ÁREAS FUNCIONAIS DE

Ourense e Verín

ÍNDICE

antecedentes
CONSIDERACIÓNS
1.- PANORAMA XERAL
• realidade socioeconómica
2.- EMPREGO
• demografía
• mercado de traballo
• medidas activas de emprego
3.- SECTORES PRODUCTIVOS
• panorama xeral
• sector primario e industrias relacionadas
• sector industrial
• sector da construcción
• sector servicios
4.- PANORAMA SOCIAL
• vivenda
• educación
• saúde
• servicios sociais
5.- DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL
• estradas
• ferrocarril
• infraestructuras hidráulicas
• parques empresariais
• plan de dinamización económica de Galicia e Plan
Galicia da Administración Xeral do Estado
• Medio ambiente
anexos

1

ÁREAS FUNCIONAIS DE

Ourense e Verín

ÍNDICE DE CADROS

1.- PANORAMA XERAL
1.1.
Territorio e poboación en Galicia: distribución provincial e segundo áreas funcionais
1.2.
Territorio e poboación en Ourense-Verín: distribución segundo comarcas
1.3.
Territorio e poboación en Ourense-Verín: distribución segundo comarcas e concellos
Gráfico 1.1.
Concellos segundo o seu nivel económico
Gráfico 1.2.
Concellos segundo variación de renda familiar dispoñible 1996-2001
1.4.
Principais indicadores económicos das Áreas Funcionais galegas 2001
1.5.
Principais indicadores económicos 2001 de Ourense-Verín: distribución segundo comarcas e concellos
1.6.
Principais variables con incidencia na actividade económica nas áreas funcionais
galegas 2001
1.7.
Principais variables con incidencia na actividade económica de Ourense-Verín 2001:
distribución segundo comarcas e concellos
1.8.
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 1998:distribución segundo comarcas e
concellos

2.- EMPREGO
Gráfico
2.1.
2.2.
Gráfico
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

2.1.
Pirámide de poboación de Ourense-Verín
Poboación 1996-2003: principais datos
Movemento natural da poboación 2000-01
2.2.
Concentración da poboación
Entidades singulares e colectivas de poboación 1991-2001
Poboación nos concellos: distribución segundo tramos de número de habitantes
Movementos migratorios a 1 de xaneiro de 2002
Poboación: distribución segundo o lugar do nacemento a 1 de xaneiro de 2002
Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares 2001: distribución segundo a súa
relación coa actividade económica
Poboación ocupada en vivendas familiares 2001: distribución segundo sector e situacion
profesional.
Taxas de actividade, ocupación e paro 2001: distribución segundo sexo
Paro rexistrado 2001-2002
Paro rexistrado a 31-12-2002: distribución segundo sectores de actividade económica
Paro rexistrado a 31-12-2002: distribución segundo grupos de idade
Beneficiarios das actuacións de orientación laboral 2001-02
Resultado das accións de orientación realizadas 2001-02
Movementos e xestións nas Oficinas de Emprego da Xunta 2002
Programación FIP 2001-02: cursos, alumnos e orzamentos
Actuacións para o fomento do emprego e da estabilidade laboral 2001-02
Actuacións para o desenvolvemento da economía social e do autoemprego 2001-02
Programas de cooperación e escolas obradoiro 2001-02

3

INFORME SOBRE AS ÁREAS FUNCIONAIS DE GALICIA

3.- SECTORES PRODUCTIVOS
3.1.
3.2.
Gráfico
Gráfico
3.3.
3.4.
Gráfico
Gráfico
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
Gráfico
3.11.
3.12
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.

4

Empresas en Ourense - Verín a 1 de xaneiro de 2002: distribución segundo actividade e
comarca
Configuración global da actividade empresarial 2001: distribución sectorial
3.1.
Empresas en Ourense-Verín 2001: distribución sectorial
3.2.
VEBcf das empresas de Ourense-Verín 2001: distribución sectorial
Evolución da actividade empresarial 2000-01: ingresos, custos e resultados
Evolución do investimento e do financiamento 2000-01
3.3.
Evolución dos ingresos e gastos de explotación 2000-01
3.4.
Evolución do VEBcf. e do cash-flow
Principais núcleos de localización do V.E.B.c.f. xerado polas empresas da área funcional
de Ourense-Verín 2000-01
Principais superficies e cultivos 2001
Producción de viño da D.O. Ribeiro 1998-2000
Producción de viño da D.O. Monterrei 1998-2000
Producción de pataca na subzona de A Limia coa Denominación específica "Pataca de
Galicia"
Campañas de saneamento gandeiro 2001-02
3.5.
Explotacións do Rexistro de Gando Bovino 2001-02 en Ourense - Verín:
distribución segundo razas
Prazas en explotacións industriais de porcino
Superficie de montes veciñais en man común consorciada e conveniada en Ourense Verín
Evolución da actividade do sector primario na área funcional de Ourense-Verín 2000-01:
ingresos, custos e resultados
Evolución do investimento e do financiamento do sector primario na área funcional de
Ourense-Verín 2000-01
Principais núcleos de localización do V.E.B.c.f. xerado polas empresas no sector primario
da área funcional de Ourense-Verín 2000-01
Instalacións Hidroeléctricas con potencia superior a 10 Mw na área de Ourense - Verín
2002
Instalacións Hidroeléctricas con potencia non superior a 10 Mw na área de Ourense Verín 2002
Evolución da actividade do sector da industria na área funcional de Ourense-Verín 200001: ingresos, custos e resultados
Evolución do investimento e do financiamento do sector da industria na área funcional
de Ourense-Verín 2000-01
Principais núcleos de localización do V.E.B.c.f. xerado polas empresas na industria da
área funcional de Ourense-Verín 2000-01
Evolución da actividade no sector da construcción na área funcional de Ourense-Verín
2000-01: ingresos , custos e resultados
Evolución do investimento e do financiamento do sector da construcción na área
funcional de Ourense-Verín 2000-01
Principais núcleos de localización do V.E.B.c.f. xerado polas empresas na construcción
da área funcional de Ourense-Verín 2000-01
Estructura de comercio en Ourense-Verín 2001
Estructura de comercio 2001: distribución segundo actividade
Establecementos e prazas turísticas na área funcional de Ourense - Verín; hoteis, hostais
e fondas 2003
Establecementos e prazas de turismo rural na área funcional de Ourense - Verín; 2003
Principais indicadores empresariais dos subsectores turismo, transporte, servicios
empresarias e servicios relacionados coa saúde 2000-2001

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA

ÁREAS FUNCIONAIS DE

Ourense e Verín

4.- PANORAMA SOCIAL
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.

Fogares nos municipios: distribución segundo rexime de tenza
Fogares nos municipios: distribución segundo número de membros
Poboación residente en vivendas familiares nos municipios: distribución segundo sexo e
tramos de idade
Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares nas comarcas: distribución segundo
sexo e estado civil
Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares: distribución segundo nivel de
estudios
Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares: distribución segundo a clase de
estudios
Alumnos matriculados no campus de Ourense nos cursos 2001-02 e 2002-03:
distribución segundo titulación e sexo
Taxas de analfabetismo da poboación de 16 e máis anos: distribución segundo sexo
Alumnado no curso 1998-99
Centros de ensino no curso 1998-99
Profesorado nos centros de ensino no curso 1998-99
Oferta de ciclos formativos de Formación Profesional Regrada en centros públicos no
curso 2003-04
Titulados e investimento nos cursos de Formación Profesional Ocupacional 2002:
distribución segundo comarcas
Ocupacións máis ofertadas e máis demandadas 2002: distribución segundo comarcas
Ordenación sanitaria territorial 2002
Referencias poboacionais para hospitalización xeral: poboación protexida 2002
Actividade asistencial en atención primaria 2002
Camas e quirófanos nos hospitais xerais do Sergas 2002
Actividade asistencial 2001-02: atención especializada
GRD máis frecuentes nos hospitais do Sergas 2002
GRD máis frecuentes no Complexo Hospitalario de Ourense 2002
GRD máis frecuentes na F.P. Hospital de Verín 2002
Lista de espera no C.H. de Ourense 2002
Lista de espera na F.P. Hospital de Verín 2002
Gastos en receitas médicas en atención primaria 2001-02
Solicitudes e beneficiarios da Risga e AES 2002
Poboación maior de 65 anos a 1-1-2002
Centros prestadores de servicios sociais 2003: persoas maiores
Prazas nas residenciais públicas da terceira idade 2003

5.- DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Investimentos en infraestructuras viarias en Ourense-Verín
Principais actuacións na rede ferroviaria interior en Ourense-Verín
Estado actual do saneamento respecto á Directiva 91/271
Parques empresariais promovidos polo IGVS e Xestur
Parques empresariais operativos en Ourense-Verín promovidos polo IGVS e Xestur
Parques empresariais en funcionamento non promovidos polo IGVS nin Xestur
Investimento en infraestructuras na área de Ourense - Verín
Lumes e superficie afectada 1991-2002 na Area Funcional de Ourense-Verín: distribución
segundo causas e distrito

5

INFORME SOBRE AS ÁREAS FUNCIONAIS DE GALICIA

anexos
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Anexo 12.
Anexo 13.
Anexo 14.
Anexo 15.
Anexo 16.
Anexo 17.
2000
Anexo 18.

Pirámide de poboación da comarca de Allariz-Maceda
Pirámide de poboación da comarca de Baixa Limia
Pirámide de poboación da comarca de A Limia
Pirámide de poboación da comarca de O Carballiño
Pirámide de poboación da comarca de Ourense
Pirámide de poboación da comarca de O Ribeiro
Pirámide de poboación da comarca de Terra de Caldelas
Pirámide de poboación da comarca de Terra de Celanova
Pirámide de poboación da comarca de Verín
Pirámide de poboación da comarca de Viana
Poboación ocupada en vivendas familiares de 16 e máis anos na área de
Ourense-Verín 2001: distribución segundo rama de actividade
Taxa de actividade da poboación en vivendas familiares de 16 e máis anos na
Área Funcional Ourense-Verín 2001
Taxa de ocupación da poboación en vivendas familiares de 16 e máis anos na
área Ourense-Verín 2001
Taxa de paro da poboación en vivendas familiares de 16 e máis anos na área
Ourense-Verín 2001
Explotacións de gando bovino perdidas 1991-2002
Empresas do sector primario na área Ourense-Verín: distribución
comarcal 2000
Empresas fabricantes na área Ourense-Verín: distribución comarcal
Empresas da construcción na área Ourense-Verín: distribución
comarcal 2000
Empresas de servicios na área Ourense-Verín: distribución comarcal

Anexo 19.
2000
Anexo20.
Establecementos e prazas turísticas na área de Ourense–Verín; hoteis,
hostais e fondas 2003
Anexo 21.
Establecementos e prazas de turismo rural na área de Ourense - Verín;
2003
Anexo 22.
Poboación residente en vivendas familiares por estado civil e sexo na área
funcional
Anexo 23.
Centros de ensino no curso 1998-99: distribución segundo concellos e tipos de
ensino
Anexo 24.
Alumnos no curso 1998-99: distribución segundo concellos e tipo de ensino
Anexo 25.
Profesorado nos centros de ensino no curso 1998-99: distribución segundo
concello e tipo de ensino
Anexo 26.
Número medio de alumnos por unidade 1999-00
Anexo 27.
Persoas maiores na área de Ourense-Verín

6

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA

