais segundo o
ámbito cultural. 2006-2007 

Porcentaxe

Galicia España Variación Galicia 
respecto España

Museos (visitaron) 25,9 31,2 -5,3
Exposicións (visitaron) 25,5 24,7 0,8
Monumentos (visitaron) 31,6 34,1 -2,5
Bibliotecas (foron) 13,4 17,6 -4,2
Lectura (libros non 
relacionados coa profesión) 43,1 52,5 -9,4
Teatro (asistiron) 11,9 19,1 -7,2
Ópera (asistiron) 1,3 2,7 -1,4
Zarzuela (asistiron) 0,5 1,9 -1,4
Ballet/danza (asistiron) 2,2 5,1 -2,9
Concertos de música 
clásica (asistiron) 7,6 8,4 -0,8
Concertos de música actual 
(asistiron) 26,2 26,4 -0,2
Cine (asistiron) 39,7 52,1 -12,4

Fonte: MC. Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España

O 39,7% dos galegos asistiron ao cine e o 43,1% leron
libros non relacionados coa profesión

Aínda que estas dúas actividades culturais son as que acadan unha
maior participación en Galicia, a porcentaxe de galegos que as realizou
segue a ser menor que a rexistrada para España.

En 2002-2003, a porcentaxe de galegos que asistiron ao cine foi dun
49,6% e o 50,7% leron libros non relacionados coa profesión, valores
lixeiramente máis elevados que os acadados en 2006-2007.
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Taxa de actividade. Galicia.
Ano 2008

Porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta de población activa

No ano 2008, os datos da Enquisa de

poboación activa (EPA) reflicten que

en Galicia hai unha taxa de actividade

do 55,1% e unha taxa de paro do

8,7%. Os homes e as mulleres de 25

a 54 anos teñen a maior taxa de acti-

vidade (84,0%) e o colectivo de 55 ou

máis idade, a menor (18,7%). Pola

súa parte, a maior taxa de paro obsér-

vase entre os homes e mulleres de 16

a 24 anos (21,2%) e a menor entre os

de 55 ou máis (5,5%)

Taxa de paro. Galicia. Ano 2008
Porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta de población activa

Poboación de 16 e máis anos segundo a relación coa actividade
económica. Galicia. Ano 2008

Miles de persoas e porcentaxes 

Miles de persoas Variación interanual (%)
Ambos os sexos
Total 2.387,6
Activos 1.314,8

Ocupados 1.200,1
Parados 114,7

Inactivos 1.072,8
Homes
Total 1.140,5
Activos 726,4

Ocupados 672,7
Parados 53,7

Inactivos 414,1
Mulleres
Total 1.247,1
Activas 588,4

Ocupadas 527,4
Paradas 61,0

Inactivas 658,7

Fonte: INE. Encuesta de población activa

Sobe o número de parados

Segundo a Enquisa de poboación activa (EPA), en 2008 o número total
de activos medra un 1,8% respecto a 2007  e sitúase en máis de 1,3
millóns de persoas.

O número de homes ocupados descende un 0,8% respecto de 2007.
Pola contra, aumenta o número de mulleres ocupadas, que é un 2,4%
superior ao do ano anterior,  e créanse nun ano máis de 12.000 novos
empregos para as mulleres.

O número de parados en 2008 aumenta nun 16,2% respecto ao ano
anterior e acada case as 115.000 persoas; a dita subida aféctalles máis
aos homes (30,3%) que ás mulleres (6,1%).
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Porcentaxe de asalariados
segundo tipo de contrato. Galicia.

Ano 2008

Poboación ocupada por situación profesional. Galicia. Ano 2008
Miles de persoas 

Miles de persoas Variación interanual (%)
Total 1.200,1
Traballadores por conta propia 276,4

Empresario sen asalariados 167,8
Empresario con asalariados 86,6
Membro de cooperativa 2,8
Axuda familar 19,2

Asalariados: total 922,9

Sobe o número de empresarios sen asalariados

O número de ocupados sitúase en 1,2 millóns de persoas; por situación
profesional, o 76,9% son asalariados e o 23,0% restante son traballado-
res por conta propia. O número de empresarios sen asalariados aumen-
ta un 4,9% respecto de 2007, ao acadar case as 168.000 persoas.

Distribución da poboación ocupada segundo os sectores de actividade.
Galicia. Ano 2008

Porcentaxes

Poboación asalariada por tipo de sector (público/privado) e tipo de
contrato. Galicia. Ano 2008

Miles de persoas 

Total Contrato indefinido Contrato temporal
Asalariados 922,9 640,1 282,8

Sector público 195,3 141,6 53,7
Sector privado 727,7 498,5 229,2

Fonte: INE. Encuesta de población activa

Fonte: INE. Encuesta de población activa

Proporción de paro rexistrado na
poboación entre 16 e 64 anos.

Galicia. Ano 2008

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar.
Informe do paro rexistrado.

INE. Padrón municipal de habitantes

Porcentaxe de ocupados segundo o
tipo de xornada. Galicia. Ano 2008

Fonte: INE. Encuesta de población activa

Homes Mulleres
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Evolución do número de traballadores afiliados á Seguridade Social
en alta laboral. Galicia

Fogares segundo a relación coa
actividade. Galicia. Ano 2008

Fonte: INE. Encuesta de población activa 

En 2008  producíronse en Galicia

unha media de 59 accidentes laborais

por cada 1.000 traballadores afilia-

dos. O sector da construción é o que

presenta un índice de incidencia máis

elevado, ao superar os 120 acciden-

tes por cada 1.000 traballadores.

Índice de incidencia de accidentes
laborais segundo o sector de
actividade. Galicia. Ano 2007

Número de accidentes por cada mil afiliados 

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar.
Sinistralidade laboral en Galicia

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

Lixeira subida dos afiliados en alta laboral

O número de afiliados en alta laboral incrementouse en 2008 en 2.400
persoas con respecto a 2007. No ano 2008, en Galicia rexistrouse unha
media de 1.072.535 traballadores afiliados en alta laboral.

Das 8.919 autorizacións concedidas a estranxeiros en Galicia durante
o ano 2007, o 59,7% correspondían a traballos no sector servizos.
Atendendo á ocupación, o 28,2% son traballos cualificados.

Autorizacións de traballo concedidas a estranxeiros segundo o sector
de actividade e a ocupación. Galicia. Ano 2007

Fonte: MTAS. Extraído de http://www.mtas.es
Os datos son provisionais
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Custo laboral. Galicia. Ano 2007
Euros por traballador

Custo laboral por traballador e o sector de actividade. Galicia. Ano 2007
Euros

Total Variación interanual (%)
Custo total bruto 23.899

Soldos e salarios 17.255
Cotizacións obrigatorias 5.643
Outros custos 1.001
Subvencións e deducións 300

Custo total neto 23.599

Fonte: INE. Encuesta anual de coste laboral
Nota: os datos fan referencia á industria, á construción e ós servizos

No sector da enerxía e da auga están os salarios máis altos

No ano 2007, o custo laboral neto por traballador foi de 23.599 €, que pre-
senta un crecemento medio do 3,4% respecto ao ano anterior, mentres
que os soldos e salarios crecen un 4,3%. No ano 2007, un 72,2% do
custo laboral bruto destínase ao pagamento de soldos e salarios, o 23,6 %
a cotizacións obrigatorias á Seguridade Social e o 4,1% restante a sati-
facer outros custos.

En 2007, un total de 1.141.811 galegos recibiron contraprestacións en
concepto de rendementos do traballo e o seu salario medio anual
situouse nos 16.743 €. O sector con maior salario foi o da enerxía e
auga, cun salario medio anual de 34.629 €, seguido do das entidades
financeiras e aseguradoras e do da ensino e sanidade.

Asalariados e salario medio anual segundo o sector de actividade.
Galicia. Ano 2007

Número e euros

Asalariados Salario medio anual (€)
Total 1.141.811 16.743
Enerxía e auga 6.016 34.629
Industria 188.749 17.254
Construción e servizos inmobiliarios 160.871 15.418
Comercio 192.152 14.226
Transporte e comunicacións 59.687 17.475
Hostalería e restauración 68.200 8.107
Entidades financeiras e aseguradoras 29.136 30.856
Servizo ás empresas 105.019 14.481
Ensino e sanidade 91.464 22.595
Outros 231.865 18.322
Sen clasificar 8.653 12.473

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

Fonte: INE. Encuesta anual de coste laboral

Salario medio anual segundo
xénero e nacionalidade. Galicia.

Ano 2007
Euros

Fonte: AEAT. Mercado de trabajo y
pensiones en las fuentes tributarias
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Mozos que viven cos pais.
Distribución segundo o sexo.

Galicia
Porcentaxes

Homes Mulleres Total

2002 87,7 82,0 84,9
2003 86,4 80,7 83,6
2004 86,2 77,1 81,7
2005 86,2 77,8 82,1
2006 83,2 73,5 78,4
2007 81,5 72,4 77,0

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida
das familias

Nota: os datos fan referencia á poboación
de 18 a 29 anos 

No ano 2007, catro de cada cinco

mozos galegos de entre 18 e 29 anos

vivían cos pais. Esta porcentaxe é

case dez puntos superior nos homes

(81,5%) que nas mulleres (72,4%). 

Porcentaxe de fogares segundo o
número de persoas menores de 16

anos. Ano 2007
Porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida
das familias

Fogares segundo a súa tipoloxía. Ano 2007 
Porcentaxes

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Unipersoal 19,2 18,6 21,4 25,6 16,4
Sen núcleo 2,5 3,0 3,0 1,7 1,9
Parella con fillos 35,7 36,6 28,7 32,5 38,7
Parella sen fillos 19,6 18,4 20,3 24,2 18,9
Monoparental 9,4 9,5 11,1 6,1 10,0
Un núcleo e outros 9,2 9,4 11,1 7,2 9,1
Varios núcleos 4,4 4,5 4,4 2,8 5,0
Total 100 100 100 100 100
Tamaño medio do 
fogar (persoas) 2,7 2,8 2,6 2,5 2,9

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Preto do 20% dos fogares galegos son unipersoais

No ano 2007, Galicia contaba con 990.723 fogares, cun tamaño medio
de 2,7 persoas por fogar. 

A tipoloxía máis habitual do fogar galego é a formada por unha parella
con fillos (35,7% dos fogares). Os fogares constituídos por unha pare-
lla sen fillos supoñen, en 2007, preto do 20% do total de fogares gale-
gos. No tocante ao número de fogares unipersoais, vén aumentando
nos últimos anos en Galicia ata acadar a cifra de 190.004 en 2007, o
que supón o 19,2% do total de fogares. 

Nun de cada cinco fogares galegos só residen persoas de 65 ou máis
anos. Esta porcentaxe varía desde o 31,2% para a provincia de
Ourense ata o 16,3% de Pontevedra.

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

Porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
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Taxa de risco de pobreza.
Ano 2007

Porcentaxes

Ingresos dos fogares galegos. Ano 2007 
Euros e porcentaxes

2007
Ingreso medio mensual do fogar 1.923
Procedencia dos ingresos dos fogares

Traballo conta allea 56,7%
Traballo conta propia 13,5%
Prestacións 27,8%
Rendas e outros ingresos 2,1%

Fogares segundo a dificultade para chegar a fin de mes
Con facilidade ou moita facilidade 36,9%
Con dificultade 47,1%
Con moita dificultade 16,0%

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Os fogares galegos ingresan de media 1.923 euros ao mes

En 2007, o ingreso medio mensual do fogar galego situouse en 1.923
euros, un 7,3% máis que en 2006. O 70,2% destes ingresos procede
do traballo, o 27,8% de prestacións e o 2,1% restante de rendas e
outros ingresos.

Por provincias, A Coruña e Pontevedra son as que presentan maiores
ingresos medios mensuais por fogar, con 2.036 e 2.000 euros, respec-
tivamente. En Lugo, o ingreso medio mensual é de 1.736 euros e
Ourense, con 1.581 euros, é a que acada un menor ingreso.

O 63,1% dos fogares manifesta chegar con dificultade ou moita dificul-
tade a final de mes. 

Gasto medio por fogar e distribución porcentual por grupos de gasto.
Galicia. Ano 2007 
Euros e porcentaxes

Gasto medio %
Total 29.277 100,0
Alimentos e bebidas non alcohólicas 5.003 17,1
Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos 609 2,1
Artigos de vestir e calzado 2.333 8,0
Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 6.563 22,4
Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de 
conservación da vivenda 1.671 5,7
Saúde 879 3,0
Transportes 4.338 14,8
Comunicacións 868 3,0
Ocio, espectáculos e cultura 1.743 6,0
Ensino 202 0,7
Hoteis, cafés e restaurantes 2.824 9,6
Outros bens e servizos 2.244 7,7

Fonte: INE. Encuesta de presupuestos familiares. Extraído de http://www.ine.es [28
de maio, 2009]

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida
das familias

A taxa de risco de pobreza é a por-

centaxe de persoas cun ingreso equi-

valente inferior ao limiar de risco de

pobreza, que se establece no 60% da

mediana de ingresos equivalentes. En

2007, o limiar de risco de pobreza en

Galicia situouse nos 571 euros ao

mes.

Durante o ano 2007, cada fogar gale-

go dedicou de media 29.277 euros

para os gastos de consumo. 

Por grupos de gasto, os fogares des-

tinaron o 22,4% do seu orzamento a

gastos relacionados coa vivenda, o

17,1% a alimentos e bebidas non

alcohólicas e o 14,8% ao transporte.

No grupo de gasto de "vivenda", ade-

mais dos alugamentos reais inclúense

os alugamentos  imputados: cando un

fogar é propietario da vivenda na que

reside, ou a ten cedida, estímase o

valor do alugamento que se pagaría

no mercado por unha vivenda similar

á que ocupa. 
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Evolución do número de
beneficiarios de prestacións por

desemprego. Galicia
Miles de persoas

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Extraído de http://www.mtin.es [5 de xuño,

2009]  

No ano 2007, segundo a Enquisa de

condicións de vida das familias, o

60,8% dos fogares galegos contaba

con polo menos unha persoa que per-

cibía ingresos procedentes de presta-

cións. 

Por provincias, esta porcentaxe é

maior nas provincias orientais (un

67,4% en Lugo e un 66,0% en

Ourense), que nas provincias occi-

dentais (un 61,1% na Coruña e un

55,6% en Pontevedra).

Fogares segundo o número de
persoas perceptoras de ingresos

procedentes de prestacións.
Galicia. Ano 2007

Número de fogares e porcentaxes

Número %

Ningunha 388.345 39,2
Unha 420.278 42,4
Dúas ou máis 182.100 18,4

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida
das familias

Número de pensións contributivas da Seguridade Social e importe
medio. Galicia. Media do ano 2008 

Número de pensións e euros

Galicia España
Número Importe € Número Importe €

Total 708.539 600,7 8.390.796 719,7
Incapacidade permanente 67.504 686,4 906.835 801,5
Xubilación 436.037 667,7 4.936.839 814,5
Viuvez 179.795 443,7 2.249.904 529,0
Orfandade e favores familiares 25.204 333,9 297.219 338,2

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Avance del anuario de estadísticas. 
Extraído de http://www.mtin.es [29 de xuño, 2009]

En Galicia a pensión contributiva media é de 600,7
euros/mes

En Galicia, no ano 2008 rexistráronse unha media de 708.539 pensións
contributivas ao sistema da Seguridade Social, cun importe medio de
600,7 euros ao mes. Con respecto ao ano 2007, o número de pensións
aumentou preto dun 1%, mentres que o importe medio mensual aumen-
tou un 6,9%.

Seis de cada dez pensións contributivas da Seguridade Social son de
xubilación e o importe medio ascende aos 667,7 euros ao mes, un 7,2%
máis que en 2007. As pensións de viuvez supoñen o 25,4% das pen-
sións contributivas; o importe medio mensual subiu un 6,2% con res-
pecto ao ano 2007 e acada os 443,7 euros.

No tocante ás pensións non contributivas da Seguridade Social, o día 1 de
xaneiro de 2009 existían en Galicia preto de 50.000 beneficiarios. Para este
tipo de pensións, o importe máximo é de 336,33 euros ao mes.

Número de beneficiarios das pensións non contributivas. Galicia.
Ano 2008 

Beneficiarios
Renda de integración social de Galicia (RISGA) 4.350
Pensións non contributivas da Seguridade Social 49.381

Invalidez 18.694
Xubilación 30.687

Lei de integración social dos minusválidos (LISMI) 2.066
Pensións asistenciais (FAS) 53
Axudas de emerxencia social (AES) 2.172

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Extraído de 
http://www.xunta.es/conselleria-traballo-e-benestar

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Extraído de http://www.mtin.es [5 de xuño, 2009]
Nota: a data de referencia dos datos é o día 31 de decembro de 2008

excepto para as pensións non contributivas da SS, o LISMI e as FAS, que é o día 1
de xaneiro de 2009
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Condenados en Galicia e España. Ano 2007

Galicia España
Condenados (maiores de idade) 6.870 135.224

Homes 6.352 123.939
Mulleres 518 11.285
De nacionalidade estranxeira 578 39.379

Delitos 8.843 172.518
Condenados /1.000 habitantes 2,5 3,0
Delitos/1.000 habitantes 3,2 3,8
Condenados menores (de 14 a 17 anos) 523 13.631

Fonte: INE. Estadística de condenados e Estadística de menores. Extraído de
http://www.ine.es [2 de xuño, 2009]

Nota: para o cálculo da taxa de condenados e delitos por mil habitantes utilizáronse
as estimacións da poboación actual (EPOBA) do día 1 de xullo de 2007 publicadas

polo INE 

O 92,5% dos condenados en Galicia son homes

Durante o ano 2007 rexistráronse en Galicia 6.870 condenados, dos
cales o 92,5% eran homes e o 7,5% mulleres. O estranxeiros supoñen
o 8,4% do total de condenados.

O total de delitos cometidos foi 8.843. Atendendo á tipoloxía do delito,
os máis frecuentes son os delitos contra a seguridade colectiva (38,1%
do total), onde se inclúen os delitos de risco catastrófico, dos incendios,
contra a saúde pública e contra a seguridade do tráfico. As lesións son
a segunda tipoloxía máis habitual (20,2%) e séguenas os delitos contra
o patrimonio e a orde socioeconómica (17,9%).

Evolución do número de denuncias por malos tratos producidos pola
parella ou ex parella. Galicia

Fonte: Instituto de la Mujer. Extraído de http://www.migualdad.es/mujer/
Nota: inclúense todos aqueles casos nos que o autor foi: o cónxuxe, ex cónxuxe,

compañeiro/compañeira sentimental, ex compañeiro/compañeira sentimental,
noivo/noiva ou ex noivo/noiva.

Eleccións ao Parlamento de
Galicia celebradas o día 1 de

marzo de 2009
Número, votos e porcentaxes

%

Censo 2.648.416
Votos 1.706.198 100,0

A candidaturas 1.662.904 97,5
PP 789.427 46,3
PSG-PSOE 524.488 30,7
BNG 270.712 15,9
Outras 78.277 4,6

Brancos e nulos 43.294 2,5
Abstencións 942.218

Fonte: Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

Repartición dos escanos no
Parlamento de Galicia. Eleccións

celebradas o día 1 de marzo de 2009

Fonte: Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

Eleccións ao Parlamento Europeo
celebradas o día 7 de xuño de

2009 
Número, votos e porcentaxes

Galicia %

Censo 2.653.409
Votos 1.149.973 100,0

A candidaturas 1.129.806 98,2
PP 571.320 49,7
PSG-PSOE 403.141 35,1
EPV 103.724 9,0
Outras 51.527 4,5

Brancos e nulos 20.167 1,8
Abstencións 1.222.082

Fonte: Ministerio de Interior. Extraído de
htt://elecciones.mir.es [29 de xuño, 2009] 
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Número de explotacións de gande-
ría ecolóxica. Galicia.

As explotacións ecolóxicas de carne

de vacún son as máis numerosas en

Galicia (existen 74 no ano 2007) e

incrementánronse en 19 explotacións

dende o ano 2004.

Principais producións agrícolas. Ano 2007. Galicia e provincias
Toneladas

Galicia A Coruña Lugo Ourense Ponteverdra
Cereais e leguminosas gran

Trigo 83.917 15.390 17.747 48.048 2.732
Centeo 20.519 206 3.519 16.404 390
Feixón seco 3.098 1.484 865 377 372

Tubérculos
Pataca 353.666 77.225 93.030 152.270 31.141

Cultivos forraxeiros
Millo forraxeiro 2.281.193 1.375.174 736.757 24.381 144.881
Pradaría 10.387.304 4.344.400 5.103.890 81.878 857.136

Hortalizas
Repolo e coliflor 87.838 29.840 18.485 21.339 18.174
Tomate 93.051 24.085 12.918 18.810 37.238

Viñedo (uva para o viño) 153.792 16.178 12.647 47.042 77.925

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural

No ano 2007, en Galicia producíronse máis de 2.281 mil
toneladas de millo forraxeiro

A principal produtora de millo forraxeiro é A  Coruña, produce o 60% do
total de Galicia. En Lugo a pradaría supón preto do 50% do producido
en Galicia, mentres Ourense é a principal produtora de trigo (48.048
toneladas) e patacas, co 43% do total producido en Galicia. Pontevedra
xoga un papel importante en produción de uva para o viño (o 51% do
total de Galicia).

No tocante á produción gandeira, no ano 2007 producíronse en Galicia
375 mil toneladas de carne (inclúe bovino, porcino, ave e coello), 8.404
toneladas máis que no ano 2006. A produción de leite experimentou un
incremento do 8,9% con respecto ao ano 2006.

Principais producións gandeiras. Ano 2007

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Produción de carne de bovino, 
porcino, ave e coello (toneladas) 375.587 64.102 52.905 113.621 144.959
Leite (miles de litros) 2.285.786 964.007 1.035.476 26.276 260.027
Ovos de galiña (miles de ducias) 52.955 9.953 9.108 19.957 13.937

Fonte: información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural 
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Evolución dos prezos da terra. Galicia
Euros/ Ha

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural
Nota: considérase o prezo máis frecuente nas transaccións

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

En 2007, o prezo da terra dedicado ao viñedo de secaño era de
52.890€/ha e sitúase 9.796 euros por riba do ano 2000. 

O prezo da terra de pasteiro de secaño é o que presenta os prezos
máis baixos (6.446€/ha), cun incremento de 195 euros dende o ano
2000. Os prezos da terra de labradío regadío, prado regadío, labradío
secaño e prado secaño mantivéronse sen grandes variacións no perío-
do 2000-2007.

Efectivos e explotacións de gando bovino. Ano 2008

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Número de explotacións 58.473 20.720 19.128 3.660 14.965
Número de bovinos 949.436 342.076 448.936 55.171 103.253
Número de vacas: 561.447 208.574 269.635 23.723 59.515

de muxidura 339.530 143.853 151.764 3.276 40.637
de non muxidura 221.917 64.721 117.871 20.447 18.878

Outros bovinos 387.989 133.502 179.301 31.448 43.738

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural

As explotacións de bovino concéntranse nas provincias da
Coruña e Lugo

No ano 2008, o 68% das explotacións de bovino e o 83% do número de
bovinos concéntranse nas provincias da Coruña e Lugo. Esta última pro-
vincia caracterízase, ademais, por ter as explotacións de maior tamaño.

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

Euros/ 100 litros

Galicia España

2005 29,71 31,25
2006 29,61 30,51
2007 36,53 36,41
2008 38,04 39,08

Fonte: Información subministrada
directamente pola Consellería

do Medio Rural
Ministerio de Medio Ambiente

y Medio Rural y Marino

En 2008, en Galicia o prezo do leite

sitúase por debaixo do de España

Se no ano 2007 o prezo do leite en

Galicia era de 36,53 euros/ 100 litros,

12 céntimos por encima da media

española, no ano 2008 o prezo do

leite en Galicia sitúase nos 38,04

euros/100 litros, máis de 1 euro por

debaixo do dato español. 

Efectivos de gando porcino.
Galicia. Decembro 2007

Total porcino

Galicia 875.418
A Coruña 179.478
Lugo 159.399
Ourense 345.769
Pontevedra 190.772

Fonte: Información subministrada
directamente pola Consellería

do Medio Rural
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Venda en lonxas: volume e valor
no ránking das especies. Galicia.

Ano 2008 
Porcentaxe

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

No ránking das 10 principais espe-

cies, no tocante á porcentaxe de qui-

los vendidos nas lonxas, a pescada

supón a especie máis importante, con

máis de 26.000 toneladas e represen-

ta o 15,2% do volume total de espe-

cies. En termos económicos, é tamén

a pescada  a que advirte o valor máis

elevado, con máis de 98 millóns de

euros facturados e supón case o 22%

da facturación do total das especies

capturadas en 2008 en Galicia.

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

Miles de euros

2005 2006 2007 2008
Algas 29,3 28,9 70,4 50,6
Bivalvos 62.918,6 65.314,5 74.619,9 77.806,2
Cefalópodos 20.654,1 17.735,7 26.030,2 26.963,4
Crustáceos 38.333,4 38.445,4 34.629,1 30.213,9
Equinodermos 1.250,5 1.469,8 1.698,6 1.987,5
Gasterópodos 18,6 32,5 28,9 32,1
Invertebrados 5,9 10,1 33,3 40,9
Peixes 288.801,3 308.986,8 325.649,0 313.561,0
Resto (ovas) 546,8 700,5 670,5 667,4
Total da pesca desembarcada 412.558,6 432.724,1 463.430,0 451.323,0

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

En 2008, o valor da pesca vendida nas lonxas diminuíu un
2,6% con respecto ao ano 2007

Por grupos, as diminucións máis importantes no valor da produción da
pesca desembarcada en 2008, con respecto ao ano 2007, déronse nas
algas (-28,1%), nos crustáceos (-12,8%) e nos peixes, que diminuíron
un 3,7 % e representan, no ano 2008, o 69,5% do valor da produción. 

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

Toneladas

Fonte: Puertos del Estado. Anuario estadístico 

En 2007 recolléronse un total de 230.148 toneladas de
pesca fresca, 12.523 máis que no ano anterior

As toneladas de pesca fresca capturada en Galicia diminúen  un 33,6%
dende o ano 1995 ata o ano 2003. Este ano marca un punto de inflexión
a partir do cal a cantidade de pesca fresca comeza unha etapa de crece-
mento (un 28,9% ata 2007).
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En 2008, a lonxa de Vigo factura o

22,4% do total de Galicia

A lonxa de Vigo, a máis relevante eco-

nomicamente, tamén se constitúe

como a máis importante no tocante á

cantidade de quilos vendidos. A lonxa

da Coruña facturou preto de 83

millóns de euros, pero en cantidade

de quilos é superada pola lonxa de

Ribeira, que acolle o 8,3% do total

galego.

Frota pesqueira por zona de
produción. Ano 2008

Porcentaxe

Lonxas máis importantes. Galicia. Ano 2008

Euros Quilogramos %
Vigo (Asoc. vendedores) 101.080.347 33.989.207 22,4%
A Coruña (Lonxa Coruña, SA) 82.983.596 27.039.143 18,4%
Burela 46.497.624 19.783.252 10,3%
Celeiro 43.735.695 18.455.931 9,7%
Ribeira 37.547.992 31.336.960 8,3%
Noia 12.411.012 2.143.818 2,7%
A Illa de Arousa 9.047.324 902.289 2,0%

Fonte: CM. Anuario de pesca 

Frota pesqueira por caladoiros. Galicia. Ano 2008

Buques Arqueo (GT) Potencia (CV)
C. nacional 
(Cantábrico- Noroeste) 4.637 53.442 218.647

Arrastre 101 21.702 45.884
Artes menores 4.247 9.232 101.329
Cerco 164 6.161 33.769
Enmalle 37 1.862 5.970
Palangre de fondo 26 1.204 5.163
Palangre de superficie 62 13.281 26.532

Pesqueiras comunitarias 139 38.920 79.370
Arrastre 74 23.410 42.830
Palangre de fondo 65 16.489 36.540

Pesqueiras internacionais 135 91.280 151.805
Arrastre 49 56.242 87.470
Cerco 3 8.002 13.525
Palangre de superficie 83 27.036 50.810

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

Produción de acuicultura mariña. Galicia. Ano 2008

Peso (tm) Valor da produción (miles de euros)
Ameixa 2.679,4 24.005,9
Berberecho 2.391,7 6.661,6 
Mexillón 188.817,9 84.104,5
Ostra 1.155,8 4.088,4
Linguado 45,0 423,6
Ollomol 200,0 1.497,5
Rodaballo 6.863,1 46.252,1
Resto de peixes 94,0 380,7
Total 202.246,8 167.414,4

Fonte: CM. Anuario de pesca 

Galicia diminue  o valor da produción de acuicultura mari-
ña nun 8,7% en 2008 con respecto a 2007

O mexillón supón a especie máis importante na produción de acuicultu-
ra mariña galega. Despois dun ano; 2007, cheo de dificultades, esta
especie segue a experimentar unha diminución no ano 2008 do 9,3%,
con respecto ao ano 2007, no que a cantidade se refire. 

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

En 2008, a zona de Arousa dispón

do 37,5% dos buques de Galicia

Vigo representa unha das zonas máis

importantes (seguida da de Arousa)  e

dispón do 16,9% do total de buques

de Galicia.

Por caladoiros, en 2008 a frota pes-

queira de Galicia dispón de 298 bar-

cos menos que en 2007. Así, mentres

en 2006 o Caladoiro Nacional

(Cantábrico-Noroeste) sumaba 4.940

embarcacións, en 2008 esta cifra

redúcese a 4.637. Porén, tanto as

pesquerías comunitarias como as

internacionais aumentaron o número

de buques con respecto ao ano 2007.
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Consumo de gasolinas e gasóleos.
Galicia

Miles de toneladas (Kt)

2007 2008

Gasolina 95 I.O. 321 311
Gasolina 98 I.O. 37 31
Total gasolinas 357 342
Gasóleo A 1.580 1.558
Gasóleo B 572 565
Gasóleo C 278 274
Total gasóleos 2.430 2.397

Fonte: Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. CORES. Extraído de

http://www.cores.es [15 de xuño, 2009]

Os fogares da provincia da Coruña

consomen o 44% do total de gas

natural destinado en Galicia a uso

doméstico.

Subministración de gas natural
para uso doméstico. Ano 2007

Fonte: Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Extraído de http://www.mityc.es

[23 de xuño, 2009]

A electricidade en Galicia. Ano 2007 

Potencia instalada MW Xeración GWh
Réxime ordinario 6.362 19.966
Hidráulica 2.681 5.867
Carbón 2.031 13.637
Fuel/gas 470 161
Ciclo combinado 1.180 301
Réxime especial 3.990 9.575
Hidráulica 432 803
Eólica 2.806 6.585
Biomasa 37 190
Residuos sólidos industriais 68 335
Non renovables 646 1.660
Total do réxime especial e ordinario 10.352 29.541

Fonte: Red Eléctrica de España. El sistema eléctrico de España 2007
Nota: a xeración en réxime especial indica a enerxía entregada ao sistema eléctrico.

Non inclúe os autoconsumos

Galicia chegou a xerar no ano 2007 o 24% da enerxía eólica
e o 22% da enerxía hidráulica producida en España 

No ano 2007 xeráronse en Galicia 29.541 GWh de enerxía eléctrica,
dos cales o 46,65% procedía de fontes de enerxía renovables, princi-
palmente da enerxía eólica (22,3%) e hidráulica (22,6%).  

A industria absorbeu en 2007 o 57,9% da enerxía consumida en
Galicia, os fogares o 20,5% e o sector servizos o 19,8%. 

Distribución de enerxía eléctrica por sectores de uso.
Galicia. Ano 2007 

GWh

Fonte: MITC. Estadística de la industria de la energía eléctrica 2007
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Principais indicadores de actividade na industria. Galicia. Ano 2007  

Valor absoluto Variación
(miles de euros) interanual (%)

Importe neto da cifra de negocios 41.204.610 13,7
Total de ingresos de explotación 41.757.443 13,5
Variación de existencias de produtos 223.523 -48,9
Consumos e traballos realizados por outras
empresas 28.603.146 14,8
Gastos de persoal 4.594.969 5,7
Total de gastos de explotación 39.118.923 12,8

Fonte: INE. Encuesta industrial de empresas. Extraído de http://www.ine.es 

O importe neto da cifra de negocios medrou un 13,7% en
2007 con respecto ao ano anterior. Tamén medrou o perso-
al ocupado nun 1,6% respecto de 2006

A agrupación de actividade cunha maior contribución á cifra de nego-
cios da industria é a do material de transporte (23,8% do total), segui-
da da alimentación, bebidas e tabaco (17,7%) e das industrias extracti-
vas e do petróleo, enerxía e auga (15,8%).

Foron as industrias de material e equipo eléctrico, electrónico e óptico
as que rexistraron un maior incremento na cifra de negocios no ano
2007, cun 32,5% de variación con respecto ao ano anterior.   

Importe neto da cifra de negocios por agrupacións de actividade.
Galicia. Ano 2007 

Importe neto Variación
(miles de euros) interanual (%)

Total industria 41.204.610 13,7
Industrias extractivas e do petróleo, 
enerxía e auga 6.501.376 5,2
Alimentación, bebidas e tabaco 7.284.114 11,5
Industria téxtil, confección, coiro e calzado 2.128.089 2,3
Madeira e cortiza 2.134.024 9,5
Papel, edición, artes gráficas e 
reprodución de soportes gravados 1.005.455 8,3
Industria química 1.223.894 -0,8
Caucho e materias plásticas 984.867 19,1
Produtos minerais non metálicos diversos 1.770.808 5,3
Metalurxia e fabricación de produtos 
metálicos 5.288.382 10,0
Maquinaria e equipo mecánico 1.152.547 9,8
Material e equipo eléctrico, electrónico 
e óptico 1.172.657 32,5
Material de transporte 9.796.995 31,4
Industrias manufactureiras diversas 761.402 21,5

Fonte: INE. Encuesta industrial de empresas. Extraído de http://www.ine.es 

Persoas ocupadas na industria.
Galicia. Ano 2007

Material de transporte 28.805
Alimentación, bebidas e tabaco 28.712
Metalurxia e produtos metálicos 25.699
Téxtil e confección 19.665
Produtos minerais non metálicos 14.948
Madeira e cortiza 12.302
Petróleo, enerxía e auga 8.649
Papel e edición 7.716
Manufacturas diversas 7.186
Maquinaria e equipo mecánico 7.162
Material eléctrico e electrónico 5.044
Caucho e materias plásticas 4.859
Químicas 2.801
Total da industria 173.548

Fonte: INE. Encuesta industrial de  
empresas. Extraído de http://www.ine.es 
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Número de edificios para construír
de nova planta, en rehabilitación e

en demolición. Galicia

Ano 2008

Nova planta 6.242
Rehabilitación 1.786
Demolición total (*) 536

(*) que non vai dar lugar á construción dun novo edificio

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento.
Estatística de construción de edificios

Prezo medio do metro cadrado da
vivenda libre nos concellos

maiores de 25.000 habitantes.
Primeiro trimestre de 2009

Euros/m2

Concellos Prezo medio

Arteixo 1.456,2
Carballo 989,2
Coruña (A) 2.223,2
Culleredo 1.513,1
Ferrol 1.121,6
Narón 1.186,5
Oleiros 1.530,9
Ribeira 1.334,3
Santiago de Compostela 1.776,9
Lugo 1.442,0
Ourense 1.406,8
Marín 1.404,8
Pontevedra 1.648,3
Redondela 2.057,2
Vigo 2.160,9
Vilagarcía de Arousa 1.305,9

Evolución do prezo medio do
metro cadrado da vivenda libre e

protexida 
Euros/m2

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

Licenzas municipais de obra. Variación neta do parque de vivendas. Galicia

2008 Variación interanual (%)
Variación neta do parque de vivendas 23.421
Vivendas que se van crear

De nova planta 23.163
En rehabilitación 1.277

Vivendas que se van demoler 1.019

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios

No ano 2008  concedéronse en Galicia licenzas para a cons-
trución de 23.163 vivendas de nova planta

Segundo os datos da Estatística de construción de edificios, no ano
2008  concedéronse licenzas para a construción de 23.163 vivendas de
nova planta, un 49,2% menos que no ano 2007. Por outra banda, tamén
se concederon licenzas para a rehabilitación de 1.277 vivendas e 1.019
para a súa demolición.

Segundo a Estatística de transmisións de dereitos da propiedade, ela-
borada polo INE, o número de vivendas transmitidas en 2008 é de
43.565, un 5,9% menos que no ano 2007. En 2008, o 61,0% das viven-
das cambian de propiedade mediante o sistema de compravenda.

Evolución do número de vivendas transmitidas. Galicia. Anos 2007 e 2008

2007 2008 Variación interanual (%)
Total 46.278 43.565 -5,9%
Compravenda 28.830 26.590 -7,8%
Herdanza 4.300 4.529 5,1%
Permuta 793 893 11,2%
Doazón 410 408 -0,5%
Outros medios 11.945 11.145 -7,2%

Fonte: INE. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad
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Compravenda de vivendas segundo o réxime. Ano 2008

Libre Protexida
2008 Variación interanual (%) 2008 Variación interanual (%)

Galicia 24.151 2.439
A Coruña 10.597 1.057
Lugo 3.194 710
Ourense 2.867 212
Pontevedra 7.493 460

Fonte: INE. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad

En 2008, a compravenda de vivendas protexidas en Galicia
incrementouse nun 8,6%

Segundo a Estatística de transmisións de dereitos da propiedade ela-
borada polo INE, no ano 2008  transmitíronse 2.436 vivendas protexi-
das en concepto de compravenda, un 8,6% máis que no ano 2007. Pola
contra, as transmisións en concepto de compravenda das vivendas
libres diminuíron un 9,2% con respecto ao ano 2007. 

Número de vivendas terminadas. Galicia. Ano 2008

Libre Protexida
2008 Variación interanual (%) 2008 Variación interanual (%)

Galicia 34.229     2.743
A Coruña 15.318     1.140
Lugo 6.929     624
Ourense 2.595     223
Pontevedra 9.387     756

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

En 2008  termináronse en Galicia un 27,3% menos de viven-
das protexidas que no ano anterior

Segundo o Ministerio de Vivenda, termináronse un total de 3.774 viven-
das protexidas, un 27,3% menos que no ano 2007. Pola contra, o
número de vivendas libres terminadas incrementouse nun 3,6% respec-
to ao ano anterior.

Vivendas familiares principais
segundo o tipo de enerxía

utilizada.  Ano 2008
Porcentaxes

España Galicia

Enerxía eléctrica 100,0% 100,0%
Gas canalizado 40,5% 18,3%
Gases licuados do 
petróleo/bombona 
de gas 42,1% 64,0%
Madeira 6,7% 29,1%
Combustible líquido 12,2% 28,2%
Outra fonte 8,1% 1,0%

Vivendas familiares principais nas
que os seus residentes sufriron

problemas de ruído e malos
olores.  Ano 2008

Porcentaxes

España Galicia

Ruído 25,1% 18,6%
Tráfico terrestre 11,7% 7,9%
Mecánico 7,3% 5,4%
Dos veciños 8,9% 5,3%
Ocio 3,5% 3,2%
De orixe animal 2,8% 2,5%
Malos olores 20,3% 18,7%
Canalizacións 11,6% 6,6%
Explotacións agrarias 2,8% 5,2%

Fonte: IGE-INE. Enquisa social: fogares e
medio
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Persoal ocupado e número de
locais no comercio por sectores
de actividade. Galicia. Ano 2007

Porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta Anual de Comerio

No ano 2008 o sector servizos repre-

senta o 57,5% do produto interior

bruto. O 44,7% é debido á achega

que fan os servizos de mercado.

Evolución dos servizos de
mercado. Galicia

Porcentaxe do PIB

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
Nota: os datos do ano 2006 son

provisionais e os dos anos 2007 e
2008 son avance 

Principais variables dos servizos de mercado. Galicia. Ano 2007

2007 Taxa de variación interanual (%)
Número de locais 144.372
Persoal ocupado 485.386
Volume de negocio 59.868.593
Soldos e salarios 5.770.301
Investimento bruto en 
bens materiais 2.454.238

Nota: datos económicos en miles de euros.
Resultados segundo a localización dos locais.

A Enquisa anual de servizos e do comercio do INE indica que en
Galicia no ano 2007 existían 144.372 locais dedicados ao comercio,
turismo, transporte, tecnoloxías da infomación, actividades inmobilia-
rias e de alugamento, servizos a empresas, servizos culturais e recrea-
tivos e servizos persoais. O persoal ocupado ascende a 485.386 perso-
as, das cales o 41,9% pertencen ao sector do comercio. O volume de
negocio do sector servizos de mercado acada no ano 2007 a cifra de
59.869 millóns de euros, un 12,7% máis que no ano 2006.

Persoal ocupado e volume de negocio nos servizos de mercado por
agrupacións de actividade. Galicia. Ano 2007

Porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta anual de servicios
Encuesta anual de comercio  
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Segundo as enquisas de turismo
do INE, hai un crecemento da ofer-
ta de prazas en todos os aloxa-
mentos turísticos. 

En canto á demanda, o número de
noites diminúe respecto ao ano
2007, tanto nos establementos
hoteleiros coma nos de turismo
rural. A demanda aumenta, non
obstante, no caso dos acampa-
mentos e apartamentos turísticos.

Noites en aloxamentos turísticos.
Galicia. Ano 2008

Porcentaxes

Datos da demanda do turismo. Galicia. Ano 2008 

Viaxeiros Noites Estadía media (días) Variación interanual das noites (%)
Est. hoteleiros 3.532.737 7.790.366 2,2
Est. turismo rural 163.700 364.216 2,2
Acampamentos 216.144 819.323 3,8
Apartamentos 43.436 201.676 4,6

Fonte: INE. Encuestas de ocupación hotelera, de ocupación en alojamientos de
turismo rural, de ocupación en acampamentos turísticos y de ocupación en

apartamentos turísticos
Nota: os establecementos e prazas estimadas son medias anuais  

Datos de oferta do turismo. Galicia. Ano 2008  

Establecementos Praz. Grao Variación interanual das
estimados estimadas ocupación prazas estimadas (%)

Est. hoteleiros 1.497 60.646 34,8
Est. turismo rural 491 5.964 16,4
Acampamentos 47 16.371 20,4 (*)

Apartamentos 598 2.285 23,8

Nota: grao de ocupación por prazas
(*) Grao de ocupación por parcela

Puntos turísticos galegos con
maior número de noites en

establecementos hoteleiros
Ano 2008

Noites Grao de 
ocupación 
por prazas

Santiago 1.121.503 45,4
Coruña (A) 817.803 45,5
Sanxenxo 769.388 47,8
Vigo 694.160 40,8
Grove (O) 316.923 37,9
Lugo 256.987 38,2
Pontevedra 187.257 41,3
Ourense 184.029 40,5

Viaxeiros nos establecementos
hoteleiros segundo a procedencia.

Galicia. Ano 2008 
Porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera

Noites en establecementos de
turismo rural por zonas turísticas

de Galicia 
Ano 2008

Noites Grao de 
ocupación 
por prazas

Costa da Morte 14.134 18,4
Rías Altas 12.588 28,0
Rías Baixas 49.594 17,7
Costa da Mariña 
Lucense 23.468 21,9

Fonte: INE. Encuesta de ocupación en
alojamientos de turismo rural
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Evolución do número de mortos
en accidentes de tráfico. Galicia

Fonte: Dirección General de Tráfico.
Anuario Estadístico de accidentes

O número de mortos en accidentes de

tráfico diminuíu un 8,1% no ano 2007

con respecto ao ano 2006.

No ano 2008 matriculáronse en

Galicia 59.245 turismos, o que supón

un descenso do 28,4% respecto ao

ano 2007.

Evolución do número de
matriculacións de vehículos.

Galicia

Fonte: Dirección General de Tráfico
(http://www.dgt.es)

Nota: datos provisionais

Tráfico de transporte de mercadorías e de
pasaxeiros nos aeroportos galegos

2007 2008 Variación interanual (%)
Mercadorías (tm)

Santiago 2.703 2.371
Vigo 1.953 1.478
A Coruña 291 284
Galicia 4.947 4.133

Pasaxeiros (miles)
Santiago 2.007 1.876
Vigo 1.406 1.278
A Coruña 1.252 1.161
Galicia 4.665 4.315

Fonte: Ministerio de Fomento. Tráfico comercial en los aeropuertos españoles
Nota: datos provisionais

Transporte urbano regular. Galicia. Ano 2008

2007 2008 Variación interanual (%)
Miles de viaxeiros 60.899 63.764

Fonte: INE. Estadística de transporte de viajeros
Nota: os datos do ano 2008 son provisionais

Transporte de mercadorías por estrada. Ano 2007

2007 2008 Variación interanual (%)
Con orixe en 
Galicia (miles de 
toneladas) 131.616 138.960
Con destino en 
Galicia (miles de 
toneladas) 129.906 138.241

Fonte: INE. Transporte de mercancías por carretera

Transporte marítimo de mercadorías nos grandes portos de Galicia
Miles de toneladas

2007 2008 Variación interanual (%)
A Coruña 13.877 12.429
Ferrol - San Cibrao 11.039 12.830
Marín - Pontevedra 1.908 1.628
Vigo 5.030 4.619
Vilagarcía 1.191 1.132
Total grandes portos 33.045 32.638

Fonte: Puertos del Estado. Anuario Estadístico y Puertos del Estado.
Resumen General del Tráfico Portuario 

Nota: os datos de 2008 son provisionais
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Fonte: INE. DIRCE
Nota: non se cobre a produción agraria e pesqueira, os servizos administrativos da

administración central, autonómica e local (incluída a Seguridade Social), as
actividades das comunidades de propietarios e o servizo doméstico.

Empresas con sede social en Galicia.
Resultados do 1 de xaneiro de 2008

Sociedades mercantís. Galicia.
Ano 2008

Número Variación
interanual 

07/08

Creadas 5.352 -19,9%
Anónimas 66 -5,7%
Limitadas 5.286 -20,0%

Aumentan capital 2.041 5,9%
Anónimas 141 -13,0%
Limitadas 1.900 7,6%

Disoltas 1.010 0,3%

Fonte: INE.Estadística de sociedades 
mercantiles

Nota: os datos do ano 2008 son 
provisionais

Número e importe medio dos
predios hipotecados. Galicia.

Ano 2008
Número, millóns de euros e porcentaxes

Total Variación
interanual 

07/08

Total predios
Número 59.426 -9,1%
Importe medio 7.442 -26,9%

Rústicos
Número 4.151 20,6%
Importe medio 423 -28,4%

Urbanos
Número 55.275 -10,8%
Importe medio 7.019 -26,8%

Vivendas
Número 37.063 -13,7%
Importe medio 4.137 -19,4%

Fonte: INE. Estadística de hipotecas
Nota: os datos do ano 2008 son 

provisionais

Empresas activas por actividade principal. Galicia. Ano 2008

Número %
Industria extractiva 407 0,2%
Industria manufactureira 14.308 7,0%
Enerxía eléctrica, gas e auga 638 0,3%
Construción 37.707 18,5%
Comercio 53.990 26,5%
Transporte e almacenamento 14.127 6,9%
Hostalería 21.437 10,5%
Información e comunicacións 1.730 0,9%
Activ. financieiras e de seguros 4.506 2,2%
Activ. inmobiliarias 3.505 1,7%
Activ. profesionais, científicas e técnicas 21.066 10,4%
Activ. administrativas e servizos auxiliares 5.878 2,9%
Educación 4.083 2,0%
Activ. sanitarias e de servizos sociais 6.336 3,1%
Activ. artísticas, recreativas e de entretemento 3.898 1,9%
Outras actividades 9.758 4,8%
Total 203.374 100,0%

Segundo o Directorio central de empresas, o 1 de xaneiro de 2008 o
número de empresas activas con sede social en Galicia é de 203.374,
un 1,7% máis que no ano 2007.

En Galicia predomina a pequena empresa, xa que o 49,2% de empre-
sas non emprega ningún asalariado e o 30,4% ten entre un e dous asa-
lariados.

Empresas activas por estrato de asalariados. Galicia. Ano 2008 
Porcentaxes
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Distribución funcional do
orzamento consolidado de gastos

da Administración xeral, dos
organismos autónomos e axencias

públicas autonómicas. Galicia.
Ano 2009

Millóns de euros e porcentaxes

Millóns de euros %

Actuacións xerais 273,2 2,3
Protección civil e 
seguridade cidadá 26,8 0,2
Protección e 
promoción social 1.002,7 8,5
Produc. bens 
públicos de carácter 
social 6.707,3 56,9
Produc. bens 
públicos de carácter 
económico 1.326,0 11,2
Regulación 
económica de 
carácter xeral 129,5 1,1
Regulación 
económica de 
sectores produtivos 
e desenv. empresarial 962,5 8,2
Transferencias a 
entidades locais 971,9 8,2
Débeda pública 393,0 3,3
Total 11.792,8 100,0

Fonte: Consellería de Facenda.
Orzamentos xerais da Comunidade

Autónoma de Galicia

Fonte: Consellería de Facenda. 
Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

Orzamento consolidado da Administración xeral, dos organismos
autónomos e axencias públicas autonómicas. Galicia. Ano 2009

Millóns de euros

Ingresos Gastos
Operacións correntes 10.043,1 Operacións correntes 8.523,5
I Impostos directos 1.515,9 I Gastos de persoal 3.691,9
II Impostos indirectos 2.399,5 II Gastos en bens correntes 

e servizos 1.416,3
III Taxas, prezos e III Gastos financeiros 147,8

outros ingresos 286,0
IV Transferencias correntes 5.787,3 IV Transferencias correntes 3.267,6
V Ingresos patrimoniais 54,4 V Fondo de continxencia 98,8
Operacións de capital 898,2 Operacións de capital 2.804,1
VI Alleamento de investimentos VI Investimentos reais 1.439,0

reais 111,1
VII Transferencias de capital 787,1 VII Transferencias de capital 1.365,1
Operacións financeiras 851,5 Operacións financeiras 366,4
VIIIActivos financeiros 0,9 VIII Activos financeiros 120,5
IX Pasivos financeiros 850,6 IX Pasivos financeiros 245,9
Total 11.792,8 Total 11.792,8

Fonte: Consellería de Facenda. Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia

A previsión inicial dos orzamentos consolidados da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2009 é de 11.792,8 millóns de euros,
un 2% máis que a previsión inicial do exercicio anterior. 

Segundo a distribución funcional do orzamento consolidado de gastos,
o 56,9% do orzamento irá destinado a produción de bens públicos de
carácter social (sanidade, educación cultura, deportes, vivenda e outros
servizos). A produción de bens públicos de carácter económico (infra-
estruturas, actuacións ambientais, I+D+i...) suporá un 11,2% do orza-
mento e a protección e promoción social un 8,5%.

Orixe dos ingresos e destino dos gastos do orzamento consolidado da
Administración xeral, dos organismos autónomos e axencias públicas

autonómicas. Galicia. Ano 2009
Porcentaxes
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Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia. Criterio de
caixa. Ano 2008

Millóns de euros e porcentaxes

Ingresos %
Capítulo I: Impostos directos 1.646,1 100,0
Tarifa autonómica do IRPF 1.334,7 81,1
Imposto xeral sobre sucesións e doazóns 229,8 14,0
Imposto sobre o patrimonio 81,6 5,0
Capítulo II: Impostos indirectos 2.540,2 100,0
Imposto sobre transmisións inter vivos 176,9 7,0
Imposto sobre actos xurídicos documentados 223,0 8,8
Imposto sobre o valor engadido (35%) 1.453,1 57,2
Impostos especiais 586,7 23,1
Imposto polo miúdo de hidrocarburos 93,0 3,7
Tributación autonómica sobre o xogo 4,0 0,2
Gravame sobre a contaminación atmosférica 3,4 0,1
Capítulo III: Taxas e outros ingresos 241,6 100,0

Fonte: Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da
Comunidade Autónoma

A Xunta de Galicia, xunto cos seus organismos autónomos, recadaron
durante o ano 2008 1.646 millóns de euros en impostos directos, 2.540
en impostos indirectos e 241,6 en taxas e outros ingresos. Dentro des-
tas cantidades están incluídos os tributos propios, os tributos cedidos á
comunidade autónoma e xestionados polo Estado e os tributos cedidos
e xestionados pola comunidade autónoma.

Recadación tributaria do Estado en Galicia. Criterio de caixa.
Ano 2007

Millóns de euros

Recadación %
Capítulo I: Impostos directos 4.450,5 100,0
IRPF 2.661,1 59,8
Imposto sobre sociedades 1.731,3 38,9
Imposto sobre a renda dos non residentes 54,4 1,2
Capítulo II: Impostos indirectos 2.062,7 100,0
Imposto sobre o valor engadido (IVE) 1.910,8 92,6
Impostos especiais 51,1 2,5
Imposto sobre primas de seguros 1,6 0,1
Tráfico exterior 99,2 4,8
Capítulo III: Taxas e outros ingresos 36,9 100,0

Fonte:  Instituto de Estudios Fiscales. BADESPE. 
Extraído de http://www.estadief.minhac.es

Nota:  no total do Capítulo III están incluídos prezos e 
outros ingresos que non son tributarios

Ingresos tributarios das entidades
locais (municipios + deputacións).

Galicia. Ano 2006
Millóns de euros

Recadación 
líquida %

Impostos directos 504,8 100,0
IRPF 29,5 5,8
Bens inmobles 271,6 53,8
IVTM 98,8 19,6
Incremento do 
valor dos terreos 
urbanos 29,5 5,8
IAE 65,6 13,0
Recargos 9,8 1,9
Impostos indirectos 153,4 100,0
IVE 34,8 22,7
Impostos especiais 14,2 9,3
Sobre construcións, 
instalacións e obras 104,3 68,0
Taxas e outros 
ingresos 303,2 100,0

Fonte: Ministerio de Economía y Hacienda.
Liquidación de los presupuestos de las

entidades locales. Extraído de
http://www.meh.es

Dentro das partidas de ingresos tributa-

rios das entidades locais galegas desta-

ca o imposto sobre bens inmobles que,

no ano 2006, supón o 53,8% do total de

impostos directos recadados polos con-

cellos e as deputacións.

En impostos indirectos recadaron

153,4 millóns de euros, que nun 68%

procedían de impostos sobre constru-

cións, instalacións e obras.

Por taxas e outros ingresos a recada-

ción acadou os 303,2 millóns de euros.

Durante o ano 2007 o Estado recadou

en Galicia algo máis de 6.500 millóns

de euros en impostos, dos cales o

68,3% correspondían a impostos direc-

tos (IRPF, imposto de sociedades, ...)  e

o 31,7% restante a impostos indirectos

(IVE, impostos especiais, ...). En taxas

e outros ingresos, a recadación foi de

preto de 37 millóns de euros.
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Evolución mensual da taxa de
variación interanual do IPC.

Ano 2008
Porcentaxes

Fonte: INE. Índice de precios de consumo

Durante o ano 2008  produciuse unha

caída case continuada na confianza

dos consumidores galegos. No mes

de outubro o indice de confianza

situouse no -42,5, o valor máis baixo

de  toda a serie.

Evolución mensual do índice de
confianza do consumidor.

Galicia. Ano 2008

Fonte: IGE. Índice de confianza
do consumidor

Variación media anual do IPC en 2008 segundo os grupos de gasto.
Galicia

Índice medio 2008 Variación media anual (%)
Xeral 106,8
Alimentación e bebidas non alcohólicas 109,0
Bebidas alcohólicas e tabaco 111,5
Vestido e calzado 101,6
Vivenda 111,1
Enxoval 105,8
Medicina 98,9
Transporte 108,1
Comunicacións 100,0
Ocio e cultura 99,1
Ensino 108,2
Hoteis, cafés e restaurantes 110,7
Outros bens e servizos 105,7

Fonte: INE. Índice de precios de consumo

Os produtos básicos rexistran subidas de prezos

A taxa de variación media anual dos prezos dos bens e servizos de con-
sumo durante o ano 2008 sitúase no 4,2%.

As maiores taxas de crecemento, dentro dos 12 grandes grupos de bens
e servizos de consumo, corresponden á vivenda (7,8%), seguida da ali-
mentación e bebidas non alcohólicas (6,0%) e do transporte (5,9%). Pola
contra, o grupo de ocio e cultura rexistra unha baixada do 0,4%.

A nivel de rúbricas, os produtos que experimentaron unha maior variación
media anual foron o leite (16,0%), seguido da calefacción, iluminación e
distribución de auga (11,3%); mentres que os obxectos recreativos
(-5,5%) e os medicamentos (-3,0%) experimentaron as maiores baixadas.

Prezos dos produtos (rúbricas) da cesta da compra que máis subiron
e baixaron. Galicia. Ano 2008

Porcentaxes

O que máis subiu O que máis baixou
Variación media anual en 2008 Variación media anual en 2008
Leite 16,0% Obxectos recreativos -5,5%
Calefacción, iluminación e Medicamentos e material
distribución de auga 11,3% terapéutico -3,0%
Cereais e derivados 10,3% Patacas -1,4%
Pan 9,8% Electrodomésticos e reparacións -0,7%
Produtos lácteos 9,6% Pezas de vestir de home -0,1%
Transporte público interurbano 8,8%

Fonte: INE. Índice de precios de consumo
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Distribución do gasto dos
viaxeiros non residentes aloxados
en establecementos hoteleiros de

Galicia. Primeiro trimestre de 2009
Porcentaxes

Principais países que intercambian mercadorías con  Galicia.
Ano 2008

Millóns de euros e porcentaxes

Exportacións / expedicións Importacións / introducións
Millóns de € % Millóns de € %

Francia 5.483,8 35,1% Francia 2.787,7 18,0%
Portugal 2.439,2 15,6% Portugal 2.106,8 13,6%
Italia 933,4 6,0% México 777,8 5,0%
EEUU 648,2 4,2% Reino Unido 724,0 4,7%
Reino Unido 523,9 3,4% Alemaña 694,1 4,5%
Total 15.614,0 100% Total 15.463,1 100%

Os países fronteirizos con España manteñen un maior
intercambio comercial con Galicia

Os principais compradores de produtos procedentes de Galicia son
Francia e Portugal (un 50,7% das nosas exportacións teñen como des-
tino estes 2 países). Pola súa vez, son os nosos principais provedores
(un 31,6% do total das importacións proveñen de Francia e Portugal).

En 2008, os produtos exportados que máis valor xeran son o material
de transporte e as materias téxtiles. En canto ás importacións, os mine-
rais e o material de transporte concentran o 40,5% do valor das nosas
importacións.

Comercio exterior e intracomunitario segundo seccións TARIC.
Ano 2008 

Porcentaxes

Exportacións / expedicións Importacións / introducións
% %

Material de transporte (XVII) 38,3% Minerais (V) 23,2%
Materias téxtiles (XI) 16,1% Material de transporte (XVII) 17,2%
Produtos reino animal (I) 7,8% Metais comúns (XV) 11,7%
Máquinas e aparellos (XVI) 6,6% Materias téxtiles (XI) 11,4%
Metais comúns (XV) 6,5% Produtos reino animal (I) 9,1%

    Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de
Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

Nota: os datos son provisionais

Fonte: IGE. Gasto dos non residentes en
Galicia

Investimento bruto efectivo de
Galicia no estranxeiro. Ano 2008

Miles de euros

UE-27 15.255
Francia 8.074
Portugal 3.790

América 4.577
Resto do mundo 2.711
Total 22.543

Investimento bruto efectivo
estranxeiro en Galicia. Ano 2008

Miles de euros

UE-27 333.302
Italia 79.809
Malta 68.502
Francia 49.600

América 212.642
Resto do mundo 98.416
Total 644.360

Fonte: Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Secretaría de Estado y

Comercio
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Estrutura do PIBpm por ramas.
Galicia. Ano 2008

Porcentaxes

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral.
Os datos son avance

Crecemento do VEB en termos
reais por ramas. Galicia. Ano 2008

Porcentaxes

2008

PIBpm 1,8%
R. agraria e pesqueira -1,1%
R. enerxéticas -2,1%
R. industriais -1,6%
Construción -0,3%
Servizos de mercado 3,4%
Servizos non de mercado 5,1%
Imp. netos sobre os produtos 0,7%

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral. 
Nota: os datos son avance

Contas económicas de Galicia. Ano 2008

2008 Taxa de variación interanual (%)
PIBpm

Prezos correntes (miles de euros) 58.830.062
Índices de volume (referencia ano 2000=100) 128,1

PIB per cápita (euros) 21.130

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral. 
INE. ePOBa

Nota: os datos son avance

A economía galega medrou un 1,8%, en termos reais, no
ano 2008

En Galicia, o produto interior bruto (PIB) a prezos de mercado en 2008
estímase en 58.830 millóns de euros.

O PIB per cápita a prezos correntes é de 21.130 euros, un 4,3% supe-
rior ao do ano anterior.

O crecemento real da economía galega (taxa de variación interanual do
PIB en volume) con respecto a 2007 sitúase no 1,8%.

Desde a perspectiva da oferta, destaca o crecemento en termos reais
tanto dos servizos non de mercado, como dos de mercado, que medra-
ron un 5,1% e un 3,4%, respectivamente, en relación a 2007. Pola con-
tra, as ramas enerxéticas e as industriais rexistran as maiores baixa-
das, caendo un 2,1% e un 1,6%,  respectivamente.

Atendendendo á estimación do PIB desde a perspectiva da demanda,
o gasto en consumo final é a única compoñente que presenta unha taxa
de crecemento positiva en termos reais (2,1%).

Crecemento das compoñentes do PIB desde a perspectiva da
demanda. Galicia. Ano 2008

Taxa de variación interanual (%)
Gasto en consumo final

Gasto dos fogares
Gasto das AA. PP. e ISFLSF

Formación bruta de capital
Exportación de bens e servizos
Importación de bens e servizos

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
Nota: os datos son avance 
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Crecemento do PIB en termos reais
Porcentaxes

PIB per cápita en paridades de
poder adquisitivo (PPS)

considerando UE-27=100.
Ano 2006

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

O crecemento da economía galega foi superior ao da  espa-
ñola no ano 2008

O PIB galego en termos reais medrou o dobre que o da media dos 27
estados da UE no ano 2008. 

A evolución do emprego, medido en termos de postos de traballo equi-
valentes a tempo completo, rexistrou en 2008 un crecemento de catro
décimas con respecto ao ano anterior. Por ramas de actividade, os úni-
cos incrementos positivos déronse na rama dos servizos e perdéronse
postos de traballo no resto de ramas.

O 64,0% dos postos de traballo equivalentes a tempo completo corres-
ponden ao sector servizos. 

Con respecto á estimación do PIB pola vía da renda, o 46% do valor
xerado procede do excecedente bruto de explotación, e un 45% da
remuneración do traballo dos asalariados.

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

2008 Taxa de variación interanual (%)
Total 1.158.733
Ramas agraria e pesqueira 95.723
Ramas enerxéticas 10.336
Ramas industriais 165.772
Rama da construción 145.213
Ramas dos servizos 741.689

Servizos de mercado 516.099
Servizos non de mercado 225.590

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral

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

En termos de paridade de poder

adquisitivo (PPA), o PIB por habitante

en Galicia, en 2006, é un 13,5 % infe-

rior á media dos 27 estados da UE. 

Estrutura do PIBpm dende a
perspectiva das rendas. Galicia.

Ano 2008
Porcentaxes

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral. 
Nota: os datos son avance 
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Porcentaxe de persoas de 16 a 74
anos usuarias de TIC segundo o

sexo. Galicia. Ano 2008

Evolución da porcentaxe de
persoas de 16 a 74 anos usuarias

de TIC. Galicia

Porcentaxe de nenos de 10 a 15
anos usuarios de TIC. Ano 2008

Fonte: INE. Encuesta sobre equipamiento y
uso de tecnologías de la información

y comunicación en los hogares. Extraído de
http://www.ine.es [13 de xullo, 2009]

Nota: o uso de ordenador e da Internet
refírese ao uso nos 3 últimos meses 

Equipamento das vivendas en produtos de tecnoloxías da información
e comunicación (TIC). Ano 2008

Porcentaxe de vivendas

Galicia España
Ordenador 53,6 63,6
Acceso á Internet 39,7 51,0

Banda larga (ADSL, rede de cable, etc.) 31,8 44,6
Teléfono fixo 81,8 81,3
Teléfono móbil 87,0 92,1
Televisión dixital terrestre (TDT) 25,4 37,4

Nota: considéranse as vivendas con polo menos un membro de 16 a 74 anos. 
A porcentaxe de vivendas con TDT está calculada sobre o total de      

vivendas con televisión 

O 39,7% dos fogares galegos teñen acceso á Internet

No ano 2008, o 31,8% dos fogares galegos con polo menos un mem-
bro de 16 a 74 anos ten acceso á Internet, fronte ao 51% do conxunto
de España. A porcentaxe de fogares con acceso á rede mediante banda
larga (ADSL, rede de cable...) sitúase no 31,8%, case trece puntos por
debaixo da media española. 

O 37,9% dos galegos son usuarios frecuentes da Internet

O 47,6% da poboación galega de 16 a 74 anos utilizou a Internet nos
tres meses anteriores aos da realización da enquisa (segundo trimestre
de 2008). A porcentaxe de usuarios frecuentes, os que se conectan a
diario ou polo menos unha vez á semana, é do 37,9%. 

Entre os nenos galegos de 10 a 15 anos, o 73,4% usou a Internet nos
últimos tres meses e o 60,7% dispón de teléfono móbil.

Porcentaxe de persoas de 16 a 74 anos usuarias de TIC. Ano 2008

Galicia España
Utilizaron o ordenador nos 3 últimos meses 52,1 61,0
Utilizaron a Internet nos 3 últimos meses 47,6 56,7
Utilizaron a Internet polo menos unha vez á semana nos 
3 últimos meses 37,9 49,2
Fixeron algunha compra pola Internet nos 3 últimos meses 11,6 13,3
Usan o teléfono móbil 81,9 88,8

Fonte: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y
comunicación en los hogares. Extraído de http://www.ine.es [13 de xullo, 2009]

Nota: a utilización de ordenador e a Internet refírese aos tres meses anteriores aos da
realización da enquisa. A enquisa levouse a cabo no segundo trimestre do ano 2008
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Uso de TIC nas empresas segundo o seu tamaño. Xaneiro de 2008
Porcentaxe

Menos de 10 asalariados 10 ou máis asalariados
Galicia España Galicia España

Ordenadores 54,6 64,7 97,8 97,8
Rede de área local (LAN) 14,1 20,9 76,6 78,5

LAN sen fíos .. .. 29,7 29,2
Conexión á Internet 39,9 53,0 93,4 94,9

Mediante banda larga 85,9 92,3 93,7 97,1
Conexión á Internet e páxina web 20,7 21,4 55,0 57,5
Correo electrónico 35,8 49,1 91,9 93,3
Telefonía móbil 67,0 69,1 89,6 91,2

Nota: os datos son provisionais
A porcentaxe de empresas con conexión á Internet mediante banda larga e a de
empresas con conexión á Internet e páxina web está calculada sobre o total de

empresas con conexión á Internet

En xaneiro de 2008, o 93,4% das empresas de 10 ou máis asalariados
con sede social en Galicia conta con conexión a Internet, o 93,7% das
cales accede a través de banda larga. Entre os principais usos empre-
sariais da Internet, atópanse a busca de información (98,5%) e obter
servizos bancarios e financeiros (81,7%).

Para as empresas cun tamaño inferior aos 10 asalariados, a porcenta-
xe das que dispoñen de conexión á Internet aproxímase ao 40%.

Utilización da Internet por parte das empresas galegas de 10 ou máis
asalariados. Xaneiro de 2008

Porcentaxe

Fonte: INE. Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empre-
sas. Extraído de http://www.ine.es [15 de xullo, 2009]

Nota: os datos son provisionais

Empresas de 10 ou máis
asalariados con conexión á

Internet e páxina web segundo as
utilidades da páxina web. Galicia.

Xaneiro de 2008

Porcentaxe 
de empresas

Presentación da empresa 85,6
Acceso a catálogos e listas 
de prezos 50,9
Deseño ou personalización dos 
produtos por parte dos clientes 5,3
Pedidos ou reservas en liña 22,6
Pagos en liña 4,6
Personalización da web para 
os usuarios 1,9
Anuncios de ofertas de traballo 19,4

Nota: os datos son provisionais
As porcentaxes están calculadas sobre o

total de empresas con conexión á Internet
e páxina web

Empresas de 10 ou máis
asalariados que en 2007

interactuaron coas
administracións públicas

mediante a Internet. Galicia

Porcentaxe 
de empresas

Total 64,1
Motivo
Obter información 59,1
Conseguir impresos, formularios … 58,1
Devolver impresos cubertos 42,4
Xestión electrónica completa 36,6
Presentar unha proposta 
comercial para licitación pública 5,7

Fonte: INE. Encuesta sobre el uso de TIC
y del comercio electrónico en las

empresas. Extraído de http://www.ine.es
[15 de xullo, 2009]

Nota: os datos son provisionais
As porcentaxes están calculadas sobre o

total de empresas con conexión á Internet
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Evolución do gasto interno en I+D segundo os sectoresPorcentaxe do gasto en I+D sobre
o PIB a prezos de mercado

Fonte: INE. Estadística sobre las activida-
des de I+D. Extraído de http://www.ine.es

[17 de xullo, 2009]
Nota: os datos inclúen I+D continua e oca-

sional. No ano 2006, considérase unha
estimación provisional do PIB e no ano

2007 unha estimación avance

Porcentaxe de mulleres en I+D.
Galicia. Ano 2007

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

http://www.ine.es [17 de xullo, 2009]

Fonte: INE. Estadística sobre las actividades de I+D. Extraído de http://www.ine.es
[17 de xullo, 2009]

O gasto interno en I+D increméntase nun 23,6% no ano
2007

No ano 2007, o gasto interno en I+D continúa a tendencia crecente dos
últimos anos.

Por sectores, o único que experimenta un importante crecemento en
termos relativos é o das empresas e IPSFL, que incrementou o gasto
interno en I+D en 2007 nun 55,2%. Pola contra, os sectores administra-
ción pública e ensino superior presentan diminucións do 3,2% e 0,5%,
respectivamente.

Orzamento da Xunta de Galicia. Investigación científica, técnica
e aplicada. Galicia

Miles de euros

Fonte: Xunta de Galicia. Orzamentos anuais
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Exportacións de produtos de alta
tecnoloxía. Galicia. Ano 2008

Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Galicia. Ano 2008
Miles de euros

2008 Variación interanual (%)
Exportacións Importacións Exportacións Importacións

Armas e municións 1.259 598 83,9 9,2
Construción aeronáutica 
e espacial 345 131 281,4 -93,2
Maquinaria de oficina e 
equipo informático 2.648 11.025 -30,1 -31,9
Material electrónico; equipos 
e aparatos de radio, televisión 
e comunicacións 24.830 85.538 10,4 53,8
Produtos farmacéuticos 23.204 120.539 136,7 -9,1
Equipo e instrumentos 
médico-cirúrxicos, de 
precisión óptica 5.560 35.284 -11,2 9,1
Maquinaria e material eléctrico 11.292 18.028 -25,7 131,5
Produtos químicos 77.899 46.979 63,3 -16,1
Maquinaria e equipo mecánico 1.091 21.163 -35,0 23,7
Total 148.126 339.285 37,5 6,0

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de
la Administración Tributaria

Nota: os datos son provisionais

Só un 0,95% das expedicións/exportacións de Galicia no
ano 2008 son de produtos de alta tecnoloxía

As importacións/introducións deste tipo de produtos tampouco repre-
sentan unha porcentaxe moi elevada dentro das importacións/introdu-
cións totais de Galicia, que acadan só o 2,19% do total.

Increméntanse nun 37,5% as exportacións de produtos de
alta tecnoloxía

As exportacións de produtos químicos, que supoñen o 52,6% das
exportacións totais de produtos de alta tecnoloxía, experimentaron no
ano 2008 un incremento interanual, en termos relativos, do 136,7%.

Polo que respecta ás importacións de produtos de alta tecnoloxía, estas
concéntranse nos produtos farmacéuticos e no material electrónico,
que representan o 60,7% do total das importacións.
Cómpre sinalar tamén o incremento no ano 2008 das importacións de
material electrónico (53,8%), así como o leve retroceso nas importa-
cións de produtos farmacéuticos (-9,1%).  

Importacións de produtos de alta
tecnoloxía. Galicia. Ano 2008

Fonte: Elaboración IGE a partir dos
ficheiros proporcionados pola Agencia
Estatal de la Administración Tributaria

Nota: os datos son provisionais

Datos básicos 10:Maquetación 1  01/09/09  17:48  Página 45



Datos estatísticos básicos de Galicia 2009

Abreviaturas e signos

46

km2 Quilómetros cadrados

Hab. Habitantes

Núm. Número

ha Hectáreas

Sup. Superficie

mm Milímetros

ºC Graos centígrados

hm3 Hectómetros cúbicos

m3 Metros cúbicos

EPOBA Estimacións da poboación actual

kg Quilogramos

UE Unión Europea

CCAA Comunidades autónomas

PERE Padrón de españois residentes no 

estranxeiro

EEUU Estados Unidos de América

% Porcentaxe

< Menor

> Maior

>= Maior ou igual

<= Menor ou igual

Sist. Sistema

ncop. Non comprendidos noutra parte

Complicac. Complicacións

x Por

€ Euro

ESO Educación secundaria obrigatoria

Serv. Servizos

RISGA Renda de integración social de Galicia

LISMI Renda de integración social dos 

minusválidos

FAS Pensións do fondo de asistencia social

AES Axudas de emerxencia social

Asoc. Asociación

tm Tonelada

GT Toneladas brutas

CV Cabalos de vapor

KT Miles de toneladas

MW Megavatios

GWh Xigavatios hora

m2 Metros cadrados

mantem. Mantemento

reparac. Reparación

vehic. Vehículos

motocic. Motocicletas

PIB Produto interior bruto

Praz. Prazas

Est. Establecementos

Activ. Actividades

DIRCE Directorio central de empresas

Produc. Produción

Desenv. Desenvolvemento

Fransf. Transferencias

IRPF Imposto sobre a renda das persoas 

físicas

IVTM Imposto sobre vehículos de 

tracción mecánica

IAE Imposto sobre actividades económicas

IVE Imposto sobre o valor engadido

IPC Índice de prezos de consumo

TARIC Arancel aduaneiro comunitario integrado

PPA Paridade de poder adquisitivo

R. Rama

Imp. Impostos

AA.PP. Administracións públicas

ISFLSF Institucións sen fins de lucro ao 

servizo dos fogares

TIC Tecnoloxías da información e comunicación

LAN Rede de área local

TDT Televisión dixital terrestre

I+D Investigación e desenvolvemento

IPSFL Institucións privadas sen fins de lucro
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INE Instituto Nacional de Estadística

IGE Instituto Galego de Estatística

EUROSTAT The Statistical Office of the European Communities

UDC Universidade da Coruña

USC Universidade de Santiago de Compostela

UVI Universidade de Vigo

CEOU Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

MC Ministerio de Cultura

MTAS Ministerio de Trabajo e Inmigración

CM Consellería do Mar

CORES Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 

Petrolíferos

MITC Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Datos básicos 10:Maquetación 1  01/09/09  17:48  Página 47



Datos estatísticos básicos de Galicia 2009

Precisa máis datos?

48

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:

Peticións de información en liña

Na seguinte URL: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp? está dispoñible un for-
mulario para as peticións de información en liña

Consultas telefónicas e por escrito 

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

As peticións de información estatística que chegan por escrito (fax ou correo pos-
tal) aténdense coa 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, das 9:00 ás 14:00 horas), fax: 981 54 13 23

Consultas na biblioteca

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

Lista de subscrición

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

Instituto Galego de Estatística
Complexo administrativo San Lázaro s/n

15703 Santiago de Compostela
Peticións en liña: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp?

Web: http://www.ige.eu
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