
Gandería 

Rexistro do gando bovino 

Neste anuario fixose unha explotación estatística dos datos do Sistema Integrado de Trazabilidade Animal 

(SITRAN). Investíganse as explotacións de gando bovino tanto industriais como familiares que teñan polo menos 

un bovino. A clasificación de vacas en “muxidura” e “non muxidura” faise atendendo ao criterio de aptitude na 

explotación (leite/carne), independentemente do tipo de explotación. O tipo de explotación establécese segundo o 

gando dominante. 

 

Efectivos gando porcino 

A finalidade desta operación estatística é recoller e difundir as principais características do sector porcino industrial 

–efectivos e explotacións- na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Dentro de cada explotación do sector porcino, investíganse o número total de animais, leitóns, porcos de 20 a 49 

kg, total porcos de cebo, cebo de 50 a 79 kg, cebo de 80 a 109 kg, cebo de máis de 109 kg, verróns, total porcas 

reprodutoras, porcas nunca cubertas, porcas cubertas por primeira vez, porcas cubertas máis veces e porcas 

criando ou en repouso. 

 

Prezos do leite 

Esta operación estatística recolle a evolución do prezo do leite percibido polas explotacións leiteiras situadas na 

Comunidade Autónoma de Galicia. A unidade de mostraxe é a explotación gandeira que posúa, polo menos, unha 

vaca de aptitude leiteira. A estratificación da mostra determínase polo tamaño da explotación, medido pola cota 

láctea que posúe. Establécense os estratos seguintes: 

- E1: Explotacións de vacún cunha cota menor de 100.000 kg de leite/ano 

- E2: Explotacións de vacún cunha cota entre de 100.001 e 200.000 kg de leite/ano 

- E3: Explotacións de vacún cunha cota entre de 200.001 e 300.000 kg de leite/ano 

- E4: Explotacións de vacún cunha cota entre de 300.001 e 400.000 kg de leite/ano 

- E5: Explotacións de vacún cunha cota entre de 400.001 e 700.000 kg de leite/ano 

- E6: Explotacións de vacún cunha cota maior de 700.001 kg de leite/ano 

 

 

Agricultura 

Prezos da terra 

A enquisa de prezos da terra mide a evolución do nivel dos prezos pagados pola venda e aluguer das terras de 

aproveitamento agrario ou rústicas en cada unha das provincias galegas. Os datos refírense aos aproveitamentos 

e definicións que se relacionan a continuación: 

- Labradío regadío: superficie actualmente cuberta por cultivos herbáceos en regadío. 

- Labradío secaño: superficie actualmente cuberta por cultivos herbáceos en secaño. 

- Prado regadío: superficie actualmente cuberta por prados en regadío. Tamén, aquela cunha cobertura de 

matogueira pero cunha clara aptitude agraria. 

- Prado secaño: superficie actualmente cuberta por prados en secaño. Tamén, aquela cunha cobertura de 

matogueira pero cunha clara aptitude agraria. 

- Pasteiro secaño: superficie tradicionalmente de monte con cobertura de arbustos e/ou pasteiro sen 

cobertura arbórea densa que pode ter un aproveitamento agrario. 

- Viñedo secaño: superficie actualmente cuberta por viñedo en secaño. Tamén, aquela cunha cobertura de 

matogueira pero cunha clara aptitude vitícola. 

 
 

Producións 

Producións agrícolas 

A información procede das estimacións de superificies agrarias feitas polo Sistema de Información Territorial de 

Galicia (SITGA) en convenio coa Consellería do Medio Rural. 

 



Producións gandeiras 

As cifras, a nivel provincial, reflicten a provincia de sacrificio do animal pero non a da súa orixe, que incluso pode 

estar fóra da Comunidade Autónoma. 

 

Producións de madeira 

Recóllese información que permita coñecer as cortas de madeira (m
3
), tanto de coníferas como de frondosas, 

realizadas en Galicia, desagregando os datos por provincias, especies e tipos de propiedade. 

 
 

Consellería do Mar 

 

Pesca desembarcada e valor de primeira venda 

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

estatísticos sobre as vendas nas lonxas, publicados pola Consellería do Mar na páxina web 

http://www.pescagalicia.com. Estas estatísticas proceden das notas de venda emitidas polas lonxas ou centros 

autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos (Real decreto 1995/1998, BOE número 302, 19 

de decembro de 1995). 

 

Rexistro de buques 

A Consellería do Mar publica na páxina web http://www.pescagalicia.com o rexistro de buques pesqueiros na 

Comunidade Autónoma de Galicia, rexistro que se actualiza diariamente.  

 

Permisos de marisqueo a pé 

O marisqueo é a actividade extractiva, desenvolvida a pé ou dende embarcación, na zona marítima ou marítimo-

terrestre dirixida de modo exclusivo e con artes selectivas e específicas á captura dunha ou varias especies de 

moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos e outros invertebrados mariños, con fins de comercialización. 

Para o exercicio do marisqueo é necesario estar en posesión do permiso de explotación de marisqueo a pé ou que 

a embarcación dispoña da modalidade de marisqueo no permiso de explotación. Para a extracción dos recursos 

específicos, ademais, estar inscrito nun plan de xestión. 

Na publicación só hai datos de permisos de explotación de marisqueo a pé para a extracción de moluscos bivalvos 

e dos recursos específicos. 
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