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O ano 2002 que ven de rematar representou para o Consello
Económico e Social de Galicia un período de especial actividade: sete
dictames sobre proxectos de textos normativos, tres informes de ini-
ciativa propia e tres informes-opinión foron debatidos e redactados ó
longo de corenta e nove sesións de traballo das Comisións Sectoriais
competentes e de oito sesións plenarias. A parte dalgunhas puntuais
discrepancias á hora de entender o que debería ter sido sometido ó trá-
mite consultivo do organismo, no balance final do ano mellorouse o
nivel de consulta de exercicios anteriores.

Pero o ano transcorrido tivo un colofón inesperado de especial dra-
matismo. Estou a falar da catástrofe do Prestige e as súas consecuen-
cias económicas, sociais e medioambientais sobre a comunidade gale-
ga. O CES-Galicia non podía oculta-la súa preocupación nin deixar de
presta-la súa colaboración para a resolución dos problemas plantexa-
dos; e dentro das posibilidades  que a súa normativa lle permite, o
Pleno do organismo, en sesión celebrada o 12 de decembro pasado,
adoptou dúas importantes decisións: en primeiro lugar, proceder á ela-
boración dun detido informe sobre esas consecuencias económicas,
sociais e medioambientais ocasionadas polos vertidos contaminantes
que asolaron as nosas costas e, en segundo lugar, facer chegar ás auto-
ridades da Unión Europea, conxuntamente con outros Consellos
Económicos e Sociais do espacio atlántico, a necesidade de adoptar con
urxencia unha serie de medidas que fagan realidade a aspiración de
contar cunha auténtica seguridade marítima europea.

A Declaración Conxunta asinada en Santiago de Compostela, con
data 20 de decembro de 2002, polos Consellos Económicos e Sociais
Rexionais franceses da costa atlántica e os Consellos Económicos e
Sociais españois do mesmo espacio, desde o Páis Basco ata as illas

Carta do Presidente



Canarias, é, ó mesmo tempo que unha demostración de solidariedade
ante un perigo común, unha declaración de esperanza asentada nun
dobre convencimento: que o ocurrido non é en modo algún inevitable
e que aínda é grande a marxe de vontade política que se pode mobili-
zar nos Estados europeos para que aquela aspiración se faga realidade.

Luis Suárez-Llanos Gómez
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Por Lei 6/1995, do 28 de xuño, creouse na Comunidade Autónoma
Galega o Consello Económico e Social, en aplicación do previsto no arti-
go 9.2 da Constitución española e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de
Autonomía de Galicia. O obxecto do organismo é facilita-la participación
do tódolos galegos na vida política, económica e social e atende-la aspi-
ración dos axentes económicos e sociais de que as súas opinións e pro-
postas podan ser tidas en conta no proceso de adopción de decisións
por parte da Xunta de Galicia.

Na medida que se trata do único órgano onde está representado
un amplo número de organizacións socio-profesionais, entidades e
asociacións de todo tipo, o CES configúrase como foro permanente de
diálogo e deliberación entre os axentes económicos e sociais e a
Xunta de Galicia para o exercicio da función consultiva, non só sobre
a actividade normativa da Xunta de Galicia en materias de especial
trascendencia económico-social, senon tamén para a elaboración de
informes, estudios o propostas encamiñadas a unha eventual intro-
ducción de reformas no ordenamento vixente. Precisamente por iso,
o art. 5º da súa Lei de creación o define como  “ente institucional de
dereito público consultivo da Xunta de Galicia en materia económica
e social” coa finalidade (art. 2º) de “facer efectiva a participación dos
axentes económicos e sociais na política socioeconómica de Galicia”.

Para o cumprimento destes obxectivos, o CES-Galicia ten asigna-
das (art. 5º e Disposición Adicional 2ª) diversas funcións, que se con-
cretan nas seguintes:

A• Emitir dictames (a solicitude preceptiva ou facultativa) sobre
proxectos de disposicións normativas e plans xerais ou sectoriais.

O Consello Económico e Social



1.- Dictames de solicitude preceptiva (art. 5º Lei de creación).
Calificanse como tales os que versen sobre:

1.1.- Anteproxectos de lei e proxectos de decretos lexislativos que
regulen materias socio-económicas directamente vinculadas ó desen-
volvemento económico e social de Galicia (a norma contempla unha
única excepción: o proxecto de lei de Presupostos Xerais da
Comunidade Autónoma).

1.2.- Plans xerais ou sectoriais que teñan relación cos ditos campos.

1.3.- Anteproxectos de lei ou proxectos de disposicións adminis-
trativas que afecten á organización, competencias ou funcionamento do
propio CES. 

1.4.- Materias que teñan que ser consultadas ó CES por precepto
expreso dunha lei.

2.- Dictames de solicitude facultativa (art. 5º 1.2. da Lei de
creación). Son os referentes a asuntos ou materias (non comprendidos
no anterior apartado) que sexan sometidos a consulta polo Consello da
Xunta de Galicia ou polos seus membros. Aínda que a normativa do
CES-Galicia non o especifique expresamente, a materia obxecto de dic-
tame ten que moverse tamén nese ámbito obxectivo do económico-
social que dá sentido ó Consello. Todo parece dar a entender que
obxecto directo do Dictame solicitado debe ser un proxecto de disposi-
ción normativa (Decreto, Orden), porque para a solicitude de pronun-
ciamentos do CES-Galicia sobre outros temas ábrese na Lei de creación
a vía da solicitude de informes ou estudios (art. 5º.2).

A  decisión de remitir ou non a consulta o proxecto de disposición
administrativa corresponde adóptala á consellería correspondente (ou o
propio Consello da Xunta) en función da especial transcendencia eco-
nómico-social do contido da disposición.

B• Elaborar  estudios ou informes sobre reformas na normati-
va vixente ou sobre a elaboración de plans e programas para favorece-
lo desenvolvemento económico e social de Galicia.
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Estes traballos poden ser elaborados por propia iniciativa ou a soli-
citude da Xunta de Galicia e deberán versar “sobre as reformas na nor-
mativa vixente que se estimen necesarias para favorece-lo desenvolve-
mento económico e social de Galicia ou sobre a elaboración de plans e
programas dirixidos á mesma finalidade”.

C• Dar a coñecer ó Goberno galego a súa opinión sobre a exe-
cución dos plans e programas de especial transcendencia para o
desenvolvemento económico e social de Galicia, a través da emisión de
opinións-recomendacións (art.5º 2 e 3). Ademais, o Consello pode,
con ocasión da elaboración da súa Memoria sobre a situación económi-
ca e social de cada ano, plantexar recomendacións ou orientacións
sobre a política presupostaria da Xunta.

D• Participar en mesas sectoriais xunto con representantes da
Administración autonómica para debater problemas específicos que
afecten a sectores estratéxicos de Galicia e definir posibles liñas de
actuación (Disposición Adicional Segunda). O CES-Galicia poderá pro-
poñer á Xunta de Galicia a convocatoria de Mesas Sectoriais nas que
participen non só as organizacións representadas no mesmo, senón
tamén a Administración autónoma, ó obxecto de debater problemas
específicos que afecten a sectores estratéxicos de Galicia, a fin de defi-
ni-las posibles liñas de actuación. Estas mesas sectorias son tamén o
instrumento para evacua-los informes requeridos pola normativa da
Unión Europea, en aplicación do principio de cooperación.

E• Elaborar e remitir anualmente ó Consello da Xunta unha
Memoria sobre a situación socioeconómica, incluíndo, no seu caso,
recomendacións  ou orientacións sobre a política presupostaria (art. 5º
3). O seu obxectivo é informar dos datos máis relevantes que configu-
ran a realidade socioeconómica de Galicia no ano anterior á súa publi-
cación. 



COMPETENCIAS

O ámbito obxectivo para o exercicio das funcións atribuidas ó
Consello Económico e Social de Galicia, é decir, as competencias do
CES, son as materias socioeconómicas directamente vinculadas ó
desenvolvemento económico e social de Galicia. 

Segundo o acordo tomado polo Consello da Xunta na súa reunión
do día 18 de febreiro de 1999, “enténdese por materias socioeconómi-
cas as relativas a economía, fiscalidade, emprego e seguridade social,
agricultura e pesca, educación e cultura, saúde, consumo, medio
ambiente, transporte e comunicacións, industria e enerxía, vivenda e
mercado único europeo”.

O procedemento para que o Goberno galego solicite a actuación
do CES foi definido tamén polo Consello da Xunta na devandita sesión,
nos seguintes termos:

“1.- Correspóndelle ó Presidente da Xunta solicitar do Consello
Económico e Social de Galicia a emisión de dictames ou informes sobre
anteproxectos de lei, proxectos de decretos lexislativos e plans xerais
ou sectoriais a que se refire o artigo 5.1.1. da Lei 6/1995, do 28 de
xuño, así como aqueloutros dos que a solicitude teña carácter precep-
tivo.

2.- Os departamentos ou consellerías con competencias para a
elaboración dos anteproxectos, proxectos e plans sinalados no aparta-
do 1 deste acordo, cando fose preceptivo o informe do Consello
Económico e Social de Galicia, de acordo coa súa lei de creación, inte-
resarano do presidente da Xunta.

A petición de dictames irá acompañada de toda a documentación
necesaria para se poder pronunciar.

3.- Cando os departamentos ou consellerías competentes estimen
que os anteproxectos, proxectos ou plans a que se refire o punto 1
deste acordo non requiren dictame preceptivo do CES-Galicia, xustifi-
carán o dito extremo mediante a incorporación ó expediente dunha
memoria, asinada polo secretario xeral, na que se precisen as razóns
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polas que non se considera preceptivo o dictame, salvo no caso de que
este finalmente se interese.”

Cómpre destacar que o funcionamento na Comunidade Autónoma
do Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL) –a súa existencia e
ámbito de actuación ven respetada pola propia Lei de creación do CES-
Galicia na Disposición Derradeira Primeira– permite excluír do ámbito
de competencias do CES as cuestions relativas ás relacións laborais,
strictu sensu, xa que a competencia para informar ou dictaminar sobre
a actividade normativa na que se concreta a política laboral da Xunta
ven atribuida, pola súa lei de creación, o devandito Consello Galego de
Relacions Laborais (CGRL). Este ámbito queda, polo tanto, fóra da acti-
vidade do CES.

OS MEMBROS DO CES

Para o cumprimento dos seus fins e funcións, a lei configura a
composición do Consello Económico e Social de Galicia con 33 membros
distribuídos en tres grupos –nos que están incluídas as organizacións,
entidades e asociacións máis representativas do ámbito económico e
social da comunidade autónoma–, o presidente e mailo secretario xeral.

• Grupo 1: Os seus once membros son designados polas organi-
zacións sindicais en función da súa representatividade de acordo coa
Lei Orgánica de Liberdade Sindical e co Estatuto dos Traballadores. O
Consello conta con 4 membros designados polo Sindicato Nacional
CC.OO. de Galicia, 4 membros designados polo sindicato UGT-Galicia e
3 membros designados pola Confederación Intersindical Galega (CIG).

• Grupo 2: Os membros deste grupo do Consello son designados
polas organizacións empresariais que gocen de capacidade representa-
tiva. Os seus once membros son designados pola Confederación de
Empresarios de Galicia.

• Grupo 3: O grupo compóñeno 4 membros en representación do
sector agrario (segundo a representatividade obtida nas últimas elec-
cións agrarias, 2 membros designados por Xóvenes Agricultores, 1



membro designado por Unións Agrarias e mais 1 membro designado
polo Sindicato Labrego Galego); 2 membros, do sector marítimo pes-
queiro (un da pesca de baixura e outro, do marisqueo), designados
polas Confrarías de Pescadores; 2 membros designados polo Consello
Galego de Consumidores e Usuarios; e 3 membros designados polas
Universidades de Galicia (cada Universidade designa un representan-
te).

Cada un destes 33 membros ten un suplente para cubri-las súas
posibles ausencias ás reunións do Pleno. 

O mandato dos membros do CES é de catro anos, renovables por
períodos iguais. No trascurso do mesmo, os membros poderán ser
substituidos polas entidades, organizacións ou asociacións que os
designasen. Neste caso, o novo membro permanecerá no cargo ata o
final de período previsto para o seu antecesor.

Os membros do CES, agás o secretario xeral, teñen dereito a par-
ticiparen con voz e voto nas sesións do Pleno e das comisións das que
formen parte; asistiren a calquera das comisións sectoriais e expresa-
ren a súa opinión -previa autorización do seu presidente-; dispoñeren
da documentación do Consello e de acceso ós traballos desenvolvidos
por calquera dos órganos colexiados; presentaren mocións, suxeren-
cias, textos alternativos e enmendas para a súa consideración e deixa-
ren constancia dos seus votos particulares, se os houbera, ós acordos
adoptados.  

No canto dos deberes, os membros do Consello teñen que asisti-
ren ás sesións do Pleno e das comisións ás que pertenzan e participa-
ren nos seus traballos; gardaren reserva sobre as actuacións do
Consello cando así o decidan os seus órganos e non faceren uso da con-
dición de membro para exerceren actividades privadas de carácter mer-
cantil ou profesional.
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Membros titulares 
do Consello Económico e Social de Galicia 

a 31/12/2002

Presidente: • Luis Suárez-Llanos Gómez
Secretario xeral: • Carlos Monclús Diez de Ulzurrun

Xavier Montero Dongil
Eusebio Justo Santos
Mª Isabel Quintáns Rodríguez
J. Carlos Rodríguez Gesto

Manuel Golpe Gómez
José Antonio Gómez Gómez
Delia Irene Martínez Conde
Javier Otaño Ballesteros

Fernando R. Acuña Rúa
Manuel Currás Meira
Natividade López Gromaz

S.N.CC.OO. Galicia

UGT-Galicia

CIG

GRUPO 1: ORGANIZACIÓNS SINDICAISGRUPO 1: ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

Fausto Santamarina Fernández
Ricardo Fernández Castro
Manuel Caeiro Varela
J. Pablo Rodríguez-Mantiñán Martínez
Fco. Javier García de Paredes y Moro 
Antonio Martínez Vázquez
Eduardo Jiménez Domínguez
Manuel Sánchez Aguirre
Mar Vázquez Fernández
Alfonso Varela Vázquez
Álvaro Martínez Riva

CEG

GRUPO 2: ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAISGRUPO 2: ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS
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Roberto García González

Manuel Dacal Vázquez

Ricardo García-Borregón Millán
Manuel D. Fontela Ríos

Evaristo Lareo Viñas
Manuel Pazos Vázquez

Begoña Bonet Díez
Otilia Novegil Villanueva

Rafael García Rodríguez
Manuel Castro Cotón
José Carlos Arias Moreira

Unións Agrarias

SLG

Xóvenes Agricultores

Confrarías

C.G. Consumidores

Universidade Coruña
Universidade Santiago
Universidade Vigo

GRUPO 3: OUTRAS ENTIDADES E ASOCIACIÓNSGRUPO 3: OUTRAS ENTIDADES E ASOCIACIÓNS
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Membros suplentes 
do Consello Económico e Social de Galicia 

a 31/12/2002

Maica Bouza Seoane
Manuel Lago Peñas
Jesús Penedo Pallas
Jaime López Golpe

Mar Alfonsín Madrigal
José Tomé Roca
Rosa Arcos Caamaño
Julia Martínez González

Xesús M. Mosquera Baamonde
Xurxo Cordero Novo
Fernando Martínez Randulfe

S.N.CC.OO. Galicia

UGT-Galicia

CIG

GRUPO 1: ORGANIZACIÓNS SINDICAISGRUPO 1: ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

José Manuel Maceira Blanco
Araceli de Lucas Sanz
José Antonio Neira Cortés
Javier García Ruiz
Julio de Santiago Boullón
Cristina Sanz Arias
Pablo Rancaño Otero
Sonia Mª Fernández Barciela
Mª José Fernández Robledo
Medardo Arias Prieto
Ángel Fernández Presas

CEG

GRUPO 2: ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAISGRUPO 2: ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS



CAMBIOS DE MEMBROS DO CONSELLO EN 2002

A anterior relación de membros do Consello Económico e Social de
Galicia recolle a composición dos grupos a 31 de decembro. Os cambios
de membros designados polas distintas entidades e organizacións
representadas no CES recóllense de seguido, a través dos decretos de
nomeamento e cesamento de membros publicados ó longo do ano
2002.

• Decreto 53/2002, do 13 de febreiro, polo que se dispón o cesa-
mento dun membro do Consello Económico e Social de Galicia.

Artigo único: Que cese como membro titular do CES-Galicia Juan
José Molinos Casal, en representación da CEG.

• Decreto 54/2002, do 13 de febreiro, polo que se dispón o nome-
amento dun membro do Consello Económico e Social de Galicia.

Artigo único: Noméase como membro titular do Consello
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Pedro González Boquete

Miguel Anxo Méndez López

Antonio de María Angulo
Isabel Manzano Maceira

Jesús Ramón Longueira Suárez
Francisco Javier Martínez Durán

Lourdes González Pérez
Mª Josefa Neira González

Jesús Martínez Girón
Ana Fernández Pulpeiro
Albino Prada Blanco

Unións Agrarias

SLG

Xóvenes Agricultores

Confrarías

C.G. Consumidores

Universidade Coruña
Universidade Santiago
Universidade Vigo

GRUPO 3: OUTRAS ENTIDADES E ASOCIACIÓNSGRUPO 3: OUTRAS ENTIDADES E ASOCIACIÓNS
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Económico e Social de Galicia a Mar Vázquez Fernández, en represen-
tación da CEG.

• Decreto 182/2002, do 15 de maio, polo que se dispón o cesa-
mento dun membro do CES-Galicia.

Artigo único: Que cese como membro suplente do CES-Galicia, en
representación da Confederación de Empresarios de Galicia, Susana
Budiño Rodríguez.

• Decreto 183/2002, do 15 de maio, polo que se dispón o nome-
amento de dous membros do Consello Económico e Social de Galicia.

Artigo único: Noméase como membros suplentes do Consello
Económico e Social de Galicia, en representación da Confederación de
Empresarios de Galicia, a José Manuel Maceira Blanco e a Araceli de
Lucas Sanz.

• Decreto 274/2002, do 9 de setembro, polo que se dispón o cesa-
mento de varios membros do CES-Galicia.

Artigo primeiro: Que cese como membro titular do Consello
Económico e Social de Galicia, en representación de USAG, Leandro
Quintas Saavedra.

Artigo segundo: Que cesen como membros suplentes do CES-
Galicia, en representación de Xóvenes Agricultores, Manuel Domingo
Fontela Ríos; e en representación de USAG, Enrique Martelo Villaverde.

• Decreto 275/2002, do 9 de setembro, polo que se dispón o
nomeamento de varios membros do Consello Económico e Social de
Galicia.

Artigo primeiro: Noméase como membro titular do CES-Galicia, en
representación de Xóvenes Agricultores, a Manual Domingo Fontela
Ríos.

Artigo segundo: Noméase como membros suplentes do Consello
Económico e Social de Galicia, en representación de Xóvenes
Agricultores, a Antonio de María Angulo e a Isabel Manzano Maceira.

• Decreto 308/2002, do 6 de novembro, polo que se dispón o
cesamento de varios membros do Consello Económico e Social de
Galicia.

Artigo primeiro: Que cese como membro titular do CES-Galicia en



representación de UGT-Galicia, José Carlos Rodríguez del Río.
Artigo segundo: Que cese como membro suplente do CES-Galicia

en representación de UGT-Galicia, Eusebio Oreana Martínez.

• Decreto 309/2002, do 6 de novembro, polo que se dispón o
nomeamento de varios membros do Consello Económico e Social de
Galicia.

Artigo primeiro: Noméase como membro titular do CES-Galicia en
representación de UGT-Galicia, a Javier Otaño Ballesteros.

Artigo segundo: Noméase como membro suplente do CES-Galicia
en representación de UGT-Galicia, a Julia Martínez González.

• Decreto 340/2002, do 4 de decembro, polo que se dispón o
cesamento de varios membros do CES-Galicia.

Artigo único: Que cesen como membros titulares do Consello
Económico e Social de Galicia en representación da CEG, Juan Silva
Alvite, e en representación da Universidade da Coruña, Juan Jesús
Fernández Caínzos.

• Decreto 341/2002, do 4 de decembro, polo que se dispón o
nomeamento de varios membros do Consello Económico e Social de
Galicia.

Artigo único: Noméase como membros titulares do Consello
Económico e Social de Galicia en representación da CEG, a Francisco
Javier García de Paredes y Moro e en representación da Universidade
da Coruña, a Rafael Garcia González.
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OS MEMBROS DA COMISIÓN PERMANENTE

A Comisión Permanente do CES-Galicia está composta polo pre-
sidente, o secretario xeral e os seguintes membros (a 31/12/2002):

Xavier Montero Dongil
Manuel Golpe Gómez
Fernando R. Acuña Rúa

Fausto Santamarina Fernández
Ricardo Fernández Castro
Manuel Caeiro Varela

Ricardo García-Borregón Millán
Manuel Pazos Vázquez
Rafael García Rodríguez

S.N. CC.OO. Galicia
UGT-Galicia
CIG

CEG

Xóvenes Agricultores
Confrarías
Universidade da Coruña

COMISIÓN PERMANENTE - MEMBROS TITULARESCOMISIÓN PERMANENTE - MEMBROS TITULARES

J. Carlos Rodríguez Gesto
Mar Alfonsín Madrigal
Xesús Mosquera Baamonde

José Antonio Neira Cortés
José Manuel Maceira Blanco
Araceli de Lucas Sanz

Manuel D. Fontela Ríos
Francisco Javier Martínez Durán
Jesús Martínez Girón

S.N. CC.OO. Galicia
UGT-Galicia
CIG

CEG

Xóvenes Agricultores
Confrarías
Universidade da Coruña

COMISIÓN PERMANENTE - MEMBROS SUPLENTESCOMISIÓN PERMANENTE - MEMBROS SUPLENTES



OS MEMBROS DAS COMISIÓNS SECTORIAIS

A composición das distintas Comisións Sectoriais do Consello
Económico e Social de Galicia a 31/12/2002 recóllese de seguido.
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Eusebio Justo Santos
José Antonio Gómez Gómez
Manuel Currás Meira

Ricardo Fernández Castro
José P. Rodríguez-Mantinán Martínez
Antonio Martínez Vázquez

Manuel D. Fontela Ríos
Evaristo Lareo Viñas
Begoña Bonet Díez

S.N. CC.OO. Galicia
UGT-Galicia
CIG

CEG

Xóvenes Agricultores
Confrarías
C.G. Consumidores e U.

CS-1: ECONOMÍA, EMPREGO E SECTORES PRODUCTIVOSCS-1: ECONOMÍA, EMPREGO E SECTORES PRODUCTIVOS

Mª Isabel Quintáns Rodríguez
Delia Irene Martínez Conde
Fernando R. Acuña Rúa

Manuel Caeiro Varela
Antonio Martínez Vázquez
Álvaro Martínez Riva

Manuel Dacal Vázquez
Otilia Novegil Villanueva
Rafael García Rodríguez

S.N. CC.OO. Galicia
UGT-Galicia
CIG

CEG

SLG
C.G. Consumidores e U.
Univ. A Coruña

CS-2: SECTOR PÚBLICO E BENESTAR SOCIALCS-2: SECTOR PÚBLICO E BENESTAR SOCIAL

• Presidente

•

•

• Presidente
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Xavier Montero Dongil
Javier Otaño Ballesteros
Xesús M. Mosquera Baamonde

Fausto Santamarina Fernández
Eduardo Jiménez Domínguez
Manuel Sánchez Aguirre

Roberto García González
Manuel Pazos Vázquez
Manuel Castro Cotón

S.N. CC.OO. Galicia
UGT-Galicia
CIG

CEG

Unións Agrarias
Confrarías
Universidade Santiago

CS-3: DESENVOLVEMENTO REXIONALCS-3: DESENVOLVEMENTO REXIONAL

J. Carlos Rodríguez Gesto
Manuel Golpe Gómez
Natividade López Grómaz

Francisco Javier García de Paredes y Moro
Mar Vázquez Fernández
Alfonso Varela Vázquez

Ricardo García-Borregón Millán
Otilia Novegil Villanueva
José Carlos Arias Moreira

S.N. CC.OO. Galicia
UGT-Galicia
CIG

CEG

Xóvenes Agricultores
C.G. Consumidores e U.
Universidade Vigo

CS-4: MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE GALICIACS-4: MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE GALICIA

•

•

• Presidente

• Presidente



ÓRGANOS DO CONSELLO

Para o cumprimento das súas funcións e para a participación efec-
tiva dos seus membros nos distintos traballos que aborda o Consello, o
CES-Galicia actúa a través dos seguintes órganos: 

• Órganos colexiados: o Pleno, a Comisión Permanente e as
Comisións Sectoriais.

• Órganos unipersonais: o Presidente e o Secretario Xeral.

O Consello conta, como órgano de apoio ós seus membros, cun
Gabinete Técnico, que, integrado por expertos en materias socioeconó-
micas, actúa baixo a dirección do Secretario Xeral.

A normativa prevé tamén a eventual constitución de mesas sec-
toriais, propostas á Xunta de Galicia polo Pleno para debater proble-
mas específicos que afecten a sectores estratéxicos de Galicia co fin de
defini-las posibles liñas de actuación.

O PLENO

O órgano de goberno do Consello Económico e Social é o Pleno,
composto polos 33 membros representantes das distintas entidades, o
presidente e mailo secretario xeral. Tódolos membros teñen dereito a
voto nas sesións, agás o secretario xeral. 

O máximo órgano do CES reúnese con carácter ordinario unha vez
cada trimestre e, de xeito extraordinario, sempre que sexa convocado
polo presidente ou por acordo da Comisión Permanente. 

O Pleno adopta os seus acordos por maioría simple de votos. Os
casos de posible empate resólvense polo voto de calidade do seu pre-
sidente.

Este órgano é o encargado de establece-las liñas xerais da actua-
ción do Consello, aproba-los estudios, informes ou dictames elaborados
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por propia iniciativa ou a petición da Xunta de Galicia, acorda-la elabo-
ración de estudios ou informes que podan favorecer o desenvolvemen-
to socio-económico de Galicia e aproba-la memoria sobre a situación
económica e social na comunidade. Nas vindeiras páxinas atópase un
resumo das actividades do Pleno neste senso (apartado “Actuacións dos
órganos colexiados”).

Ademais, o Pleno do CES aproba a proposta de anteproxecto de
orzamento e adopta tódolos acordos necesarios para a correcta organi-
zación e funcionamento interno do Consello.

A COMISIÓN PERMANENTE

A Comisión Permanente é o órgano colexiado colaborador do Pleno
no goberno do Consello. Está composta polo presidente, o secretario
xeral e nove membros titulares do CES, a razón de tres representantes
da cada un dos grupos do mesmo, para mante-la proporcionalidade da
súa representación.

A Comisión Permanente reúnese sempre que é convocada polo
presidente, pero tamén, se é o caso, por solicitude de, alomenos, tres
dos seus membros. A Comisión é a encargada de convoca-lo Pleno e
fixar, xunto co presidente, a correspondente orde do día da sesión.

Entre as súas funcións, destaca a supervisión das actividades do
Consello e a coordinación dos traballos das diferentes comisións, así
como efectua-lo seguimento dos dictames, estudios ou informes nos
que estéa a traballa-lo CES e darlle conta dos mesmos ó Pleno a través
do presidente. En xeral, a Comisión Permanente eleva ó Pleno todo o
que estima necesario para o mellor funcionamento do Consello.

AS COMISIÓNS SECTORIAIS

As comisións sectoriais son grupos de traballo que teñen asigna-
das as tarefas cotiás do Consello. Cada unha delas está composta por
nove membros, tres por cada un dos grupos representados no CES-
Galicia. 



En xeral, os traballos do CES están repartidos en catro comisións
sectoriais de carácter permanente:

• Comisión Sectorial número 1 (CS-1), Economía, emprego e sec-
tores productivos.

• Comisión Sectorial nº 2 (CS-2), Sector público e benestar social. 

• Comisión Sectorial nº 3 (CS-3), Desenvolvemento rexional.

• Comisión Sectorial nº 4 (CS-4), Memoria anual sobre a situación
socioeconómica.

O PRESIDENTE

O Presidente do CES é nomeado, para un período de catro anos,
polo Presidente da Xunta de Galicia, por proposta conxunta dos conse-
lleiros de Economía e Facenda e de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais, despois de consultar ás entidades, organizacións e aso-
ciacións representadas no Consello.

As competencias específicas atribuidas ó Presidente pola normati-
va do Consello son, entre outras, as seguintes:

- Representa-lo Consello e dirixi-las súas actuacións, en colabora-
ción coa Comisión Permanente.

- Dirixi-los debates dos órganos colexiados que presida, dar por
concluidos éstes cando considere que a deliberación foi suficiente,
someter a votación as propostas correspondentes e proclama-los resul-
tados delas.

- Dirimi-los eventuais empates co seu voto de calidade.

- Trasladar ás comisións sectorias correspondentes as solicitudes
de dictames, estudios ou informes recibidas e face-lo seguimento do
procedemento establecido para a súa elaboración e posterior aproba-
ción polo órgano competente.
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- Visa-las actas, ordena-la publicación dos acordos e dispoñe-lo
necesario para o seu cumprimento.

- Remiti-los dictames, informes ou estudios á Xunta de Galicia e
os conselleiros.

- Executa-los acordos do Pleno e maila Comisión Permanente e
velar polo bo funcionamento do Consello.

O SECRETARIO XERAL

O Secretario Xeral é o órgano de asistencia técnica e administra-
tiva do Consello e o depositario da fe pública dos seus acordos. É nome-
ado polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta conxunta dos con-
selleiros de Economía e Facenda e de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais, entre funcionarios do grupo A, despois de consulta-las enti-
dades, organizacións e asociacións representadas no CES.

Entre outras, corresponden ó Secretario Xeral as seguintes com-
petencias específicas:

- Exerce-la dirección administrativa e técnica dos distintos servi-
cios do Consello e velar por que os seus órganos actúen conforme ós
principios xerais que informan as actuacións das administracións públi-
cas.

- Redacta-las actas das sesións, as que asiste con voz pero sin
voto, autoriza-las coa súa sinatura e da-lo curso correspondente ós
acordos que se adopten.

- O Secretario Xeral exerce a xefatura do persoal do Consello, a
dirección do Gabinete Técnico e é o depositario dos fondos do CES, for-
mula as propostas de gasto e libra os pagamentos autorizados.



O GABINETE TÉCNICO

O Gabinete Técnico é un órgano de apoio ó Consello e actúa baixo
a dirección do Secretario Xeral. O Gabinete conta con dous expertos
economistas que están a desenvolve-los distintos traballos encetados
polo Consello: a Memoria anual, os informes e mailos dictames solici-
tados pola Xunta de Galicia.

A MESA SECTORIAL ESPECÍFICA DE COOPERACIÓN

Esta mesa sectorial, coa participación da Administración autonó-
mica e as organizacións económicas e sociais representadas no
Consello, evacúa, nos termos da regulamentación comunitaria, os
informes requeridos pola normativa da Unión Europea.

PROCEDEMENTOS INTERNOS

O seu Regulamento de Réxime Interno, aprobado polo Pleno na
súa sesión de 29 de abril de 1996 (DOG do 11 de xuño de 1996) e
modificado polo Pleno na sesión de 9 de marzo de 1999 (DOG do 24 de
marzo de 1999) e na sesión de 22 de febreiro de 2001 (DOG do 15 de
marzo de 2001), regula os procedementos internos do Consello, tanto
o prodecemento xeral como os distintos procedementos específicos.

Procedemento xeral:

O procedemento xeral iníciase, unha vez recibida a petición de ela-
boración dun dictame, coa remisión da mesma por parte do presidente
do Consello ó presidente da comisión sectorial competente segundo o
asunto de que se trate. Á vez, notifícase esa remisión ós membros da
Comisión Permanente. 

Unha vez recibido o encargo, no que se fixan tamén os prazos
máximos para o remate do traballo, a comisión sectorial organiza o seu
labor do xeito que considera máis oportuno, sempre contando co apoio
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dos servicios técnicos do Consello, en particular do Centro de
Documentación e do Gabinete Técnico. Se se estima necesario, pode
contar co asesoramiento de expertos externos.

Unha vez rematado o traballo e redactado o dictame, informe ou
estudio, entrégaselle ó presidente do CES, que é o encargado de envia-
lo á Comisión Permanente como paso previo á convocatoria do Pleno.
Nalgún caso, e previa delegación do Pleno, a propia Comisión
Permanente pódese encargar da aprobación dalgún dos traballos do
Consello.

No caso de que a aprobación corresponda ó Pleno, a Comisión
Permanente limitarase a coñece-lo texto remitido pola comisión secto-
rial e convoca-la celebración da sesión plenaria. Antes da data sinala-
da, os membros do Consello poden presentar as enmendas que esti-
men oportunas ó texto proposto. Se se trata de enmendas totais, éstas
deben ir acompañadas dun texto alternativo.

O Pleno debate o texto elaborado pola comisión sectorial e mais
as posibles enmendas, que, sometidas a votación, son incorporadas ou
non. Finalizado o debate, o texto final sométese tamén a votación para
a súa aprobación. Se non se acadara unha maioría suficente, o texto
podería volver a remitirse á comisión sectorial para a súa remodelación
segundo os parámetros expresados na sesión. Se, polo contrario, a
maioría dos membros do Pleno vota a favor do texto, o procedemento
remata coa inclusión do resultado e os posibles votos particulares na
resolución aprobatoria e a remisión do texto final á Xunta de Galicia.

Procedementos específicos:

Cada un dos traballos que aborda o Consello Económico e Social
de Galicia ten o seu propio procedemento específico de elaboración
aprobado pola Comisión Permanente. Nos seguintes esquemas (fluxo-
gramas) recóllense os procedementos de elaboración de dictames e de
informes e memoria.
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P: Pleno; CP: Comisión Permanente; CS: Comisión Sectorial; SX: Secretario xeral; 
GP: Gabinete Presidencia; GT: Gabinete técnico; CD: Centro Documentación
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P: Pleno; CP: Comisión Permanente; CS: Comisión Sectorial; ‘SX: Secretario xeral; 
GP: Gabinete Presidencia; GT: Gabinete técnico; CD: Centro Documentación

FLUXOGRAMA DE INFORMES E MEMORIA
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Procedemento da Mesa Sectorial Específica de Cooperación:

A mesa sectorial específica de cooperación do CES, ós efectos da
súa participación no Comité de Seguimento do programa operativo de
Galicia para o período 2000-2006, ten o seguinte procedemento inter-
no:

1. A mesa sectorial específica de cooperación do CES reunirase
con carácter ordinario antes das reunións dos Comités de Seguimento,
de acordo co artigo 3º.- Coordinación cos interlocutores económicos e
sociais, do Regulamento Interno do Comité de seguimento do progra-
ma operativo de Galicia para o período 2000-2006.

Artigo 3º.- Coordinación cos interlocutores económicos e
sociais.

“A participación dos interlocutores económicos e sociais no
seguimento do Programa Operativo Integrado de Galicia para o perí-
odo 2000-2006, prevista no artigo 17.2.d) do Regulamento (CE)
1260/1999 e no apartado 6.3.3. das disposicións de aplicación do dito
programa, levarase a cabo mediante convocatorias expresas cursadas
á Mesa sectorial Específica de Cooperación do Consello Económico e
Social de Galicia para as reunións do Comité de Seguimento.  A Mesa,
á vista da orde do día da sesión do Comité, determinará a asistencia
dun máximo de catro interlocutores económicos e sociais nela repre-
sentados”.

2. As reunións da mesa sectorial específica de cooperación do CES
serán convocadas pola Presidencia, al menos con una semana de ante-
lación á data da reunión de dita mesa, remitindo, coa convocatoria, a
orde do día, a documentación recibida a utilizar no Comité de
Seguimento e a documentación dispoñible que se considere oportuna.
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A descrición da actividade do Pleno, da Comisión Permanente e
das distintas Comisións Sectoriais está organizada por sesións e, den-
tro das mesmas, dase conta dos puntos máis salientables entre os
asuntos tratados, segundo constan nas correspondentes actas.

O Pleno do Consello celebrou en 2002 un total de 8 sesións. Pola
súa banda, a Comisión Permanente reuniuse en 9 ocasións ó longo do
ano, mentres a actividade das diferentes Comisións Sectoriais foi moi
variada:

CS-1: 19 sesións.
CS-2: 19 sesións.
CS-3: 4 sesións.
CS-4: 7 sesións.
A Mesa Sectorial Específica de Cooperación celebrou unha sesión.

ACTIVIDADE DO PLENO

• Sesión 1/02 (4 de febreiro)
O Pleno acorda aprobar por unanimidade o informe sobre as

áreas funcionais de Galicia: III.- Area Funcional de Pontevedra. 

O Presidente do CES informa da proposta da Comisión
Permanente e propón ó Pleno a elaboración dun informe, a iniciativa
propia, sobre sobre a situación sociolaboral da muller en Galicia. O
Pleno, por unanimidade, acorda aproba-la proposta de informe, a ini-
ciativa propia, nos seguintes termos:

1. Que o CES proceda á elaboración dun informe a iniciativa pro-
pia sobre a situación sociolaboral da muller en Galicia.

2. Que a realización dese informe se leve a cabo pola Comisión
Sectorial nº 2.

Actividades 2002



O Pleno, por unanimidade, acorda tamén aprobar diversas pro-
postas de informes-opinión, a iniciativa propia, nos seguintes termos:

1. Que o CES proceda á elaboración dun informe-opinión a ini-
ciativa propia sobre a posta en marcha do cluster do audiovisual de
Galicia. Que a realización dese informe-opinión se leve a cabo pola
Comisión Sectorial nº 1.

2. Que o CES proceda á elaboración dun informe-opinión a ini-
ciativa propia sobre os obxectivos estratéxicos da política industrial
de Galicia. Que a realización dese informe-opinión se leve a cabo pola
Comisión Sectorial nº 1.

3. Que o CES proceda á elaboración dun informe-opinión a ini-
ciativa sobre os obxectivos estratéxicos para poboacións economica-
mente emerxentes. Que a realización dese informe-opinión se leve a
cabo pola Comisión Sectorial nº 3.

• Sesión 2/02 (13 de febreiro)
O Pleno acorda aproba-lo por unanimidade a proposta de dictame

sobre o anteproxecto de Lei de medidas de réxime fiscal e administra-
tivo 2002.

• Sesión 3/02 (5 de abril)
O Pleno acorda aprobar por unanimidade, coa incorporación ó

informe dunha emenda de adicción presentada pola CEG, o informe
sobre "Movementos migratorios en Galicia",  

O Presidente do CES informa da proposta da Comisión Permanente
e propón ó Pleno a elaboración dun informe-opinión sobre os
"Obxectivos estratéxicos do sector primario en Galicia".

Despois dun amplo debate, o Pleno, por unanimidade, acorda
aproba-la proposta de informe, a iniciativa propia, nos seguintes ter-
mos:

1. Que o CES proceda á elaboración dun informe-opinión a inicia-
tiva propia sobre os "Obxectivos estratéxicos do subsector agro-gan-
deiro e forestal en Galicia". 

2. Que a Comisión Sectorial estudie a oportunidade de non incluír
no informe-opinión a análise das industrias de 1ª transformación.
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3. Que a realización dese informe-opinión se leve a cabo pola
Comisión Sectorial nº 1

• Sesión 4/02 (3 de xuño)
O Pleno acorda aprobar por unanimidade, coa incorporación ó dic-

tame dunha emenda de adicción da CIG, do dictame sobre o antepro-
xecto de Lei de modificación da Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia
sobre drogas.

O Pleno acorda aprobar por unanimidade, coa incorporación ó dic-
tame dunha emenda de mellora técnica aportada polo Presidente do
Consello, o dictame sobre o anteproxecto de Lei do Consello
Universitario de Galicia.

O Pleno acorda tamén aprobar por unanimidade o dictame sobre
o proxecto de Decreto de contratación de profesorado universitario.

Asímesmo, nesta sesión o Pleno acordou a aprobación, tamén por
unanimidade, do informe-opinión sobre a posta en marcha do cluster
do audiovisual en Galicia.

A sesión rematou co acordo plenario de aprobar, por unanimida-
de, o anteproxecto de orzamentos do CES-Galicia para o ano 2003.

• Sesión 5/02 (24 de xullo)
O Pleno acorda a aprobación por unanimidade do dictame sobre o

anteproxecto de Lei de taxas, prezos, canons e exaccións reguladoras
da Comunidade Autónoma de Galicia.

O Pleno acorda tamén aprobar por unanimidade o informe-opinión
sobre as Estratexias territoriais de desenvolvemento de Galicia.

O Presidente do CES informa da proposta da Comisión Permanente
para a elaboración dun informe, a iniciativa propia, sobre o sector pes-
queiro en Galicia. O Pleno, coa abstención dos tres membros da
Confederación Intersindical Galega, acorda aprobar, por maioría a pro-
posta de informe, a iniciativa propia, nos seguintes termos:



1. Que o CES proceda á elaboración dun informe a iniciativa pro-
pia sobre o sector pesqueiro en Galicia 

2. Que a realización dese informe se leve a cabo pola Comisión
Sectorial nº 1.

• Sesión 6/02 (21 de outubro)
O Pleno acorda aprobar por unanimidade a Memoria sobre a situa-

ción económica e social de Galicia 2001. 

Acorda tamén aprobar por unanimidade o informe-opinión sobre
“Obxectivos estratéxicos da política industrial en Galicia”. 

O Pleno acorda aproba-lo por unanimidade o dictame sobre o
anteproxecto de Lei de medidas fiscais e de réxime administrativo. 

• Sesión 7/02 (15 de novembro)
O Pleno acorda aprobar por unanimidade o dictame sobre o ante-

proxecto de Lei de Ordenación Sanitaria de Galicia.

• Sesión 8/02 (12 de decembro)
O Pleno acorda aprobar por unanimidade o informe sobre O sec-

tor pesqueiro en Galicia.

O Presidente do CES informa da proposta da Comisión Permanente
para a elaboración dun informe, a iniciativa propia, sobre as conse-
cuencias económicas, sociais e ambientais que a medio prazo terá o
vertido do petroleiro Prestige para Galicia. O Pleno acorda aprobar, por
unanimidade, a proposta de informe, a iniciativa propia, nos seguintes
termos:

1. Que o CES proceda á elaboración dun informe a iniciativa pro-
pia sobre as consecuencias económicas, sociais e ambientais  que a
medio prazo terá o vertido do petroleiro Prestige para Galicia.

2. Que a realización dese informe se leve a cabo pola Comisión
Sectorial nº 1

3. Que a Comisión Sectorial decida os procedementos para a súa
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realización e propoña a Comisión Permanente, no seu caso, as necesi-
dades de colaboracións externas.

4. Que a Comisión Sectorial propoña ó Presidente do Consello a
solicitude das comparecencias que considere necesarias para a elabo-
ración do citado informe.

Acórdase tamén por unanimidade delegar na Comisión
Permanente a toma do acordo de adhesión á declaración que sobre o
vertido do Prestige realizará a Rede Transnacional Atlántica dos
Consellos Económicos e Sociais.

ACTIVIDADE DA COMISIÓN PERMANENTE

• Sesión 1/02 (16 de xaneiro)
Acórdase aproba-la proposta Memoria de actividades 2001, unha

vez corrixida coas consideracións propostas nesta sesión.

Acórdase por unanimidade incluír na orde do día do vindeiro Pleno
a proposta de informe por propia iniciativa sobre a situación sociolabo-
ral da muller en Galicia.  

Asímesmo, acórdase por unanimidade incluír na orde do día do
vindeiro Pleno tres propostas de informes-opinión: sobre a posta en
marcha do cluster do audiovisual de Galicia; sobre os obxectivos estra-
téxicos da política industrial  de Galicia; e sobre os obxectivos estraté-
xicos para poboacións economicamente emerxentes.

Acórdase tramita-la proposta de informe sobre as áreas funcionais
de Galicia. III.- Área funcional de Pontevedra.

• Sesión 2/02 (22 de marzo)
Acórdase tramitar ó Pleno a proposta de informe sobre os

Movementos migratorios en Galicia.

Acórdase  facultar ó Presidente do Consello, segundo a proposta
presentada polos representantes das Universidades de A Coruña,



Santiago e Vigo (Grupo III do CES-Galicia), para solicitar á Xunta de
Galicia que a normativa legal o, en seu caso, regulamentaria, de desen-
volvemento da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de
Universidades, competencia da Comunidade Autónoma, sexa remitida
ó Consello Económico e Social de Galicia para emitir os dictames pre-
ceptivos ou facultativos que, en cada caso, correspondan.

• Sesión 3/02 (27 de maio)
Acórdase tramitar ó Pleno a proposta de dictame  sobre o ante-

proxecto de Lei de modificación da Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia
sobre drogas.

Acórdase tramitar ó Pleno a proposta de dictame sobre o antepro-
xecto de Lei do Consello Universitario de Galicia.

Acórdase tamén tramitar ó Pleno a proposta de dictame sobre o
proxecto de Decreto de contratación de profesorado universitario.

Asímesmo, córdase tramitar ó Pleno a proposta de informe-opi-
nión sobre A posta en marcha do cluster do audiovisual en Galicia.

Acórdase, por último, aproba-lo anteproxecto de presupostos do
Consello Económico e Social de Galicia para o ano 2003, como trámite
previo á súa discusión e aprobación polo Pleno do Consello.

• Sesión 4/02 (17 de xullo)
Acórdase tramitar ó Pleno a proposta de dictame  sobre o ante-

proxecto de Lei de taxas, prezos, canons e exaccións reguladoras da
Comunidade Autónoma de Galicia.

Acórdase tramitar ó Pleno a proposta de informe-opinión sobre as
Estratexias territoriais de desenvolvemento de Galicia.

Acórdase non tramitar ó Pleno a proposta de informe-opinión
sobre os Obxectivos estratéxicos da política industrial en Galicia, por
non ter rematado a Comisión Sectorial 1ª a proposta de texto definiti-
vo antes da convocatoria do Pleno.
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Asímesmo, acórdase tramitar ó Pleno a proposta de elaboración,
por propia iniciativa, dun informe sobre o sector pesqueiro en Galicia.

Acórdase propoñer ó Pleno do CES que, segundo o procedemento
establecido no artigo 8 do Regulamento de Réxime Interno, requira as
organizacións pertencentes o sector agrario para que procedan o nome-
amento e cese dos seus representantes, na proporción que lles corres-
ponde segundo os resultados do proceso electoral a Cámara Agrarias
de Galicia: dous pola organización de “Xóvenes Agricultores –ASAJA
Galicia”, e un por cada unha das outras dúas organizacións: “Unións
Agrarias-UPA” e “Coalición electoral Sindicato Labrego Galego”.

• Sesión 5/02 (4 de outubro)
Acórdase tramitar ó Pleno a proposta de Memoria sobre a situa-

ción económica e social  de Galicia 2001.

Acórdase tamén tramitar ó Pleno a proposta de informe-opinión
sobre os Obxectivos estratéxicos da política industrial en Galicia.

• Sesión 6/02 (11 de novembro)
Acórdase tramitar ó Pleno, polo trámite de urxencia, a proposta de

dictame sobre o anteproxecto de Lei de Ordenación Sanitaria de Galicia.

Acórdase que o Presidente solicite información ó Conselleiro de
Ordenación do Territorio e Obras Públicas sobre as accións realizadas
ou en curso respecto ás infraestructuras ferroviarias de alta velocidade
que afectan a Galicia.

• Sesión 7/02 (4 de decembro)
Acórdase tramitar ó Pleno a proposta de de informe sobre O sec-

tor pesqueiro en Galicia.

Acórdase propoñer ó Pleno do Consello a realización dun informe
sobre as consecuencias económicas, sociais e medioambientais do ver-
tido do Prestige para Galicia. Considerase necesario analizar os seguin-
tes puntos:



• O importante impacto que o vertido do petroleiro Prestige está
a ter en Galicia.

• As consecuencias económicas e sociais que producirá a medio e
longo prazo tanto no sector pesqueiro como no resto dos sectores pro-
ductivos de Galicia.

• As consecuencias que a medio e longo prazo terá sobre os recur-
sos medioambientais de Galicia.

• O alcance das medidas para facer fronte ós devanditos impactos
económicos, sociais e ambientais.

• Sesión 8/02 (12 de decembro)
Acórdase propoñer ó Pleno do Consello que delegue na Comisión

Permanente o acordo de adhesión á declaración que sobre o vertido do
Prestige realizará a Rede Transnacional Atlántica dos Consellos
Económicos e Sociais.

• Sesión 9/02 (16 de decembro)
Acórdase a adhesión á declaración que sobre o vertido do Prestige

propoñen realizar os Consellos Económicos e Sociais da futura Rede
Transnacional Atlántica dos Consellos Económicos e Sociais, con algun-
has modificacións introducidas nesta sesión.

Acórdase que se propoña o CES-Galicia como sede para realizar a
dita declaración.
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ACTIVIDADE DA COMISIÓN SECTORIAL Nº 1: 
ECONOMÍA, EMPREGO E SECTORES PRODUCTIVOS
Presidencia: Grupo I, CIG

• Sesión 1/02 (7 de febreiro)
Debátese o texto do anteproxecto de Lei de medidas de réxime

fiscal e administrativo 2002.  

• Sesión 2/02 (11 de febreiro)
A Comisión Sectorial acorda aprobar por unanimidade, coas obser-

vacións  introducidas nesta sesión, o texto definitivo da proposta de
Dictame sobre o anteproxecto de Lei de medidas de réxime fiscal e
administrativo 2002 e remitilo ó Presidente do Consello para a súa
aprobación polo Pleno. 

• Sesión 3/02 (25 de marzo)
Acórdase inicia-la elaboración dun informe-opinión sobre o "Plan

estratéxico do sector audiovisual galego (2002-2005) e a posta en mar-
cha do cluster do audiovisual en Galicia" e o seu correspondente calen-
dario de sesións.

• Sesión 4/02 (8 de abril)
Acórdase completa-la información sobre a posta en marcha do

cluster do audiovisual en Galicia solicitando a convocatoria da Directora
Xeral do IGAPE.

• Sesión 5/02 (15 de abril)
Infórmase da convocatoria para o 29 de abril do director xeral de

Comunicación Social e do Audiovisual e da posible asistencia da direc-
tora xeral do IGAPE.

Acórdase completar a información sobre a posta en marcha do
cluster do audiovisual en Galicia solicitando tamén a convocatoria do
director xeral da Compañía de Radiotelevisión de Galicia para o día 29
de abril.



Debátese o borrador das consideracións para o Informe-opinión
sobre o "Plan estratéxico do sector audiovisual galego (2002-2005) e a
posta en marcha do cluster do audiovisual en Galicia". 

• Sesión 6/02 (22 de abril)
Continúa o debate para a redacción do Informe-opinión sobre o

"Plan estratéxico do sector audiovisual galego (2002-2005) e a posta
en marcha do cluster do audiovisual en Galicia".

• Sesión 7/02 (29 de abril)
Comparecen ante a Comisión, D. Ignacio José Otero López, direc-

tor xeral de Comunicación social e do audiovisual e D.Francisco Campos
Freire, director xeral da Compañía de Radiotelevisión do Galicia e expo-
ñen a súas consideracións sobre  o Plan estratéxico do sector audiovi-
sual galego (2002-2005) de AGAPI e sobre  a posta en marcha do clus-
ter do audiovisual en Galicia.

Acórdase incluír, dado o interese das mesmas, no informe-opinión
sobre o Plan estratéxico do sector audiovisual galego (2002-2005) e a
posta en marcha do cluster do audiovisual en Galicia, o contido de
ambas comparecencias e como anexo o análise do sector do audiovi-
sual de Galicia entregado polo director xeral de Comunicación social e
do audiovisual.

• Sesión 8/02 (13 de maio)
Seguen os traballos de elaboración do informe-opinión.

• Sesión 9/02 (20 de maio)
A Comisión Sectorial acorda aprobar por unanimidade, coas obser-

vacións  introducidas nesta sesión, o texto definitivo da proposta de
Informe-opinión sobre a posta en marcha do cluster do audiovisual en
Galicia e remiti-lo ó Presidente do Consello para a súa aprobación polo
Pleno. 
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• Sesión 10/02 (3 de xuño)
Debátense as consideracións ó Informe-opinión sobre os obxecti-

vos estratéxicos da política industrial en Galicia e acórdase incorpora-
las o mesmo.

• Sesión 11/02 (24 de xuño)
Continúan os traballos de elaboración do Informe-opinión sobre os

obxectivos estratéxicos da política industrial en Galicia 

• Sesión 12/02 (19 de setembro)
A Comisión Sectorial acorda aprobar por unanimidade, coas obser-

vacións introducidas nesta sesión, o texto da proposta de Informe-opi-
nión sobre Obxectivos estratéxicos da política industrial de Galicia e
remitilo ó Presidente do Consello para a súa aprobación polo Pleno.

Acórdase redactar os borradores do informe sobre o sector pes-
queiro en Galicia e do informe-opinión sobre obxectivos estratéxicos do
subsector agrogandeiro e forestal en Galicia no mes de outubro, de
acordo coas propostas de índices presentados, modificados coas obser-
vacións introducidas nesta sesión. 

Acórdase convocar ás sesións de esta comisión ós membros do
consello que, en representación do sector pesqueiro o agrario, corres-
pondan en función dos informes a debater. 

• Sesión 13/02 (8 de outubro)
Traballos para a elaboración do dictame sobre o anteproxecto de

Lei de medidas fiscais e de réxime administrativo.

• Sesión 14/02 (14 de outubro)
A Comisión Sectorial acorda aprobar por unanimidade, coas obser-

vacións  introducidas nesta sesión, o texto definitivo da proposta de
Dictame sobre o anteproxecto de Lei de medidas fiscais e de réxime
administrativo e remitilo ó Presidente do Consello para a súa aproba-
ción polo Pleno.



• Sesión 15/02 (7 de novembro)
Acórdase iniciar os debates coa proposta de informe sobre o sec-

tor pesqueiro en Galicia. 

Acórdase cambiar a denominación do informe-opinión sobre
Obxectivos estratéxicos do subsector agrogandeiro e forestal en Galicia
polo de Informe sobre o subsector agrogandeiro e forestal en Galicia.

• Sesión 16/02 (14 de novembro)
Continúa o debate das consideracións á proposta de informe sobre

O sector pesqueiro en Galicia.

• Sesión 17/02 (21 de novembro)
Nova sesión de debate das consideracións á proposta de informe

sobre O sector pesqueiro en Galicia.

• Sesión 18/02 (28 de novembro)
A Comisión Sectorial acorda aprobar por maioría o texto definitivo

da proposta de informe sobre O sector pesqueiro en Galicia e remitilo
ó Presidente do Consello para a súa aprobación polo Pleno.

• Sesión 19/02 (19 de decembro)
Establécese a programación das sesións para a elaboración do

informe sobre O subsector agrogandeiro e forestal en Galicia.

Acórdase realizar o informe sobre consecuencias económicas,
sociais e medioambientais que, a medio prazo, terá o vertido do petro-
leiro Prestige para Galicia, de acordo coa proposta presentada polo
Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo.
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ACTIVIDADE DA COMISIÓN SECTORIAL Nº 2: 

SECTOR PÚBLICO E BENESTAR SOCIAL
Presidencia: Grupo II, CEG

• Sesión 1/02 (28 de xaneiro)
Acórdase o calendario de sesións para aproba-la proposta de

informe sobre "Mobilidade xeográfica e movementos migratorios en
Galicia" e proponse algunhas consideracións de mellora do borrador
presentado sobre a dita proposta de informe.

• Sesión 2/02 (7 de febreiro)
Debátense as consideracións ó punto 2.- Movementos migratorios

dentro de Galicia do informe sobre "Movementos migratorios en Galicia". 
• Sesión 3/02 (14 de febreiro)
Debátense as consideracións ó punto 3.- Movementos migratorios

de Galicia con España, do informe sobre "Movementos migratorios en
Galicia". 

• Sesión 4/02 (21 de febreiro)
Debátense as consideracións ó punto Punto 4.- Movementos migra-

torios de Galicia co resto do mundo, do informe sobre "Movementos
migratorios en Galicia". 

• Sesión 5/02 (28 de febreiro)
Debátense as consideracións ó Punto 5.- Políticas de integración, do

informe sobre "Movementos migratorios en Galicia". 

• Sesión 6/02 (7 de marzo)
A Comisión Sectorial acorda aprobar por unanimidade, coas modifi-

cacións introducidas nesta sesión, a proposta de texto definitivo do
Informe sobre "Movementos migratorios en Galicia" e remitila ó
Presidente do Consello para o seu traslado á Comisión Permanente e
aprobación polo Pleno. 

Por outra banda, tralo debate da proposta de índice e programación



das sesións para a elaboración do informe sobre "A situación sociolabo-
ral da muller en Galicia", acórdase que o informe se denomine: "A situa-
ción socioeconómica da muller en Galicia" e que o primeiro borrador esté
dispoñible para finais de ano.

• Sesión 7/02 (25 de marzo)
Entrégase para dictame da Comisión o texto do anteproxecto de lei

de modificación da lei 2/1996, de 8 de maio, de Galicia sobre drogas.
Acórdase proseguir cos dictames sobre o anteproxecto de Lei do Consello
Galego de Universidades e sobre o proxecto de Decreto de contratación
de profesorado universitario.

• Sesión 8/02 (2 de maio)
Acórdase aprobar a proposta de Dictame sobre o anteproxecto de

Lei do Consello Galego de Universidades.

• Sesión 9/02 (10 de maio)
Acórdase aprobar a proposta de Dictame sobre o proxecto de

Decreto de contratación de profesorado universitario, trasladando a
observación xeral as observacións particulares sobre as disposicións tran-
sitorias do proxecto de Decreto. Acórdase remitir na vindeira sesión o
texto definitivo. 

• Sesión 10/02 (16 de maio)
A Comisión Sectorial acorda aprobar por unanimidade, coas modifi-

cacións introducidas nesta sesión, a proposta de Dictame sobre o ante-
proxecto de Lei de modificación da Lei 2/1996, de 8 de maio, de Galicia
sobre drogas e remitila ó Presidente do Consello para o seu traslado á
Comisión Permanente e aprobación polo Pleno. 

• Sesión 11/02 (5 de xullo)
Dictame sobre o anteproxecto de Lei de taxas, prezos, canons e

exaccións da Comunidade Autónoma de Galicia.
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• Sesión 12/02 (12 de xullo)
A Comisión Sectorial acorda aprobar por unanimidade, coas modifi-

cacións introducidas nesta sesión, a proposta de Dictame sobre o ante-
proxecto de Lei de taxas, prezos, canons e exaccións da Comunidade
Autónoma de Galicia e remitila ó Presidente do Consello para o seu tras-
lado á Comisión Permanente e aprobación polo Pleno. 

• Sesión 13/02 (12 de setembro)
Programación das sesións para a elaboración do informe sobre A

situación socioeconómica da muller en Galicia e análise do primeiro
borrador.

• Sesión 14/02 (26 de setembro)
Acórdanse distintas consideracións de mellora do Capítulo I do

informe sobre “A situación socioeconómica da muller en Galicia”.

• Sesión 15/02 (17 de outubro)
Programación das sesións para a elaboración dun dictame sobre o

anteproxecto de Lei de ordenación sanitaria de Galicia.

• Sesión 16/02 (31 de outubro)
Debate da proposta de integración das consideracións dos mem-

bros ós títulos I, II e III do anteproxecto de Lei de ordenación sanita-
ria de Galicia. Acórdase, a petición do Conselleiro de Sanidade, a tra-
mitación urxente do anteproxecto de Lei de ordenación sanitaria de
Galicia.

• Sesión 17/02 (8 de novembro)
A Comisión Sectorial acorda aprobar por unanimidade, coas modi-

ficacións introducidas nesta sesión, a proposta de Dictame sobre o
anteproxecto de Lei de ordenación sanitaria de Galicia e remitila ó
Presidente do Consello para o seu traslado á Comisión Permanente e
aprobación polo Pleno. 



• Sesión 18/02 (4 de decembro)
Programación das sesións para a elaboración dun dictame sobre o

anteproxecto de Lei galega para a igualdade de mulleres e homes.

• Sesión 19/02 (20 de decembro)
A Comisión Sectorial acorda aprobar por unanimidade, coas modi-

ficacións introducidas nesta sesión, a proposta de dictame sobre o
anteproxecto de Lei galega para a igualdade de mulleres e homes e
remitila ó Presidente do Consello para o seu traslado á Comisión
Permanente e aprobación polo Pleno.

Acordouse tamén unha nova programación das sesións para a ela-
boración do informe sobre A situación socioeconómica da muller en
Galicia.

ACTIVIDADE DA COMISIÓN SECTORIAL Nº 3: 
DESENVOLVEMENTO REXIONAL
Presidencia: Grupo III, Unións Agrarias

• Sesión 1/02 (11 de abril)
Acórdase o calendario de sesións para a elaboración do informe-

opinión sobre os "Obxectivos estratéxicos para poboacións economica-
mente emerxentes" e completa-lo borrador do mesmo con novos datos
e análises.

• Sesión 2/02 (23 de maio)
Acórdase cambia-lo título do informe-opinión sobre os "Obxectivos

estratéxicos para poboacións economicamente emerxentes" polo de
informe-opinión sobre “Estratexias territoriais de desenvolvemento en
Galicia”.

• Sesión 3/02 (6 de xuño)
Continúan os traballos de debate do borrador de informe-opinión

sobre os “Estratexias territoriais de desenvolvemento en Galicia”.
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• Sesión 4/02 (27 de xuño)
A Comisión Sectorial acorda aprobar, por unanimidade, coas

observacións  introducidas nesta sesión, o texto definitivo da proposta
de informe-opinión sobre Estratéxias territoriais de desenvolvemento
en Galicia e remitilo ó Presidente do Consello para o seu traslado á
Comisión Permanente e aprobación polo Pleno. 

ACTIVIDADE DA COMISIÓN SECTORIAL Nº 4: 
MEMORIA ANUAL SOBRE A SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
Presidencia: Grupo I, UGT-Galicia

• Sesión 1/02 (4 de marzo)
Acórdase aproba-la proposta de índice para a Memoria sobre a

situación económica e social de Galicia 2001, coas consideracións remi-
tidas pola Universidade de Vigo sobre a modificación da orde dos epí-
grafes do punto 4.5.- Educación e do punto 5.2.- Ciencia e Tecnoloxía.

Acórdase que a unidade monetaria da Memoria sobre a situación
económica e social de Galicia 2001 sexa o euro.

• Sesión 2/02 (17 de xuño)
Debate sobre os documentos entregados para a elaboración das

consideracións da Memoria sobre a situación económica e social de
Galicia 2001.

• Sesión 3/02 (4 de xullo)
Acórdase aprobar, coas observacións debatidas nesta sesión, a

proposta de integración das consideracións sobre o capítulo 1 da
Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2001.

• Sesión 4/02 (11 de xullo)
Acórdase aprobar, coas observacións debatidas nesta sesión, a

proposta de integración das consideracións sobre o capítulo 2 da
Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2001.



• Sesión 5/02 (18 de xullo)
Acórdase aprobar, coas observacións debatidas nesta sesión, a

proposta de integración das consideracións sobre o capítulo 3 da
Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2001.

• Sesión 6/02 (25 de xullo)
Acórdase aprobar, coas observacións debatidas nesta sesión, a

proposta de integración das consideracións sobre o capítulo 4 e 5 da
Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2001.

• Sesión 7/02 (23 de setembro)
Acórdase aproba-lo borrador da “Memoria sobre a situación eco-

nómica e social de Galicia do ano 2001” e remiti-lo ó Presidente do
Consello para o seu traslado á Comisión Permanente, como trámite pre-
vio á convocatoria do Pleno, en cumprimento do artigo 5º da Lei de cre-
ación do Consello.

ACTIVIDADE DA MESA SECTORIAL

ESPECÍFICA DE COOPERACIÓN

• Sesión 1/02 (24 de outubro)
Infórmase da incorporación da proposta, que a mesa sectorial

específica de cooperación fixo do artigo 3º.- Coordinación cos interlo-
cutores económicos e sociais, no Regulamento Interno do Comité de
seguimento do programa operativo de Galicia para o período 2000-
2006. Os membros da mesa constatan que dito artigo é conforme co
texto acordado na sesión 01/01.
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ACTIVIDADE INSTITUCIONAL

O presidente é o principal protagonista da actividade institucional
do Consello Económico e Social de Galicia, tanto no que atinxe ás rela-
cións cos membros da Xunta de Galicia, co Parlamento galego e mesmo
cos outros Consellos Económicos e Sociais. As comparecencias de
representantes da Administración autonómica para informar de aspec-
tos relevantes da actividade dos seus respectivos departamentos ou
para presentar documentos para o seu debate e a correspondente apor-
tación de suxestións por parte dos membros do CES tiveron, como en
anos anteriores, un espacio en 2002. 

• Encontros

Como cada ano, o presidente e mailo secretario xeral do CES-
Galicia participaron no encontro dos responsables dos Consellos
Económicos e Sociais das Comunidades Autónomas, que en 2002 tivo
lugar en Sevilla. Na capital andaluza, os responsables deste organismos
tiveron ocasión de poñer en común as súas experiencias e compartir
ideas para futuras actuacións conxuntas.

Ademais, o presidente do CES-Galicia mantivo unha fluída relación
cos membros da Xunta de Galicia y co seu presidente, co que tivo a
ocasión de compartir diversos actos institucionais ó longo deste ano.

• Comparecencias

Por motivos de calendario parlamentario, a comparencia anual do
presidente do Consello diante da comisión de presupostos do
Parlamento de Galicia correspondente a 2001 retrasouse ata os primei-
ros meses deste ano, concretamento ó 28 de febreiro. Ademais, 0 28
de outubro tivo lugar a comparecencia ordinaria para presenta-lo pre-
suposto correspondente ó 2003.



• O día 29 de abril celebrouse, no transcurso dunha sesión da
Comisión Sectorial nº 1, a comparecencia do director xeral de
Comunición Social e do Audiovisual da Xunta de Galicia e do director
xeral da Compañía Radiotelevisión de Galicia, no eido dos traballos de
elaboración dun informe-opinión sobre a posta en marcha do cluster do
audiovisual de Galicia.

• Cursos e xornadas

As instalacións da sede do Consello Económico e Social de Galicia
en Santiago de Compostela acolleron en 2002 varios actos oganizados
por entidades representadas no CES ou outras organizacións.

• Xornadas do Instituto para o Desenvolvemento Económico de
Galicia (IDEGA) na sala do Pleno (3 reunións)

• Xornadas sobre a violencia contra as mulleres organizada pola
Secretaría da Muller de CC.OO. e reunión do Comité Confederal do sin-
dicato.

• Declaración conxunta de CC.EE.SS. do Arco Atlántico

O afundimento do petroleiro Prestige preto das costas de Galicia e
a posterior marea negra que acadou o litoral galego, o do Cantábrico e
mesmo a beiramar atlántica francesa foi o telón de fondo para que os
consellos económicos e sociais de España e Francia pertencentes ó Arco
Atlántico asinasen unha declaración conxunta sobre a necesidade
dunha verdadeira seguridade marítima europea.

A declaración foi asinada polos consellos económicos e sociais
rexionais da Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Centre,
Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine e Midi-Pyrénées
e mais polos consellos económicos e sociais do País Basco, Cantabria,
Asturias, Galicia, Castela e León, Andalucía, Canarias e Ceuta e pre-
sentada en Santiago de Compostela, na sede do CES-Galicia, o 20 de
decembro de 2002. En representación dos organismos asinantes viaxa-
ron a Santiago os presidentes do CESR-Aquitaine, Marcel Cazelé, e os
presidentes dos CES do País Basco, Rafael Puntonet, de Castela e León,
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Raimundo R. Torío, e de Cantabria, Eduardo de la Mora. Como anfitrión
actuou o presidente do CES-Galicia, Luis Suárez-Llanos.

O texto completo da declaración asinada é o seguinte:

Co recente naufraxio do petroleiro Prestige fronte ás costas de Galicia, as
augas e as costas europeas vense de novo afectadas por unha marea negra de hidro-
carburo pesado. Outra vez máis, as rexións europeas do Atlántico van ter que sofrir
as consecuencias ecolóxicas, económicas e sociais dun drama que debería ter sido
evitado. 

Unha vez máis, a neglixencia e os fallos dos sistemas económicos e xurídi-
cos foron a causa deste naufraxio. Outras catástrofes haberán de producirse se non
se convirte en realidade unha política activa de prevención de riscos do transporte
marítimo a escala europea. O que está en xogo é o desenvolvemento das rexións
atlánticas, que ata a data xa pagaron un forte tributo por estas carencias (hoxe foi
o Prestige, o Erika en 1999, o See Empress en 1996,...). Pesca, culturas mariñei-
ras, turismo, economía portuaria,... o desenvolvemento económico e social das
rexións atlánticas está fortemente vencellado ó mar. Os prexuízos económicos das
mareas negras son enormes para os medios mariños e litorais. Nunha palabra, son
inadmisibles.

Fronte á repetición destas catástrofes, a resposta, tanto en termos de preven-
ción como de sanción, debe producirse a nivel internacional e europeo en primei-
ro lugar, o que esixe unha vontade e unhas medidas contundentes por parte dos
Estados europeos.

Aínda que non existe risco cero en materia de transporte marítimo, diferen-
tes disposicións deben ser rápidamente aplicadas o creadas. A urxencia está ahí,
desde hai moito tempo. 

Preveni-los riscos do transporte marítimo 
As medidas dos paquetes "Erika 1" e "Erika 2" teñen como obxectivo enche-las

lagoas máis graves da lexislación comunitaria en materia de seguridade marítima.

Corresponde en primeiro lugar ós Estados europeos dotarse dos medios para
aplicar o máis rápidamente posible esta lexislación, transponiéndola ó dereito
nacional, e completala con novas medidas.  



• Reforza-lo control dos navíos por parte da autoridade gubernativa com-
petente da que dependa o porto, Estado do porto, respetando a taxa de control do
25% de tódolos buques que fan escala en tódolos portos: 

Para iso, é indispensable aumentar rápidamente o número de inspectores
marítimos e de oficiais de porto. Deberá crearse igualmente un corpo de inspecto-
res especializados en transporte de mercadorías peligrosas líquidas. 

Esta medida deberá ser completada con: 
- Visitas de “funcionamento” durante as operacións comerciais de descarga

co fin de asegura-lo bo funcionamento dos sistemas de carga e de seguridade
(bombas, gas inerte, dispositivos de seguridade,...) e a profesionalidade da tripula-
ción (seguimento dos procedimentos, comunicacións, capacidade de reacción,...)

- A implantación dun sistema de homologación dos certificados de cualifica-
ción concedidos ós capitáns fóra da Unión Europea.

• Reforzo dos criterios de calidade aplicables ás sociedades de clasificación
de buques

• Retirada progresiva dos petroleiros monocasco
Neste punto, convén ser prudente sobre a capacidade dos buques de doble

casco de garantir unha seguridad máxima. Sen dúbida, o doble casco aporta mello-
ras, en caso de abordaxe ou de encallamento. Sen embargo, existen riscos de
explosión nos buques con mantemento defectuoso, por mor da aparición de gas
entre os dous cascos, provocados por simples rezumamentos. As visitas actual-
mente realizadas polas empresas de clasificación poden non ser dabondo, de xeito
que será necesario reforzalas e facer que sexan máis frecuentes, en particular para
os buques que transportan mercandorías perigrosas ou moi contaminantes. 

Haberá que estudia-las posibilidades de lanzar un programa ambicioso de
construcción de petroleiros con seguridade mellorada en Europa. En efecto, os
asteleiros saben xa perfectamente construir buques moito máis seguros que os
petroleiros actuais de doble casco. Polo tanto, xa non abonda con respeta-las nor-
mas en vigor. 

En tódolos casos, Europa debe financiar un programa de investigación naval
a fin de multiplica-las innovacións en materia de seguridade e desenvolver normas
estrictas comúns. 
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• Creación da axencia europea de seguridade marítima
Esta axencia será a encargada de comproba-la eficacia das reglas comunita-

rias en materia de seguridade marítima e presionar ós Estados para que apliquen as
normas e os controis de seguridade.

Solicítase encarecidamente ó Consello Europeo que decida o antes posible o
lugar donde se situará a sede da devandita axencia. 

• Vixiancia do tráfico marítimo 
A directiva sobre a vixiancia do tráfico marítimo debe ser posta en aplicación

polos Estados de aquí a febreiro de 2004. Esíxese ós Estados membros que adop-
ten tódalas medidas necesarias para garanti-la súa aplicación para esta data a máis
tardar.  

A base de datos europea EQUASIS debe ser reforzada rápidamente para per-
mitir un intercambio intenso de informacións sobre tódalas inspeccións levadas a
cabo nos buques (carga, seguros, historial e estado do navío, controis efectuados,
dereito social e cualificación da tripulación,...) permitindo deste xeito ás autorida-
des portuarias impedir que os buques saían ó mar cando as condicións de navega-
bilidade son demasiado malas. Tamén deberá instaurarse un mecanismo de autori-
zación previo para o acceso ás augas europeas. 

A publicación dunha lista negra de buques que non cumplen as normas debe-
rá ser actualizada de maneira continua. 

Ademais, será necesario obrigar o antes posible a que tódolos buques estén
provistos de sistemas de identificación automática para a comunicación automáti-
ca coas autoridades costeiras, sistemas que deberán ser completados cun sistema
de marcaxe automático dos contenedores, xa que a perda dun contenedor que
transporta productos perigosos pode conducir a unha contaminación extremada-
mente solapada e devastadora.

Trátase de asegurar unha vixiancia global das aguas europeas e unha mobili-
zación coordinada dos medios de acción, por medio de garda-costas comunitarios.

O transporte de mercadorías perigosas por mar deberá estar fortemente regu-
lado, mesmo limitado na zona económica exclusiva, mediante a instauración de
traxectos específicos e a obriga de recurrir, nalgunhas zonas delicadas, a un corpo
especializado de pilotos xurados. 



• Identificación de portos ou bahías de refuxio para buques en dificultades
A contaminación que chega ás costas non é a única contaminación. Todo o

contrario, cando o naufraxio prodúcese en alta mar multiplícase a superficie de
contaminación. Cada país marítimo da Unión europea deberá, por tanto, prever
lugares de acollida dos buques en dificultades, xa que é a única forma de recupe-
ra-los hidrocarburos, afectando o mínimo á costa. Haberá que realizar un inventa-
rio de ensenadas, portos e bahías, tendo en conta as súas características físicas,
económicas, ecolóxicas, turísticas... Trátase de eleccións políticamente difíciles,
pero indispensables, que requerirán a clarificación das responsabilidades xurídicas
e financeiras.

•  Organización da responsabilidade penal, civil e financeira de tódolos acto-
res do transporte marítimo

Tódolos ataques contra o mar merecen ser severamente sancionados. Por iso,
convén establecer xurídicamente a responsabilidade medioambiental de tódolos
actores do transporte marítimo (armadores, empresas de clasificación, propietarios
de buques, fletadores, autoridades portuarias,...) e facer un informe da situación
medioambiental das augas e costas europeas. Se a responsabilidade penal incum-
be a cada un dos actores da cadea, a responsabilidade civil debe incumbir exclusi-
vamente a un único actor, fletador ou armador.

• Loita contra as salvaxes limpezas de fondos dos petroleiros
Trátase de prohib-las limpezas do fondos dos petroleiros no mar e facer

obrigatoria a descarga dos residuos nos portos, pola transposición efectiva por
tódolos Estados Membros da Directiva “residuos” prevista para o 1 de xaneiro de
2003. Os portos deberán estar equipados para este fin de dispositivos de recupera-
ción e se deberá organiza-lo seguimento das desgasificacións, facendo que sexa
obrigatoria, por exemplo, a instalación de dispositivos indicadores nas bombas dos
buques.

• Estudio das consecuencias das contaminacións por productos químicos
Por último, neste momento cómpre estudiar seriamente as consecuencias das

contaminacións por productos químicos (houbo numerosos desacordos durante o
naufraxio de IEVOLI SUN), financiando programas de investigación sobre este
tema.

Intervir eficazmente cando ocurren os naufraxios
•  Coordinación entre os plans de socorro
Cómpre establecer un programa de acción coordinado a escala europea para
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unha intervención rápida e axeitada en caso de naufraxio. É importante que en cada
país as autoridades marítimas correspondentes dispoñan dun plan de emerxencia
especializado e que se organicen os vínculos entre os diferentes países marítimos.
É importante, por último, subsanar o máis rápidamente posible o equipamiento
deficiente constatado para intervir sobre as manchas, as contaminacións dispersas,
tanto no mar como no litoral.  

• Financiamento de programas de investigación de loita contra a contaminación
O financiamento de programas de investigación especializados deberá ser

reforzada para mellora-los medios de loita contra os accidentes e a contaminación
(procedementos de recollida, tratamento dos residuos, etc.)

Indemnizar e repara-los daños económicos, sociais e ecolóxicos
• Indemnización polo conxunto dos daños
Os procedementos de indemnización deberán ter en conta o conxunto dos

daños inmediatos e ulteriores, en particular para cubrir as perdas económicas,
como as perdas de explotación das actividades que dependen directa ou indirecta-
mente do mar (pesca, marisqueo, turismo,...) nunha perspectiva de crisis de longa
duración. Tamén haberá que evaluar o prexuízo ecolóxico para permitir unha
indemnización que asegure a cobertura  integral do coste de reparación do medio
natural.

• Instauración de un fondo de compensación comunitario
Aínda non é posible calcular-lo custo total dos daños causados polo naufra-

xio do Prestige. Sen embargo, os límites de indemnización do FIPOL e da con-
vención CLC sobre a responsabilidade dos propietarios de buques poderían ser
inferiores ós daños causados.

É conveniente que os Estados membros acorden a creación dun fondo de
compensación comunitario.

Ademais, si fora necesario, tería que intervir o Fondo de Solidaridade da
Unión Europea. 

Por último, os procedimientos que conlevan as indemnizaciones adoitan ser
moi longos. Deberase, por tanto, arbitrar medidas temporais de urxencia, como
anticipos a conta da indemnización concedidos de xeito inmediato, xa que o que
está en xogo é a supervivencia de certos sectores de actividade ligados ó mar
(pesca, marisqueo, turismo,...). 



O Consello Económico e Social de Galicia, aceptando globalmen-
te o texto da declaración conxunta, quixo deixar constancia expresa de
que o documento debería completarse coas seguintes aportacións com-
plementarias:

1.- A urxente aplicación da Directiva 2001/106/CE, do 19 de
decembro de 2001, deberá ser complementada coa reformulación do
Regulamento 417/2002 CE, do 18 de febreiro de 2002, acurtando os
prazos de aplicación e introducindo un plan de retirada e substitución
gradual dos buques de casco único que remate antes de decembro de
2005.

2.- Deberá propoñerse a  non aceptación, en augas da Unión
Europea, de buques con pabellóns de conveniencia para o transporte de
materiais altamente contaminantes.

3.- Cómpre propoñer a urxente modificación do actual sistema de
reponsabilidade limitada establecendo xurídicamente a responsabilida-
de patrimonial ilimitada de tódolos actores do transporte marítimo, de
xeito que os procedementos de indemnización teñan en conta a repa-
ración íntegra do conxunto dos daños causados (daño emerxente e
lucro cesante) por parte dos suxeitos responsables.

4.- Deberá propoñerse a flexibilización do Fondo de Solidariedade
da Unión Europea para facilita-lo acceso ó mesmo en casos de sinistros
como o que ven de acontecer.
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ORGANIGRAMA TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Actividade técnico-administrativa

Gabinete da Presidencia

Postos de traballo: 1

Postos de traballo: 2

Postos de traballo: 1

Postos de traballo: 1

Postos de traballo: 3

Postos de traballo: 1

Gabinete Técnico

Depto. de Xestión

Auxiliares administrativos
- técnicos auxiliares 

informáticos

Centro de Documentación
e apoio ó Consello

Administración 
da rede informática

SECRETARIO XERAL

PRESIDENTE



• O responsable do Gabinete da Presidencia asume as funcións
de coordenación final das tarefas do Consello e tamén as relacións
externas e de comunicación do organismo. Dunha banda, este depar-
tamento é o encargado, baixo a coordenación e con dependencia fun-
cional do secretario xeral, do seguimento do proceso dos procedemen-
tos que ten en marcha o Consello e o cumprimento dos prazos esta-
blecidos pola lei para o seu remate. As relacións cos membros do
Consello son parte fundamental do labor diario. Por outra banda, o
gabinete é o responsable das relacións externas, das relacións cos
medios de comunicación e das publicacións do CES. 

Dentro das súas funcións está tamén a revisión dos contidos do
sitio web do Consello na internet que son da súa responsabilidade.

O gabinete asume tamén as funcións de coordenación das publi-
cacións institucionais do Consello, entre elas a presente memoria.
Como en anteriores ocasións, inclúense os dictames emitidos polo CES
a texto completo. Tanto a memoria como os dictames e os outros tra-
ballos publicados polo CES-Galicia poden tamén ser consultados na
páxina web do Consello: www.ces-galicia.org.

• O Gabinete Técnico, composto por dous expertos economistas,
é o encargado da elaboración dos traballos preliminares para a redac-
ción dos informes e dictames do Consello, cunha descrición e análise
pormenorizada do obxecto do estudio. A súa función é trata-las
referencias estatísticas que se consideren pertinentes para o traballo,
analizalas e preparar unha proposta da parte descriptiva do informe
para a súa posterior avaliación por parte das Comisións Sectoriais.

O seu labor céntrase na redacción da memoria anual sobre a
situación económica e social de Galicia e dos distintos informes e dic-
tames que está a elaborar o Consello, agás as correspondentes consi-
deracións, que son aportadas polos distintos membros da comisión sec-
torial competente.

Dentro das súas funcións está asimesmo a revisión dos contidos
do sitio web do Consello na internet que son da súa responsabilidade.
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• O responsable do Departamento de Xestión encárgase de
tódalas funcións de xestión presupostaria e contable, da contratación
de servicios e suministros, do seguimento das obras, reformas e man-
teñemento das instalacións e, dun xeito destacado, da xestión de recur-
sos humanos do organismo, ademais do asesoramento xurídico-admi-
nistrativo ó Consello.

• O Centro de Documentación é o encargado de proporcionar
ás Comisións Sectoriais, á Permanente e, no seu caso, ó Pleno do CES
tódolos datos que precisen para a correcta elaboración dos seus traba-
llos. Ter a disposición dos membros do Consello tódolos fondos e recur-
sos documentais, en calquera lugar no que se atopen, na máis amplia
gama de soportes e xestionar eses fondos dunha maneira rápida e áxil
é o fin último do Centro de Documentación do CES-Galicia.

O responsable do Centro de Documentación e apoio ó Consello
segue a cumprir o seu papel como unha das piezas claves para o
correcto e máis eficiente funcionamento do CES. A súa función é facili-
tar ós membros do Consello e ó Gabinete Técnico tódolos materiais
bibliográficos e documentais que podan necesitar para as súas reunións
e para unha axeitada toma de decisións. 

O Centro de Documentación e Apoio ó Consello ofrece información
especializada na área socioeconómica ós membros do CES-Galicia e ó
persoal técnico deste. Constitúese como un soporte informativo-docu-
mental para a elaboración dos informes, dictames e outros traballos
realizados polo Consello. 

Aínda que o seu obxectivo fundamental é facilitar os últimos e
máis fiables datos ós membros do Consello, o Centro de
Documentación está aberto a calquera cidadán que necesite dispoñer
de información especializada na realidade económica e social de
Galicia, tanto nos soportes tradicionais como a través das novas tecno-
loxías da información. De feito, internet é nunha ferramenta básica
para o traballo do departamento nestas últimas datas. 

Dentro das súas funcións está tamén a revisión dos contidos do
sitio web do Consello na internet que son da súa responsabilidade.



• O responsable da unidade de Administración da rede infor-
mática, que depende orgánica e funcionalmente do Centro de
Documentación,  encárgase do deseño e manteñemento dos sistemas
de información e novas tecnologías do Consello, así como da crecente
aplicación das mesmas ó traballo diario e mais á relación cos seus
membros. Tamén está a traballar no soporte técnico da páxina web do
Consello en internet.

Unha vez consolidada a posta a punto da rede que permite conec-
tar e operar dun xeito conxunto a tódolos ordenadores do CES, tanto
dos seus servicios internos como os asignados ós distintos grupos
representados no Consello, e rematadas as xestións para o acceso ás
redes informáticas externas, tanto nacionais como internacionais –o
que permite acceder desde as dependencias do CES a calquera base de
datos ou arquivo informático de información existente no mundo–, os
técnicos da unidade deseñaron e “colgaron” na rede unha páxina web
propia do Consello, independente pero integrada no sitio da Xunta de
Galicia, e vinculada, a través dos correspondentes enlaces cunha páxi-
na común de tódolos Consellos Económicos e Sociais de España. 

O traballo conxunto dos servicios informáticos e mailo Centro de
Documentación permite que, dun xeito case que inmediato, os mem-
bros do Consello dispoñan da práctica totalidade da información
existente sobre un determinado asunto obxecto de análise por parte do
CES e, xa que logo, que as conclusións dos dictames, estudios ou infor-
mes que elaboren as distintas comisións e aprobe o CES estean base-
ados nos datos máis fiables e actualizados.

Calquera membro do Consello pode solicitar do Centro de
Documentación a información sobre calquera materia que necesite para
os seus traballos. Desde este servicio, ben a través dos fondos propios
ou ben, vía rede informática, nas bibliotecas o centros de datos de cal-
quera parte do mundo, se lle facilitan as principais referencias exis-
tentes sobre o asunto. Deste xeito, os membros do Consello teñen á
súa disposición as máis importantes bases de datos do mundo desde a
pantalla dos ordenadores instalados nas oficinas dos seus grupos na
sede do Consello.
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• Tres auxiliares administrativos técnicos auxiliares en infor-
mática, que dependen organicamente do Departamento de Xestión e
funcionalmente dos responsables das áreas ás que están adscritos, rea-
lizan o apoio administrativo necesario no desenvolvemento das activi-
dades propias do Consello.

ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA

Segundo a estructura dos servicios administrativos do Consello
que se viu nas páxinas anteriores, este apartado é unha somera des-
crición do traballo do mesmo no ano 2002.

Gabinete da Presidencia

A comunicación interna cos membros do Consello faise dun xeito
habitual a través da utilización do correo electrónico –agás en determi-
nados casos con documentación moi voluminosa–, tanto para facer
chegar as convocatorias ás distintas sesións como para remiti-la docu-
mentación correspondente. A meirande parte dos membros do CES-
Galicia fai chegar as súas aportacións ós traballos tamén por esta vía.

Na vertente da comunicación externa, a base da política de exte-
riorización é a publicación dos traballos do Consello e a súa remisión ós
líderes de opinión do entorno socioeconómico de Galicia (cargos políti-
cos, parlamentarios, profesores universitarios...) e a institucións de
fóra de Galicia (como outros CES, comunidades galegas no exterior...),
así como a súa presentación pública a través dos medios de comunica-
ción. 

Unha vez aprobado un informe, a súa exteriorización comeza
cunha rolda de prensa de presentación ós medios de comunicación, que
sirve para que o conxunto da sociedade teña noticia da opinión do
Consello sobre o asunto de que se trate. De seguido, faise un envío da
publicación a institucións e persoeiros seleccionados. Nas presenta-



cións, o presidente do Consello fala da xénese do traballo, das distin-
tas fases do mesmo e remite ó seu contido, ás consideracións, sen
salientar ningunha delas en concreto. O obxectivo desta política é non
destacar un só aspecto de un estudio –memoria, informes...– que, pola
súa propia natureza, é sempre complexo.

Como cada ano, tivo unha boa acollida na prensa a publicación da
“Memoria sobre a situación económica e social de Galicia”, correspon-
dente neste caso a 2001.  O seu contido foi de interese informativo en
tódolos medios de comunicación de Galicia, que recolleron algunhas
das consideracións aportadas polos membros do CES neste traballo. 

O mesmo cabe dicir da presentación dos outros traballos aproba-
dos polo Pleno do Consello ó longo de 2002. O traballo de presentación
ós medios a través da devandita rolda de prensa complementouse, en
ocasións, cunha carta persoal dirixida ós directores dos principais
medios na que o presidente do CES daba conta da aprobación dun
determinado informe e destacaba a súa importancia informativa. Con
esta iniciativa, logrouse que os máximos responsables dos máis impor-
tantes diarios, emisoras de radio e cadeas de televisión tivesen nas
súas máns –ademais de nas súas correspondentes redaccións– senllos
exemplares dos traballos do Consello.

Xunto a información puntual recollendo as distintas presentacións
de informes ou informes-opinións do CES, estes traballos tamén servi-
ron como base para distintas reportaxes que aproveitaron os datos
recollidos nos mesmos e que foron publicados preferentemente nas fins
de semana.

Departamento de Xestión

O presuposto do CES-Galicia inclúese nos presupostos xerais da
Comunidade Autónoma, como Sociedade Pública adscrita á Consellería
de Economía e Facenda. No exercicio de 2002 o CES contou cun orza-
mento de 976 miles de euros (952 miles de euros en orzamento de
explotación e 24 miles de euros en orzamento de capital). O balance de
situación do CES a 31 de decembro de 2002 foi o seguinte:
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CES-GALICIA: BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/02
(euros)

ACTIVO 500.351,35
Mobiliario 155.807,07
Informática 63.051,27
Elementos transporte 21.023,40
Amortización inmobilizado -83.108,71
Créditos a C.P. ó persoal 630,00
Banco 342.948,32

PASIVO 500.351,35
Patrimonio 239.881,74
Facenda acreedora 21.964,28
Seguridade Social 1.184,83
Muface 74,12
Dereitos pasivos 338,64
Ingresos anticipados 236.907,74

Centro de Documentación

Ó longo do ano 2002, o Centro de Documentación e Apoio ó
Consello proseguiu as súas actividades de mellora do servicio que pres-
ta ós membros do CES. Entre outras, salientan as seguintes actuacións
en distintos ámbitos.

A colección bibliográfica

Durante o ano 2002, a colección bibliográfica do Centro de
Documentación seguiu a incrementarse, tentando acadar o seu obxec-
tivo inicial de posuir toda aquela publicación que, relacionada coa eco-
nomía e sociedade galega, teña interés para as actividades do CES, e
concretamente poida servir de soporte informativo para a realización
dos seus dictames, informes ou memoria. 



As dúas primeiras táboas permiten coñecer cal é a situación actual
total dos fondos bibliográficos do Consello, tanto os que se reciben en
soporte papel como a colección de cd-roms que posuimos. 

Publicacións en papel
Monografías 2.372
Publicacións periódicas 146

Publicacións en formato electrónico (CD-ROMS)
Recopilacións lexislativas, directorios, anuarios... 37
Estatísticas 61
Total 98

De esta segunda táboa, destaca que a maior porcentaxe dos cd-
roms que estamos a recibir posúen información estatística, procedente
dos organismos oficiais (INE, IGE e Eurostat, principalmente).

O Centro de Documentación otorga moita importancia a súa
Hemeroteca. As seguintes táboas son indicadoras dos contidos da
colección así como da súa evolución dende a posta en marcha do CES-
Galicia.

Publicacións periódicas segundo a súa actualidade
Publicacións abertas 94
Publicacións pechadas (xa non se reciben) 52

Publicacións periódicas segundo o seu modo de ingreso
De pago (suscripción) 37
Gratuitas (canxe ou doazón) 109

Publicacións periódicas segundo a súa tipoloxía
Diarios de información xeral 3
Revistas 121
Documentos de traballo (literatura gris) 22
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Publicacións periódicas segundo a súas materias
Estatísticas-conxuntura económica 46
Economía en xeral-empresa 32
Economía sectorial-sectores económicos 20
Xestión da información-Documentación 3
Ciencias Sociais e Xurídicas 11
Publicacións institucionais 9

Publicacións periódicas con versión accesible en internet
Texto completo 53
Versión parcial (resumenes, sumarios...) 11

Boletín de Novidades

O producto de difusión máis importante dos que está a realizar o
Centro de Documentación do CES-Galicia segue a se-lo seu Boletín de
Novidades, que recolle as referencias principais (autor, editor e acceso
dende Internet, se existe) das novidades informativas e bibliográficas
máis importantes para o ámbito de traballo do CES das que temos
conta periodicamente. O Boletín reálizase en formato html e é enviado
ó seus receptores por e-mail.

Durante o ano 2002, o Centro de Documentación diseñou e puxo
en funcionamento un novo Boletín de carácter externo, complementa-
rio do Boletín inicial que estaban a recibir os membros do CES e o seu
persoal técnico. Este novo Boletín vai dirixido principalmente a diferen-
tes servicios da Administración autonómica.

Como proxecto para o ano 2003, o Centro de Documentación vai
posiblitar a recepción do Boletín a calquera persoa, facilitando ó darse
de alta a través dun formulario na propia páxina web do CES, na que
tamén se atopa disponible o arquivo con tódolos boletíns enviados ata
a data.

Na seguinte táboa recóllense os indicadores principais deste ser-
vicio durante o ano 2002.



Boletín de Novidades: receptores
Receptores internos 103
Receptores externos 49

Nova intranet

Durante 2002, o persoal do Centro de Documentación deseñou e
comenzou a implantar unha nova páxina web interna, máis completa da
que actualmente se posúe e que se agarda entre en funcionamento no
primeiro trimestre de 2003. O obxectivo principal é facer dela unha
base de datos de coñecemento útil para o persoal técnico do CES, faci-
litando documentación e recursos útiles para o desenvolvemento dos
seus traballos.

As seccións que ten previsto incluir esta nova intranet son:
Documentos internos (normas e procedementos internos, boas prácti-
cas, documentos de traballo...); Colección de revistas (formato elec-
trónico); Colección dixital; Axenda; Folla de conxuntura; Mapa de
recursos de información...

Sistema de información xurídico

A finais de 2002, o Centro de Documentación acometeu un impor-
tante cambio no relativo ás bases de datos de información xurídica,
imprescindibles para a realización de dictames. Procedeuse a dar de
alta unha suscripción a un proveedor de información xurídica que per-
mitirá pasar a consultar as bases de datos a través de Internet,
abandoado o sistema anterior (consulta en modo local a través de DVD)
e aproveitando así a máis rápida actualización dos textos lexislativos
que permite este sistema novo de consulta.

O sistema vai dar acceso ó seguinte corpo lexislativo:

Lexislación estatal a texto completo dende 1978 e referencial
dende 1930.

Lexislación estatal consolidada e actualizada cada 24 horas.
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Lexislación das CCAA a texto completo dende a súa posta en
marcha.

Lexislación da UE: disposicións e normas contidas nas series C e
L do Diario Oficial da UE.

Cooperación con outros Centros de Documentación

Durante 2002 o Comité Económico e Social da Comunidade
Valenciana e o CES-Illes Balears solicitaron ó Centro de Documentación
a elaboración de senllos perfís profesionais para a contratación dun
experto en documentación e a posta en marcha de centros de docu-
mentación nas respectivas institucións.
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Como en anteriores memorias de actividades do CES-Galicia,  este
apartado inclúe os aspectos máis salientables dos traballos aprobados
polo Consello Económico e Social de Galicia en 2002, en concreto da
Memoria sobre a situación económica e social de Galicia, dos informes
e dos informes-opinión aprobados polo Pleno neste ano. De seguido
publícase, como apartado propio, o texto completo dos dictames ela-
borados polo Consello.

Tódolos traballos do Consello desde a súa creación poden consul-
tarse na páxina web www.ces-galicia.org. 

Traballos do CES en 2002



MEMORIA SOBRE A SITUACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DE

GALICIA 2001

En cumprimento da previsión normativa que asigna ó Consello,
entre outras, “a función de elaborar e remitir anualmente ó Consello da
Xunta, a través da Consellería de Economía e Facenda, unha memoria
sobre a situación económica e social de Galicia, incluíndo, se é o caso,
recomendacións ou orientacións sobre a política presupostaria da
Comunidade Autónoma”, o Pleno do CES-Galicia aprobou por unanimi-
dade o  21 de outubro a súa Memoria sobre a situación económica
e social de Galicia 2001.

Do mesmo xeito que en anos
anteriores, a Memoria ábrese coas
consideracións dos membros do
Consello sobre o seu contido, unha
síntese dos aspectos máis salienta-
bles do acontecido nos eidos social e
económico no ano ó que fai referen-
cia.

Esa primeira parte inclúe,
tamén como en anos anteriores, un
completo cadro sinóptico cos princi-
pais indicadores económicos e
sociais de Galicia respecto a España.

De seguido, desenvólvense
aspectos como a situación económi-
ca de Galicia, o emprego, a análise
dos sectores productivos, o sector
público e benestar social e remátase

co estudio do desenvolvemento rexional.

Cada un destes eidos é obxecto dunha análise pormenorizada dos
distintos aspectos que se consideran de interese para a mellor com-
prensión da evolución da realidade económica e social da comunidade
autónoma e da situación dos seus habitantes ó longo do ano de
referencia.
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INFORME SOBRE AS ÁREAS FUNCIONAIS DE GALICIA

III.- ÁREA FUNCIONAL DE PONTEVEDRA

(INFORME 1/02)

De conformidade coas compe-
tecias atribuídas ó Consello
Económico e Social de Galicia pola
Lei 6/1995, de 28 de xuño, previa
análise pola Comisión Sectorial nº3:
Desenvolvemento rexional, e de
acordo co procedemento previsto no
Regulamento de Réxime Interior do
CES-Galicia, o Pleno do Consello
Económico e Social de Galicia, na
súa sesión 1/02, do 4 de febreiro,
celebrada na cidade de Pontevedra,
acordou por unanimidade emitir, por
propia iniciativa, o informe sobre a
área funcional de Pontevedra, o ter-
ceiro da serie sobre as áreas funcio-
nais de Galicia.

Obxecto do informe
O obxecto deste terceiro informe da colección é, como nos ante-

riores, analiza-la situación da área funcional, Pontevedra neste caso,
coas súas debilidades e fortalezas. Como en estudios anteriores, o
informe inclúe unhas consideracións consensuadas polos representan-
tes das distintas entidades do Consello sobre as amenazas e oportuni-
dades reais para o desenvolvemento e creación de emprego na área.
Estas consideracións, seguindo o esquema que o CES-Galicia utiliza
tamén na súa Memoria anual sobre a situación económica e social,
abren o estudio.

Metodoloxía e alcance do informe
O alcance global do Informe abarca as doce áreas funcionais nas

que se agrupan as comarcas galegas definidas no Plan Comarcal de
Galicia. Esta adicada a Pontevedra é a terceira entrega da colección.

Respecto ó seu ámbito xeográfico, a área funcional de

Colección Informes

1/02

Pontevedra
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Pontevedra inclúe as comarcas de Caldas, O Morrazo, Pontevedra e O
Salnés, na zona noroccidental da provincia homónima.

A metodoloxía do Informe baséase en concreta-la análise da situa-
ción económica e social da área funcional de Pontevedra, nos aparta-
dos de emprego, sectores productivos, panorama social e desenvolve-
mento territorial.

O informe inclúe tamén anexos estatísticos con datos de intere-
se sobre distintos parámetros da realidade socioeconómica da área fun-
cional que, pola súa exhaustividade, non se incluíron nos distintos apar-
tados.

As consideracións dos membros do Consello pechan o contido do
informe. 

INFORME SOBRE OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS EN

GALICIA (INFORME 2/02)

De conformidade coas competencias atribuídas ó Consello
Económico e Social de Galicia pola Lei 6/1995, de 28 de xuño, previa
análise pola Comisión Sectorial nº 2: Sector público e benestar social,
e de acordo co procedemento previsto no Regulamento de Réxime
Interior do CES-Galicia, o Pleno do Consello Económico e Social de
Galicia, na súa sesión 3/02, do 5 de abril, acordou por unanimidade
emitir, por propia iniciativa, un informe sobre os movementos migrato-
rios en Galicia.

Obxecto do informe
O obxecto do informe do Consello Económico e Social de Gálica é

analizar, por unha banda, o fenómeno da mobilidade territorial, tanto
interna como externa, da poboación galega, e por outra, os movemen-
tos migratorios (inmigración e emigración)

1.- O capítulo I deste informe trata de aclara-la terminoloxía
comunmente usada á hora de estudia-lo tema dos movementos migra-
torios.
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2.- O capítulo II  analiza os
movementos migratorios dentro de
Galicia, entendendo por eles todo
tipo de movementos territoriais de
poboación realizados entre munici-
pios galegos con intencionalidade
de permanencia.

3.- O capítulo III analiza os
movementos migratorios de Galicia
con España.

4.- No capítulo IV levarse a
cabo unha análise dos fluxos migra-
torios de Galicia fóra de España, o
que se define como inmigración e
emigración exterior ou entradas e
saídas de residentes do/cara ó
estranxeiro.

5.- O capítulo V trata de analiza-las políticas de integración apli-
cables a todas aquelas persoas procedentes dun país estranxeiro ou
ben nacionais españois residentes noutro país. 

Metodoloxía e alcance do informe
Os movementos migratorios considéranse fenómenos que teñen

que ver, fundamentalmente, coa capacidade de crecemento e xeración
de emprego das economías dos territorios afectados. Constitúen, máis
que un problema, fenómenos socioeconómicos estructurais imparables
que afectan, con diferentes intensidades e direccións, a tódolos niveis
territoriais.

A importancia que a nivel europeo ten a análise dos movimentos
migratorios queda reflexada no documento presentado pola Comisión
das Comunidades Europeas [Bruselas, 13.2.2002. COM (2002) 72 final]
ó Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002, ó Parlamento
Europeo, o Comité Económico e Social e ó Comité das Rexións sobre o
“Plan de acción da Comisión sobre as capacidades e a mobilidade”, que
analiza os desafíos ós que se enfronta a Unión Europea nestas materias.

MOVEMENTOS

MIGRATORIOS

EN GALICIA

I N F O R M E



O informe do CES-Galicia sobre os movementos migratorios limi-
ta o seu estudio ó concepto de “mobilidade territorial”, sen entrar a
analiza-lo concepto de “mobilidade xeográfica”, definido no artigo 40 do
Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, do Estatuto dos
Traballadores, que regulamenta a mobilidade dentro do marco dunha
relación laboral, que non é obxecto deste informe.

Para determina-la situación actual dos movementos migratorios
en Galicia, o  informe estudia os movementos territoriais que se pro-
ducen dentro da comunidade autónoma (movementos internos): mobi-
lidade existente nas principais cidades galegas, entre as distintas pro-
vincias e entre a denominada Galicia occidental-costa e a Galicia inte-
rior. Analízase, tamén, a mobilidade territorial externa, que sería a
mobilidade a, ou desde, outras comunidades autónomas.

A análise distingue entre a mobilidade territorial e os movementos
migratorios, podendo concretarse na existencia ou non da posibilidade
de libre circulación de persoas entre os distintos territorios afectados,
distinguindo entre a inmigración e emigración de “réxime xeral” e a
inmigración e emigración de “réxime comunitario”.

O alcance temporal do informe refírese ós datos correspondentes
ó período 1995-2001, así como ó continxente para o ano 2002.

As políticas de integración social estudiaranse tanto desde o punto
de vista institucional (foros de integración social dos inmigrantes),
como desde o punto de vista dos plans e proxectos de integración e
inclusión así como dos programas de axudas sociais.

As consideracións dos membros do Consello pechan o contido do
informe.
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INFORME SOBRE O SECTOR PESQUEIRO EN GALICIA

(INFORME 3/02)

De conformidade coas compe-
tencias atribuídas ó Consello
Económico e Social de Galicia pola
Lei 6/1995, de 28 de xuño, previa
análise pola Comisión Sectorial nº1:
Economía, emprego e sectores pro-
ductivos, e de acordo co procede-
mento previsto no Regulamento de
Réxime Interior do CES-Galicia, o
Pleno do Consello Económico e
Social de Galicia, na súa sesión
8/02, do 12 de decembro, acordou
por unanimidade emitir,por propia
iniciativa, o seu informe sobre O
sector pesqueiro en Galicia.

Obxecto do informe
O Pleno do Consello, conscien-

te da fonda preocupación que as propostas de reforma da Política
Común de Pesca (PCP) presentadas ó Consello de Ministros e ó
Parlamento Europeo polo Comisario de Pesca da UE, en data 28 de maio
de 2002, espertaron nos sectores económicos e sociais afectados e
coñecedor da importancia que a actividade pesqueira representa para
Galicia, ten o convencemento de que unha parte das propostas de
reforma avanzadas van a ter un impacto negativo para o sector, man-
tendo un grado de discriminación que non se corresponde co principio
de equidade que debe presidir a formulación das políticas sectoriais
europeas.

O Pleno do CES parte dunha primeira e preliminar reflexión sobre
os seguintes puntos:

1. España, a partir do 1º de xaneiro de 2003, integrarase con ple-
nitude na PCP, de acordo co disposto nas Actas de Adhesión e, a pesar
diso, non poderá ter acceso a un novo reparto das cotas, as que se lles
vai a seguir aplicando o anterior criterio de “estabilidade relativa”.

I N F O R M E

en Galicia

O SECTOR
PESQUEIRO

O SECTOR
PESQUEIRO

Colección Informes
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2. A política estructural pactada e programada ata o año 2006
debe respectarse en todo caso, e modificarse tan só co acordo unáni-
me de tódolos países afectados.

3. A reducción do esforzo pesqueiro debe conseguirse a través de
adecuadas políticas de conservación e xestión da totalidade dos recur-
sos pesqueiros europeos, que deben basearse en información científica
sólida e suficientemente contrastadas, e non a través da supresión de
axudas. A reducción do esforzo pesqueiro proposto debe acompañarse
de políticas estructurais de compensación. 

4. Tanto o criterio de “estabilidade relativa” como a totalidade das
cotas (TACs) establecidas entre 1986 e 2003 deben negociarse dende
o punto de vista técnico, xurídico, científico e social. A proposta avan-
zada, de mante-lo anterior sistema proteccionista das TACs,  vulnera a
equidade no reparto das posibilidades de pesca e acceso ós caladoiros
e é discriminatoria cos países que se incorporan de pleno dereito á  PCP
en 2003.

5. Na negociación da nova PCP, non pode utilizase, como moeda
de cambio, o proceso de eliminación das actuais axudas estructurais do
IFOP (renovación, modernización, constitución de empresas mixtas e
traspaso de buques pesqueiros). Estas axudas, aínda que con inciden-
cia na PCP, baséanse en políticas de cohesión territorial  e non deben
confundirse coa propia PCP que, ante todo, debe basearse  nas políti-
cas de conservación e xestión de tódolos recursos pesqueiros europeos
e no seu reparto equitativo. 

6. Os instrumentos e as medidas da nova PCP deben ser globais,
coherentes e o suficientemente equilibradas para logra-lo acordo de
tódolos países afectados. A regulación da actividade pesqueira debe
protexer, de forma equilibrada, non só o producto e o medio mariño
senón tamén ás persoas e as consecuencias socioeconómicas nas
rexións que viven de dita actividade. 

Galicia debe considerarse, a tódolos efectos que correspondan na
nova PCP, como unha rexión altamente dependente da pesca. O obxec-
to deste informe sobre o sector pesqueiro de Galicia é aportar unha
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análise da dependencia da comunidade do sector pesqueiro para o seu
desenvolvemento económico e social.

Metodoloxía e alcance
As limitacións ó alcance do informe sobre o sector pesqueiro en

Galicia veñen dadas pola non existencia dunha desagregación estatísti-
ca suficiente en determinadas áreas de estudio.

Neste senso, o cambio de metodoloxía da Enquisa de Poboación
Activa provoca que ás serie temporais introducidas no informe non
podan estenderse máis alá do período 1996-2001, xa que actualmente
o IGE non proporciona datos mais antigos e o INE utiliza a EPA 2002
(metodoloxía revisada) na que o grao de desagregación xeográfico é
limitado. Outra das limitacións neste campo é o feito de que a Enquisa
de Poboación Activa publicada polo INE, en moitos casos, aporta datos
conxuntos do sector primario, sen distinguir agricultura e pesca.

No que respecta ó ámbito da producción do sector pesqueiro, os
datos proporcionados polo servicio de estudios Ardán só considera as
empresas con domicilio social en Galicia, das que se teñen datos nos
dous últimos anos consecutivos, e que presentan unha facturación
superior ós 240.404,84 euros. Dada a importancia da actividade de dis-
tribución dentro do sector pesqueiro non se utilizaron os datos de pro-
ducción proporcionados pola Central de Balances do IGE, xa que este
campo non se ten en conta.

O informe sobre o sector pesqueiro en Galicia divídese en dúas
partes diferenciadas. Nunha primeira parte analízase a situación actual
do sector en Galicia, facendo especial incidencia en aspectos tales como
os recursos pesqueiros, a estructura do sector, demografía, emprego e
cobertura social, a producción e comercialización e, finalmente, unha
análise da táboa input-output do sector pesca-conserva galego para o
ano 1995.

Cómpre explicar que, aínda que na data de aprobación deste infor-
me están publicadas as táboas de inputs intermedios e inputs primarios
para o sector pesqueiro referidas ó ano 1999, a non existencia da táboa
input-output do sector para o ano 1999 completa impide facer unha
comparación entre ámbalas dúas, o que permitiría ter unha visión da



evolución do sector. Esta comparación realizarase e publicarase na
páxina web do Consello cando esté dispoñible a táboa input-output
1999 completa.

Na segunda parte do informe estúdianse as políticas de desenvol-
vemento pesqueiro, tanto na Comunidade Autónoma como dentro da
Política Común de Pesca, onde se fai especial referencia á prevista
reforma da mesma.

O informe péchase coas consideracións dos membros do
Consello en base ó contido do mesmo.

INFORME-OPINIÓN SOBRE A POSTA EN MARCHA DO

CLUSTER DO AUDIOVISUAL EN GALICIA

(INFORME-OPINIÓN 1/02)

O texto definitivo do informe-opinión sobre a posta en marcha do
cluster do audiovisual en Galicia foi aprobado por unanimidade polo
Pleno do CES na súa sesión 4/02, de 3 de xuño.

Obxecto
O obxecto deste informe-opinión é darlle a coñecer ó Goberno

galego as consideracións das entidades, organizacións e asociacións
representadas no Consello Económico e Social de Galicia sobre a opor-
tunidade da posta en marcha do cluster do audiovisual de Galicia.

Estructura e contido
O informe-opinión sobre a posta en marcha do cluster do audiovi-

sual en Galicia estructúrase en 5 apartados e inclúe dous anexos:

1º.- En primeiro lugar estúdiase o sector audiovisual galego aten-
dendo á  súa consideración dentro do Plan de Desenvolvemento de
Galicia (PEDEGA), e sinalando a normativa que lle afecta, en especial a
Lei  do audiovisual de Galicia

2º.- En segundo lugar realízase unha análise para o ano 2000 do
sector  que se centra exclusivamente nas empresas da mostra do ámbi-
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to da producción de acordo cos datos proporcionados polas asociacións
do sector: Asociación Galega de
Productoras Independentes (AGAPI)
e Asociación de Empresas Galegas
do Audiovisual (AEGA) e mailo
Rexistro Mercantil.

3º.- Expónse a comparecencia
ante o CES do director xeral de
Comunicación Social e Audiovisual
da Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo.

4º.- Expónse a comparecencia
ante o CES do director xeral da
Compañía de Radio Televisión de
Galicia (CRTVG).

5º.- Realízase un resumo do
“Plan estratéxico do sector audiovi-
sual galego (2002-2005)” elaborado
por AGAPI.

Anexo I: Terminoloxía.

Anexo II: Análise sobre o sector audiovisual galego. Documento
aportado polo director xeral de Comunicación Social e Audiovisual na
súa comparecencia na Comisión Sectorial.

Finalmente, expóñense as consideracións dos axentes económicos
e sociais representados no CES-Galicia sobre o informe-opinión.

I N F O R M E  -  O P I N I Ó NI N F O R M E  -  O P I N I Ó N

APROBADO POLO PLENO O 3 DE XUÑO
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INFORME-OPINIÓN SOBRE

AS ESTRATEXIAS TERRITORIAIS DE DESENVOLVEMENTO

EN GALICIA

(INFORME-OPINIÓN 2/02)

O texto definitivo do informe-opinión sobre as estratexias territo-
riais de desenvolvemento en Galicia foi aprobado por unanimidade polo
Pleno do CES na súa sesión 5/02, de 24 de xullo.

O obxecto do informe foidarlle a coñecer ó Goberno galego as con-
sideracións  das entidades, organizacións e asociacións representadas
no Consello Económico e Social de Galicia sobre as Estratexias territo-
riais de desenvolvemento de Galicia.

O informe-opinión estructúrase analizando en primeiro lugar os
instrumentos de planificación estratéxica territorial aplicados en
Galicia, segundo os diferentes ámbitos territoriais onde se aplican.

En segundo lugar, estúdianse as experiencias da planificación
estratéxica territorial que na actua-
lidade estanse a levar a cabo a nivel
nacional e concretamente os catro
plans estratéxicos galegos. A infor-
mación foi acadada e elaborada pola
“Asociación para el Desarrollo de
Planes Estratégicos de Zaragoza y
su Área de Influencia” (Ebropolis), e
dos plans estratéxicos de Barcelona,
Bilbao e Vigo. 

O estudio dos plans estratéxi-
cos baséase na análise comparada
das razóns da súa posta en marcha,
do ámbito de aplicación dos mes-
mos, do liderado e das prioridades
que perseguen. En concreto, analí-
zanse como máis significativos os
de Barcelona, Bilbao e Vigo. Así
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mesmo, cítase tamén a experiencia dun modelo dinámico de planifica-
ción estratéxica.

En terceiro lugar analízanse as metodoloxías da planificación
estratéxica territorial.

Finalmente, expóñense as consideracións dos axentes econó-
micos e sociais representados no CES-Galicia sobre o informe-opinión.

INFORME-OPINIÓN SOBRE OS OBXECTIVOS

ESTRATÉXICOS DA POLÍTICA INDUSTRIAL DE GALICIA

(INFORME-OPINIÓN 3/02)

O texto definitivo do informe-opinión foi aprobado por unanimida-
de polo Pleno do CES na súa sesión 6/02, celebrada con data 21 de
outubro.

Obxecto
O obxecto deste informe é darlle a coñecer ó Goberno galego as

consideracións  das entidades, organizacións e asociacións representa-
das no Consello Económico e Social de Galicia sobre os Obxectivos
estratéxicos da política industrial de Galicia.

Metodoloxía e alcance
Neste apartado limiar, pártese da consideración das distintas liñas

estratéxicas dos complexos productivos establecidos nos acordos sobre
as medidas para o crecemento e o emprego en Galicia 1999-01, así
como as medidas e accións a desenvolver. Estre estas, cómpre salien-
ta-las referidas á potenciación de ciclos integrados, xeración de maior
VEB, fomento empresarial, o apoio á I+D ou as medidas relacionadas
coa formación.

O Plan Estratéxico para o Desenvolvemento Económico de Galicia
(PEDEGA) 2000-2006 -documento que contén  a política socioeconómi-
ca da Xunta para os vindeiros anos- ten en conta as accións acometi-
das ata o momento e a coherencia con outras actuacións en curso.



No capítulo 2 preséntase unha análise da situación actual da
industria en Galicia. Considérase que o sector industrial está formado
polas industrias relacionadas co sector primario, o sector enerxético e
a industria propiamente dita (bens intermedios, bens de equipo e bens
de consumo).

O capítulo pretende caracteriza-lo sector industrial en base a unha
serie de indicadores: en primeiro lugar, en termos de producción e
emprego, para o que se teñen en conta os datos do Contabilidade
Trimestral e a Enquisa de Poboación Activa do IGE.

En segundo lugar, a partires dos datos do Directorio de empresas
e unidades locais de Galicia do IGE, analízase o sector empresarial
galego en termos do número de empresas e a dimensión das mesmas.
O Directorio cubre tódalas actividades económicas agás a producción
agraria e pesqueira, os servicios administrativos da Administración
Central, Autónoma e Local (incluida a Seguridade Social), as activida-
des das Comunidades de propietarios e o Servicio doméstico. No caso
das empresas con actividades asociativas a información procede basi-
camente do rexistro de contas de cotización á Seguridade Social, polo
que a cobertura neste caso pode ser escasa. A unidade básica de aná-
lise é a empresa, que se define como unha organización sometida a
unha autoridade  rectora que pode ser, segundo os casos, unha persoa
física, unha persoa xurídica ou unha combinación de ámbalas dúas e
constituida con miras a exercer nun ou varios lugares unha ou varias
actividades económicas por conta dunha mesma empresa.

Para unha aproximación ó desenvolvemento interior de Galicia,
preséntanse os datos desagregados tanto a nivel provincial como a
nivel de áreas funcionais.

O estudio do sector empresarial galego continúa co estudio de
indicadores económico-financeiros e das variables empresariais recolli-
das na Encuesta industrial anual de empresas do INE e no estudio de
Ardán. A Enquisa, de carácter estructural e periodicidade anual, ten
como obxectivo fundamental proporcionar unha información precisa,
fiable e oportuna dos diversos sectores que constitúen a actividade
industrial, de maneira que se podan satisface-las necesidades de infor-
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mación na materia, tanto nacionais como internacionais. A enquisa se
refire ó conxunto de empresas con actividade principal industrial (sec-
cións C a E da Clasificación Nacional de Actividades Económicas de
1993) e ubicadas no territorio
nacional.

Pola súa banda, Ardán conside-
ra as empresas con domicilio social
en Galicia –o que implica deixar fóra
algunha empresa importante, polo
que a cifras poden presentar algun-
ha limitación no seu alcance-, das
que se teñen datos  nos dous últi-
mos anos consecutivos e que pre-
sentan unha facturación superior ós
240.404,84 euros.

Posteriormente analízase a
situación da I+D, da oferta de solo
empresarial, tendo en conta as
características dos parques tecnoló-
xicos e dos parques empresariais en
funcionamento, e do comercio exte-
rior galego –tómase como fonte de información os datos do ICEX-.

O terceiro capítulo, Obxectivos estratéxicos da política industrial
en Galicia, presenta as accións prioritarias, obxectivos finais, directa-
mente relacionadas co tecido productivo, así como a xerarquización dos
obxectivos intermedios recollida no PEDEGA (obxectivos integrados ou
de alto valor estratéxico, obxectivos influentes e obxectivos influídos ou
sensibles).

Os obxectivos finais directamente relacionados co tecido producti-
vo son o 1.A. “Potencia-los factores básicos de competitividade do sis-
tema empresarial” e o 1.B. “Potencia-la competitividade do núcleo pro-
ductivo de Galicia”. 

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS 

DA POLÍTICA INDUSTRIALDA POLÍTICA INDUSTRIAL

EN GALICIAEN GALICIA
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