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3.2.41. Sector de bens de consumo 1998-99: principais núcleos de localización en base á xeración do
VEB
3.2.42. Evolución da actividade no sector de bens de consumo 1998-99: ingresos, custos e resultados
3.2.43. Evolución do investimento e do financiamento no sector de bens de consumo 1998-99
3.2.44. Sector de bens de consumo 1998-99: estudio económico-financeiro
3.2.45. Complexo téxtil e da confección 1999: actividades que comprende o grupo
3.2.46. Complexo téxtil e da confección 1998-99: principais núcleos de localización en base á xeración
do VEB
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3.2.47. Evolución da actividade no complexo téxtil e da confección 1998-99: ingresos, custos e resultados
3.2.48. Evolución do investimento e do financiamento no complexo téxtil e da confección
3.2.49. Complexo téxtil e da confección 1998-99: estudio económico-financeiro
3.3.1. Licitación pública de tódalas Administracións 1999-00
3.3.2. Licitación pública por data de apertura de ofertas de tódalas Administracións nas CC.AA. 2000:
distribución segundo tipo de obra
3.3.3. Licitación pública por data de apertura de tódalas Administracións 1999-00: distribución
segundo tipo de obra
3.3.4. Licitación pública por data de apertura da ofertas das Administracións autonómicas 2000: distribución segundo tipo de obra
3.3.5. Vendas e consumo de cemento 1999-00
3.3.6. Construcción de vivendas en Galicia e España 1999-00
3.3.7. Edificación e vivendas en Galicia e España 1999-00: datos xerais
3.3.8. Visados de dirección de obra en Galicia e España 1999-00: obra nova
3.3.9. Visados de dirección de obras en Galicia e España 1999-00:obras de ampliación e reforma ou
restauración
3.3.10. Certificacións fin de obra 1999-00
3.3.11. Prezos medios do m2 das vivendas nas CC.AA. 1999-00
3.3.12. Sector construcción e obras públicas 1999: actividades que comprende o grupo
3.3.13. Evolución da actividade no sector construcción e obras públicas 1998-99: ingresos, custos e
resultados
3.3.14. Evolución do investimento e do financiamento no sector construcción e obras públicas 1998-99
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.4.10.
3.4.11.
3.4.12.
3.4.13.
3.4.14.
3.4.15.
3.4.16.
3.4.17.
3.4.18.
3.4.19.
3.4.20.
3.4.21.
3.4.22.
VEB
3.4.23.
3.4.24.
3.4.25.
3.4.26.
3.4.27.
3.4.28.
3.4.29.
3.4.30.
3.4.31.
3.4.32.
3.4.33.
3.4.34.
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Empresas maioristas nas CC.AA. 1998-99 : distribución segundo subsectores
Equipamento comercial minorista nas CC.AA. 2000: distribución segundo grupos de actividade
Hoteis, hostais, pensións e fondas 2000: número e habitacións e prazas ofertadas
Campings e apartamentos 2000: número e prazas e habitacións ofertadas
Restaurantes e cafeterías 2000: número e prazas
Establecementos de turismo rural 1999-00: prazas ofertadas
Balnearios 1999-00: número e habitacións e prazas ofertadas
Paradores 1999-00: número e habitacións e prazas ofertadas
Investimentos de Turgalicia 1999-00
Graos de ocupación e estadía media en establecementos hoteleiros 1999-00
Viaxeiros e pernoctacións en establecementos de turismo rural 1999-00
Grao de ocupación e estadía media en establecementos de turismo rural 1999-00
Grao de ocupación e estadía media nos paradores 1999-00
Complexo turismo-ocio 1999: actividades que comprende o grupo
Complexo turismo-ocio 1998-99: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
Evolución da actividade no complexo turismo-ocio 1998-99: ingresos, custos e resultados
Evolución do investimento e do financiamento no complexo turismo-ocio 1998-99
Complexo turismo-ocio 1998-99: estudio económico-financeiro
Correspondencia postal nacida e distribuida nas CC.AA. 1999-00
Correspondencia postal nacida e distribuida 1999-00
Sector das comunicacións 1999: actividades que comprende o grupo
Sector das comunicacións 1998-99: principais núcleos de localización en base á xeración do
Evolución da actividade no sector das comunicacións 1998-99: ingresos, custos e resultados
Evolución do investimento e do financiamento no sector das comunicacións 1998-99
Sector das comunicacións 1998-99: estudio económico-financeiro
Vendas de combustibles líquidos 1999-00
Matriculacións de vehículos 1999-00
Transporte urbano: viaxeiros transportados en autobús nas CC.AA. 1999-00
Transporte por estrada: mercadorías cargadas e descargadas nas CC.AA. 1999-00
Tráfico ferroviario 1999-00: viaxeiros nas principais estacións
Tráfico ferroviario de viaxeiros 1999-00
Tráfico ferroviario de mercadorías 1999-00
Tráfico de pasaxeiros nos portos de interés xeral 1999-00
Tráfico total nos portos de interés xeral 1999-00

galicia

2000

3.4.35. Tráfico de mercadorías nos portos de interés xeral 1999-00
3.4.36. Movemento de marcadorías descargadas e cargadas 2000
3.4.37. Tráfico áereo 1999-00: aeronaves
3.4.38. Tráfico áereo 1999-00: pasaxeiros
3.4.39. Tráfico áereo 1999-00: mercadorías
3.4.40. Sector dos transportes e servicios asociados 1999: actividades que comprende o grupo
3.4.41. Sector dos transportes e servicios asociados 1998-99: principais núcleos de localización en
base á xeración do VEB
3.4.42. Evolución da actividade no sector dos transportes e servicios asociados 1998-99:
ingresos, custos e resultados
3.4.43. Evolución do investimento e do financiamento no sector dos transportes e servicios asociados
1998-99
3.4.44. Sector dos transportes e servicios asociados 1997-98: estudio económico-financeiro
3.4.45. Sector dos servicios a empresas 1999: actividades que comprende o grupo
3.4.46. Sector dos servicios a empresas 1998-99: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.4.47. Evolución da actividade no sector dos servicios 1998-99: ingresos, custos e resultados
3.4.48. Evolución do investimento e do financiamento no sector dos servicios a empresas 1998-99
3.4.49. Sector dos servicios a empresas 1998-99: estudio económico-financeiro
3.4.50. Oficinas das entidades de depósito 1999-00
3.4.51. Balances resumidos da banca galega 1999-00
3.4.52. Resultados das caixas de aforros galegas 1999-00
3.4.53. Oficinas, persoal e caixeiros automáticos das caixas de aforros 1999-00
3.4.54. Crédito a Administracións Públicas e outros sectores residentes 1999-00
3.4.55. Crédito a Administracións Públicas e outros sectores residentes 2000 : valor relativo
3.4.56. Depósitos de Administracións Públicas e outros sectores residentes nas entidades de depósito 1999-00
3.4.57. Depósitos de Administracións Públicas e outros sectores residentes nas entidades de depósito 2000 : valor relativo
3.4.58. Balance de situación de XesGalicia S.A. a 31-12-2000
3.4.59. Actividade investidora de XesGalicia 2000
3.4.60. Balance de situación de SODIGA 1999-00
3.4.61. SODIGA, empresas con participación superior ó 20% no 2000
3.4.62. Balance de situación do fondo de capital risco Emprende 1999-00
3.4.63. Emprende, empresas con participación superior ó 20% no 2000
3.4.64. Balance de situación do fondo de capital risco Adiante 1999-00
3.4.65. Participacións aprobadas do fondo de capital risco Adiante 2000 a 31-12-2000
3.4.66. Balance de situación de INESGA, 1999-00
3.4.67. Resultados das sociedades de garantía recíproca 1999-00 e acumulados ata 2000
3.4.68. Risco vivo das sociedades de garantía recíproca 1999-00: distribución segundo sectores
3.4.69. Empresas galegas en bolsa 1999-00
3.4.70. Educación 1998-99: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.4.71. Evolución da actividade na educación 1998-99: ingresos, custos e resultados
3.4.72. Evolución do investimento e do financiamento na educación 1998-99
3.4.73. Educación 1998-99: estudio económico-financeiro
3.4.74. Servicios relacionados coa saúde 1999: actividades que comprende o grupo
3.4.75. Sector dos servicios relacionados coa saúde 1998-99: principais núcleos de localización en
base á xeración do VEB
3.4.76. Evolución da actividade no sector dos servicios relacionados coa saúde 1998-99:ingresos,
custos e resultados
3.4.77. Evolución do investimento e do financiamento no sector dos servicios relacionados coa saúde
1998-99
3.4.78. Servicios relacionados coa saúde 1998-99: estudio económico-financeiro
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4

sector público e benestar social

4.1.1. Ámbito dos Presupostos Xerais da C.A. de Galicia 2000
4.1.2. Fondo de Compensación Interterritorial 1999-00: capítulo VII do presuposto de gastos do Estado
4.1.3. Presuposto de gastos da Administración Xeral da C.A. 1999-2000: distribución económica
4.1.4. Presuposto de ingresos e gastos dos Organismos Autónomos administrativos 2000
4.1.5. Presuposto de ingresos e gastos dos Organismos Autónomos comerciais, industriais e financeiros 2000
4.1.6. Presupostos Xerais da C.A. Galega 2000: Investimentos Reais. Distribución Orgánica
4.1.7. Actuacións previstas dos investimentos reais 2000. Administración Xeral.
4.1.8. Transferencias de Capital e Correntes da C.A. Galega 2000
4.1.9. Actuacións previstas das transferencias de capital 2000. Administración Xeral
4.1.10. Actuacións previstas das transferencias correntes 2000. Administración Xeral
4.1.11. Transferencias de Capital e Correntes da C.A. Galega 2000: distribución segundo clave de
financiamento
4.1.12. Presupostos das sociedades públicas 1999-00: sociedades mercantís
4.1.13. Presupostos das sociedades públicas 1999-00: entes públicos
4.1.14. Actuacións previstas nos presupostos de capital das Sociedades Públicas 2000
4.1.15. Endebedamento materializado en valores e créditos non comerciais das CC.AA. 1999-00: débeda / habitante
4.2.1. Obrigas recoñecidas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de Seguridad Social na
provincia de A Coruña 2000
4.2.2. Obrigas recoñecidas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de Seguridad Social na
provincia de Lugo 2000
4.2.3. Obrigas recoñecidas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de Seguridad Social na
provincia de Ourense 2000
4.2.4. Obrigas recoñecidas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de Seguridad Social na
provincia de Pontevedra 2000
4.2.5. Presuposto consolidado das Consellerías de Sanidade e Servicios Sociais e de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude 1999-00: distribución económica
4.2.6. Presuposto consolidado da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais 1999-00 distribución
dos créditos por programas
4.2.7. Presuposto consolidado da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude 1999-00 distribución dos créditos por programas
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4.3.1.
CC.AA.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

Beneficiarios das prestacións sociais e económicas da LISMI e das pensións asistenciais nas
1999-00
Beneficiarios e importes dos gastos de prestacións por desemprego 1999-00
Risga e Axudas de Emerxencia Social 2000: beneficiarios e presupostos
Resolución das solicitudes presentadas á Risga e ás AES 1999-00
Risga e Axudas de Emerxencia Social 1999-00: solicitudes rexistradas

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
4.4.9.
4.4.10.
1999

Producción de bens públicos de carácter social 1999-00
Proxecto de investimentos do Programa de Protección e Promoción da Saúde 1999-00
Enfermidades de declaración obrigatoria 1999-00
GRD máis frecuentes nos hospitais do Sergas 1999-00
Mortalidade proporcional 1995-97
Taxa de anos potenciais de vida perdidos 1996-97: distribución por sexos e causa
Esperanza de vida ó nacer 1997
Accidentes mortais de tráfico 1999-00
Personas con discapacidade, grandes grupos de idade. 1999
Personas que reciben axuda persoal por grandes grupos de idade e grupo de discapacidade.

galicia

2000

4.4.11. Persoas con discapacidade por grandes grupos de idade e grupos de deficiencia 1999
4.4.12. Camas instaladas e funcionantes nos hospitais concertados do Sergas a 31-12-2000
4.4.13. Doacións e transplantes de órganos e tecidos en Galicia 1999-00
4.4.14. Custo da prestación farmacéutica 1999-00
4.4.15. Custo da prestación farmacéutica en atención primaria 1999-00
4.4.16. Custo da prestación farmacéutica en atención especializada 1999-00
4.4.17. Nenos atendidos nos centros infantís dependentes da Consellería de Familia 1999-00
4.4.18. Centros e servicios infantís subvencionados pola Consellería de Familia 1999-00: centros
dependentes de Corporacións Locais
4.4.19. Centros infantís subvencionados pola Consellería de Familia 1999-00: centros dependentes de
institucións de iniciativa social
4.4.20. Atención a menores en situación de desprotección social: nº de centros e prazas 2000
4.4.21. Tipos de acollementos en Galicia 2000
4.4.22. Datos de adopcións nacionais 2000
4.4.23. Expedientes tramitados de adopcións internacionais 2000
4.4.24. Menores de orixe estranxeira asignados ás familias no ano 2000
4.5.1. Presupostos da Consellería de Educación 1999-00
4.5.2. Poboación activa 1999-00: distribución segundo sexo e nivel de estudios
4.5.3. Alumnos matriculados en centros de ensino nas CC.AA. nos cursos 1998-99 e 1999-00
4.5.4. Centros de ensino en funcionamento no curso 1999-00
4.5.5. Alumnos nos centros de ensino no curso 1999-00
4.5.6. Profesorado nos centros de ensino no curso 1999-00
4.5.7. Centros e alumnos de BUP, COU e bacharelato LOXSE a distancia 1999-00
4.5.8. Alumnos matriculados no sistema universitario 1999-2001: primeiro e segundo ciclos
4.5.9. Alumnos matriculados no sistema universitario nos cursos 1999-00 e 2000-01: distribución
segundo as súas preferencias
4.5.10. Alumnos matriculados no sistema universitario 1999-2001: terceiro ciclo
4.5.11. Profesores e alumnos doutros estudios non universitarios 1999-00
4.6.1. Gasto medio anual por persoa en alimentación, resto de gastos e gasto total por Comunidade
Autónoma de residencia 1999-2000.
4.6.2. Consultas, reclamacións e denuncias presentadas en materia de consumo 1999-00
4.6.3. Arbitraxe de consumo 1999-00: solicitudes presentadas diante da Xunta Arbitral de Consumo
4.6.4. Vivendas financiadas nas CC.AA. 2000: distribución segundo modalidades de actuacións protexidas
4.6.5. Préstamos concedidos para vivendas de protección oficial nas CC.AA. 2000, distribución
segundo modalidades de actuación protexidas
4.6.6. Vivendas segundo dispoñan ou non de determinadas instalacións. 1999
4.6.7. Vivendas que manifestan ter determinados problemas. 1999
4.6.8. Presupostos consolidados da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo 1999-00:
distribución dos créditos por programas
4.6.9. Producción editorial 1999-00: distribución segundo o idioma da publicación
4.6.10. Producción editorial nas CC.AA. 1999-00: títulos e exemplares
4.6.11. Fogares segundo o número de libros que posúen. 1999
4.6.12. Tirada e difusión da prensa escrita 1999-00
4.6.13. Fogares que mercan prensa. Distribución xeral. 1999
4.6.14. Penetración dos medios de comunicación nas CC.AA. 2000
4.6.15. Espectadores e racadación nos centros con actividades culturais 1999-00
4.6.16. Actividades das salas de proxección 1999
4.6.17. Gasto medio por espectador 1999
4.6.18. Consumo diario de radio e televisión nas CC.AA. 1998-00
4.6.19. Fogares segundo o número de televisores. Distribución xeral. 1999
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5

desenvolvemento rexional

5.1.1. Lonxitude da rede de estradas nas CC.AA. 1998-99
5.1.2. Indices da rede de estradas do Estado, Comunidades Autónomas, Deputacións e Cabildos
1998-99
5.1.3. Investimentos medios na rede de estradas do Estado, CC.AA. , Deputacións e Cabildos 1995-99
5.1.4. Investimento realizado polo Ministerio de Fomento en Galicia 2000 e total 1996-00
5.1.5. Proxecto de investimentos das Direccións Xerais de Obras Públicas e de Transportes 1999-00
5.1.6. Investimentos de FEVE en Galicia 1998-00
5.1.7. Investimentos na rede ferroviaria en Galicia incluídos no Convenio entre o Ministerio de
Fomento-Xunta de Galicia
5.1.8. Investimento nos Portos de Galicia 1990-2000: distribución segundo programas
5.1.9. Actuacións nos Portos de Galicia 1990-2000
5.1.10. Investimentos en materia de obras hidráulicas 1990-2000
5.1.11. Parques tecnolóxicos en España 2000
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5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Persoal empregado en actividades de I+D nas CC.AA. 1999
Presuposto de gastos da Xunta de Galicia en investigación científico-técnica e aplicada 1999-00
Proxectos aprobados polo CDTI nas Comunidades Autónomas 2000

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.

Presuposto consolidado da Consellería de Medio Ambiente 1999-00: distribución por programas
Proxecto de investimentos de Augas de Galicia 1999-00
Incendios forestais 1999-00
Residuos industriais nas Comunidades Autónomas. 1999
Cantidade de resíduos xerados por actividade económica e tipo de residuo. 1999
Consumo total de agua nas Comunidades Autónomas. 1999
Usos da auga no sector agrario en Galicia e España.1999
Perdas de auga nas redes de distribución nas Comunidades Autónomas.1999
Prezo medio da agua nas Comunidades Autónomas.1999

5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.

Número de empresas en Galicia a 1/1/1999. Distribución por áreas funcionais
Situación financeira dos instrumentos de Política Rexional da UE 1999
Investimento público do Estado, organismos autónomos e entes públicos nas CC.AA. 1999
Indicadores económicos de Galicia e España en termos de contabilidade rexional 1998-99
Indicadores económicos de Galicia e España en termos de contabilidade rexional 1999

