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presentación

O Consello Económico e Social de Galicia, creado pola
Lei 6/1995, de 28 de xuño, ten asignada, entre outras,

a función de elaborar e remitir anualmente ao 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 Regulamento de Réxime Interno do Consello, aprobado polo
Pleno o día 29 de abril de 1996, co obxecto de dar cumpri-

mento ás devanditas previsións legais, concede a condición de
comisión sectorial permanente á Comisión Sectorial nº 4,

da Memoria anual sobre a situación socioeconómica de Galicia.

A proposta de Memoria elaborada pola dita
Comisión Sectorial foi tramitada pola Comisión Permanente

deste organismo na súa sesión 9/07, do 31 de outubro.

De acordo coa normativa citada, o Pleno do Consello
Económico e Social de Galicia aprobou por unanimidade, na

súa sesión 7/07, do 31 de outubro, a presente
MMeemmoorriiaa ssoobbrree aa ssiittuuaacciióónn eeccoonnóómmiiccaa ee ssoocciiaall ddee GGaalliicciiaa 22000066..
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3.4.10. Nivel de formación da poboación nova nas CC.AA. 2000 e 2005: distribución segundo sexos
3.4.11. Centros, profesorado e alumnos matriculados nas CC.AA. nos ensinos de réxime especial 2006-07
3.4.12. Alumnado matriculado nos centros de ensino de réxime especial nas CC.AA. 2006: distribución segun-

do tipo de ensino
3.4.13. Alumnos matriculados no sistema universitario nos cursos 2000-05 a 2006-07: primeiro e segundo

ciclos
3.4.14. Alumnos matriculados no sistema universitario nos cursos 2005-06 e 2006-07: distribución segundo

ramas de ensino
3.4.15. Alumnos matriculados no sistema universitario nos cursos 2004-05 e 2005-06: terceiro ciclo 

3.5.1 Presuposto consolidado da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 2005-06: dis-
tribución segundo programas

3.5.2. Incendios forestais en Galicia e España 2005-06: nº de sinistros e superficie forestal afectada
3.5.3. Incendios forestais en Galicia 2006: distribución mensual
3.5.4. Principais concellos galegos en canto ao número de lumes e superficie queimada 2006
3.5.5. Lumes e superficie media afectada 2006: distribución segundo causalidade
3.5.6. Emisións verificadas e asignacións de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro en Galicia

e España 2006: distribución segundo actividade
3.5.7. Emisións contaminantes nas CC.AA. 2003-05. Número de substancias contaminantes e de complexos

industriais
3.5.8. Complexos industriais contaminantes rexistrados no Registro Estatal de Emisiones y Fuentes

Contaminantes
3.5.9. Abastecemento público urbano en Galicia e España 2003-04: distribución segundo grandes grupos de

usuarios
3.5.10. Consumo medio de auga nos fogares 2003-04
3.5.11. Recollida e tratamento das augas residuais nas CC.AA. 2004: distribución segundo clase de indicador
3.5.12. Superficie terrestre e espazos naturais protexidos en Galicia e España 2005: distribución segundo figu-

ra de protección
3.5.13. Superficie protexida nas CC.AA. 2005
3.5.14. Red Natura 2000 nas CC.AA.Lugares de importancia Comunitaria (LICs) e Zonas de Especial

Protección para as Aves (ZEPA)
3.5.15. Recollida de residuos domésticos e públicos 2003-04: distribución segundo tipo de residuo
3.5.16. Residuos urbanos producidos nas CC.AA. 2003-04: distribución segundo tipo de residuo producido
3.5.17. Destino de residuos urbanos mesturados e recollidos selectivamente 2004: distribución segundo tipo

de residuo
3.5.18. Residuos xerados nas industrias extractivas, manufactureiras e enerxéticas nas CC.AA. 2003-04: dis-

tribución segundo tipo de perigosidade
3.5.19. Residuos xerados en Galicia e España 2004: distribución segundo tipo de residuo  
3.5.20. Residuos xerados nas industrias extractivas, manufactureiras e enerxéticas en Galicia e España 2002-

03: distribución segundo actividade económica e tipo de perigosidade

3.6.1. Indicadores da vivenda en Galicia e España 2005-06
3.6.2. Hipotecas de vivendas urbanas en Galicia e España 2005-06: vivendas constituídas e importe medio
3.6.3. Accesibilidade á vivenda en Galicia e España 2005-06
3.6.4. Produción editorial nas CC.AA. 2005-06: títulos e exemplares
3.6.5. Produción editorial 2005-06: distribución segundo o idioma da publicación
3.6.6. Nº de títulos e exemplares traducidos 2005-06: distribución segundo idioma orixinal
3.6.7. Penetración dos medios de comunicación nas CC.AA. 2006
3.6.8. Consumo diario de radio e televisión nas CC.AA. 2004-06

4.1.1. Investimento público real territorializado nas CC.AA. segundo axentes das administracións públicas
2006 : presupostos iniciais

4.1.2. Lonxitude da rede de estradas en Galicia e España 2004-05
4.1.3. Índices da rede de estradas do Estado, CC.AA. , Deputacións e Cabildos 2004-05 
4.1.4. Investimentos medios na rede de estradas do Estado, CC.AA. , Deputacións e Cabildos 2001-05 
4.1.5. Transferencias e investimentos do Ministerio de Fomento en Galicia 2006
4.1.6. Investimentos totais de Renfe nas CC.AA. 2005-06
4.1.7. Investimentos presupostados en estradas, portos e obras hidráulicas 2005-06
4.1.8. Proxecto de investimentos das Direccións Xerais de Obras Públicas 2005-06
4.1.9. Investimentos de Portos de Galicia 2005-06

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

13

.

4.desenvolvementorexional

02-MEM06-indice2  5/11/07  08:59  Página 13



4.1.10. Parques empresariais operativos en Galicia
4.1.11. Parques empresariais en execución en Galicia
4.1.12. Parques empresariais en fase de estudo e trámite en Galicia
4.1.13. Parques empresariais en fase de trámite en Galicia
4.1.14. Parques empresariais esgotados en Galicia

4.2.1. Orzamento do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica para o exer-
cicio 2006: distribución segundo programa e consellería

4.2.2. Gastos internos totais e persoal en I+D nas CC.AA. 2004-05
4.2.3. Esforzo investidor de Galicia e España en I+D 2000-2005
4.2.4. Importancia relativa dos gastos internos totais e persoal en I+D nas CC.AA. 2004-05
4.2.5. Gasto interno en I+D nas CC.AA. 2005: distribución segundo sector 
4.2.6. Gasto interno e persoal empregado nas actividades de I+D en Galicia e España 2000-04: distribución

segundo sector
4.2.7. Persoal empregado nas actividades de I+D nas CC.AA. 2005: distribución segundo sector
4.2.8. Presuposto de gastos da Xunta de Galicia  en investigación científico-técnica e aplicada 2005-06
4.2.9. Proxectos aprobados polo CDTI nas CC.AA. 2005-06
4.2.10. Estatísticas da propiedade industrial nas CC.AA. 2006 
4.2.11. Certificacións de calidade e xestión medioambiental en Galicia 2003-05
4.2.12. Indicadores de alta tecnoloxía en Galicia e España 2004-05
4.2.13. Balanza comercial de produtos de alta e media-alta tecnoloxía en Galicia e España 2005-06
4.2.14. Alumnado matriculado e graduado en ciencias experimentais e técnicas relacionadas coas TIC nas

universidades galegas e españolas
4.2.15. Indicadores das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) en Galicia e España 2005-06
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