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O presente capítulo trata de analizar a actuación pública en aspectos forte-

mente relacionados co benestar social, tanto no que se refire á protección social e
sanitaria como á calidade de vida (educación, medio ambiente, vivenda, cultura, ou
protección ao consumidor).

O punto de partida deste capítulo é a consideración dos presupostos da
Xunta de Galicia, que dedican á “Produción de bens públicos de carácter social” o
59,5% do seu presuposto consolidado para 2006 (59,4% no ano anterior), e á
“Seguridade, protección e promoción social”, o 6,9% (6,7% no ano precedente).
Comparado co ano anterior, estes aspectos medraron un 9,3% e 12,5%, respectiva-
mente.

O presuposto consolidado medrou no último ano un 9% respecto aos presu-
postos do ano anterior, acadando os 9.911,7 millóns de euros, o que representa o
20,4% do PIB galego a prezos de mercado (prezos correntes) [fonte: IGE]. En termos
per cápita, estes presupostos ascenden a 3.591 euros/habitante. A capacidade de
autofinanciamento da Comunidade Autónoma acadou o 43,7% do total dos seus
ingresos non financeiros. Os recursos propios, medraron un 8,1% respecto ao impor-
te de 2005, mentres que os ingresos transferidos, o fixeron nun 9,7%.

No concernente á protección social, o capítulo dedica dous apartados á análi-
se da cobertura social e prestacións económicas e das prestacións sociosanitarias.

A pesar de que o capítulo 1.5.- Poboación desta memoria dedícase a analizar
a evolución e a estrutura da poboación en Galicia, nesta introdución cómpre men-
cionar que a caída da súa importancia relativa no total estatal e o envellecemento da
poboación, ten un impacto directo no mercado de traballo (menor dispoñibilidade a

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

5

   



medio prazo de poboación activa) así como na necesidade de redistribución de
recursos cara o sistema sanitario e servizos sociais.

Ao longo do ano 2006, as obrigas contraídas polas entidades xestoras e
Tesorería General da Seguridade Social en Galicia ascenderon a 5.961,4 millóns de
euros, en tanto que os dereitos recoñecidos netos realizados pola Tesorería General
ascenderon a 4.399,3 millóns de euros. O diferencial teórico entre obrigas e derei-
tos recoñecidos netos é positivo no caso do réxime xeral (254,6 millóns de euros)
e do réxime especial de traballadores autónomos (53,2 millóns de euros). Con todo,
este diferencial positivo non logra compensar o diferencial negativo do resto dos
réximes, salientando o réxime especial agrario, con -1.238,9 millóns de euros, e o
réxime especial de traballadores do mar, con -392,9 millóns de euros.

O número total de beneficiarios dalgún tipo de prestacións -ben sexa contri-
butiva ou asistencial-, acadou as 839.400 persoas, o que significa que un 35,9% da
poboación maior de dezaseis anos é beneficiaria do sistema de protección social
pública. Ao igual que acontecera no ano anterior, a medra do número de pensionis-
tas da Seguridade Social (acada un total de 697.500 persoas) foi inferior á rexistra-
da polos novos afiliados ao sistema, o que supón un avance na solvencia do sistema
(1,1% e 3,5%, respectivamente). Con todo, cómpre salientar que Galicia acolle o 8,5%
das persoas beneficiarias de pensións do Estado e só o 5,6% dos cotizantes do sis-
tema. Estas porcentaxes poderían estar condicionadas polo diferencial de retorno de
xubilados a Galicia.

Os datos recollidos neste capítulo reflicten que mentres que Galicia acolle en
torno ao 8% das persoas maiores de 65 anos e o 9% das persoas de máis de 85
anos. A pesar deste peso relativo, o gasto estimado para servizos sociais para maio-
res dependentes foi tan só do 4,6%, situándose, ademais, coma a segunda C.A. co
menor gasto por persoa tras Canarias e a C.Valenciana. Ao mesmo tempo, salienta
a escasa importancia relativa no total estatal tanto do número e das prazas de cen-
tros residenciais en Galicia, que acolle o 2,1% dos centros e o 4,7% das prazas, como
dos centros de día, 4,0%, o do número de usuarios atendidos da teleasistencia, 2,5%.

Este elevado déficit vese na relación das prazas ofertadas e a poboación que
potencialmente pode demandar estes servizos.Así, a atención residencial presenta un
índice de cobertura de 2,38 prazas por cada cen persoas maiores de 65 anos (4,00
no conxunto do Estado), mentres que no caso dos centros de día, esta relación foi
de 0,38 prazas por cada cen persoas maiores de 65 anos (0,64 prazas de media en
España).

No que atinxe aos aspectos da calidade de vida, un dos problemas máis impor-
tantes de Galicia foi o dos incendios forestais. A vaga de lumes forestais que asolou,
principalmente, ás Rías Baixas e á costa coruñesa, entre o 4 e o 15 de agosto permi-
te afirmar que estes foron unha catástrofe ambiental. Ademais, estes impactos nega-
tivos víronse agravados polas riadas acontecidas posteriormente na Comunidade
autónoma.
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No ano 2006, a superficie arrasada polo lume, tras unha medra do 66,9% en
relación ao ano anterior, ascendeu ata as 95.945,4 hectáreas (38.442,6 ha máis que
en 2005). Por primeira vez a superficie arborada queimada superou á superficie rasa,
rexistrándose ademais un forte incremento da superficie medio por incendio, que
pasa das 4,8 hectáreas en 2005 ás 13,7 hectáreas en 2006. Asemade, cómpre salien-
tar o incremento da concentración dos incendios en poucos concellos galegos, xa
que o 32,4% da superficie queimada corresponde tan só a 10 municipios, sendo esta
porcentaxe do 57,6% se consideramos os 25 concellos máis afectados.

No concernente á vivenda, o encarecemento do crédito hipotecario e o mar-
cado carácter inflacionista da vivenda en Galicia, que se comportou como unha das
CC.AA. con maior incremento de prezos, motivaron novamente o deterioro das
posibilidades de acceso a unha vivenda en propiedade en Galicia. En 2006 segue
reducíndose a vantaxe de accesibilidade existente en Galicia en relación ao conxun-
to do Estado.

Se se consideran os ingresos dunha familia media galega perceptora dun só
salario, o pago das cotas hipotecarias representa o 44,6% dos seus salarios, sendo
esta porcentaxe do 27,9% se se corrixen os ingresos pola media de salarios percibi-
dos pola unidade familiar.
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