
O Consello Económico e Social de Galicia,
creado pola Lei 6/1995, de 28 de xuño, tan asignada, 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 Regulamento de Réxime Interno do Consello,
aprobado polo Pleno o día 29 de abril de 1996, 

concede a condición de comisión sectorial permanente 
á Comisión Sectorial nº 4, 

da Memoria anual sobre a situación socioeconómica de Galicia, 
co obxecto de dar cumprimento ás devanditas previsións legais.

A proposta de Memoria da Comisión Sectorial foi tramitada 
pola Comisión Permanente na súa sesión 10/99, do 5 de outubro.

De acordo con estes preceptos legais, 
o Pleno do Consello Económico e Social de Galicia 

aprobou por unanimidade, na súa sesión 8/99, do 15 de outubro, a presente
Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 1998.
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xeración do VEB
4.2.2.3.-Evolución da actividade no sector de bens intermedios 1996-97: 
4.2.2.4.-Evolución do investimento e do financiamento no sector de bens intermedios
1996-97 
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4.2.2.5.-Sector de bens intermedios 1996-97: estudio económico-financeiro
4.2.3.1.-Sector de bens de equipamento 1997: actividades que comprende o grupo
4.2.3.2.-Sector de bens de equipamento 1996-97: principais núcleos de localización en
base á xeración do VEB
4.2.3.3.-Evolución da actividade no sector de bens de equipamento 1996-97: ingresos,
custos e resultados
4.2.3.4.-Evolución do investimento e do financiamento no sector de bens de equipamento
1996-97
4.2.3.5.-Sector de bens de equipamento 1996-97: estudio económico-financeiro
4.2.3.6.-Complexo da automoción 1997: actividades que comprende o grupo
4.2.3.7.-Complexo da automoción 1996-97: principais núcleos de localización en base á
xeración do VEB
4.2.3.8.-Evolución da actividade no complexo da automoción 1996-97:
4.2.3.9.-Evolución do investimento e do financiamento no complexo da automoción 1996-97
4.2.3.10.-Complexo da automoción 1996-97
4.2.3.11.-Construcción naval 1997-98
4.2.3.12.-Sector naval 1997: actividades que comprende o grupo
4.2.3.13.-Sector naval 1996-97: principais núcleos de localización en base á xeración do
VEB
4.2.3.14.-Evolución da actividade no sector naval 1996-97: ingresos, custos e resultados
4.2.3.15.-Evolución do investimento e do financiamento no sector naval 1996-97
4.2.3.16.-Sector naval 1996-97: estudio económico-financeiro
4.2.4.1.-Sector de bens de consumo 1997: actividades que comprende o grupo
4.2.4.2.-Sector de bens de consumo 1996-97: principais núcleos de localización en base á
xeración do VEB
4.2.4.3.-Evolución da actividade no sector de bens de consumo 1996-97: 
4.2.4.4.-Evolución do investimento e do financiamento no sector de bens de consumo
1996-97
4.2.4.5.-Sector de bens de consumo 1996-97: estudio económico-financeiro
4.2.4.6.-Complexo téxtil e da confección 1997: actividades que comprende o grupo
4.2.4.7.-Complexo téxtil e da confección 1996-97: principais núcleos de localización en
base á xeración do VEB
4.2.4.8.-Evolución da actividade no complexo téxtil e da confección 1996-97: ingresos,
custos e resultados
4.2.4.9.-Evolución do investimento e do financiamento no complexo téxtil e da confección
1996-97
4.2.4.10.-Complexo téxtil e da confección 1996-97: estudio económico-financeiro

4.3.- Construcción
4.3.1.-Licitación oficial de obras 1998: distribución  segundo Administracións
4.3.2.-Licitación pública de tódalas Administracións nas CC.AA. 1998: distribución
segundo tipo de obra
4.3.3.-Licitación pública de tódalas Administracións 1998: distribución segundo tipo de
obra
4.3.4.-Licitación pública das Administracións autonómicas 1998: distribución segundo
tipo de obra
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4.3.5.-Construcción de vivendas en Galicia e España 1997-98
4.3.6.-Resultados 1998 do Plan de Vivenda 2190/1995
4.3.7.-Axudas á reconstrucción e rehabilitación de vivendas familiares no medio rural
1997-98
4.3.8.- Producción e consumo de cemento 1997-98
4.3.9.-Sector construcción e obras públicas 1997: actividades que comprende o grupo
4.3.10.-Sector construcción e obras públicas 1996-97: principais núcleos de localización
en base á xeración do VEB
4.3.11.-Evolución da actividade no sector construcción e obras públicas 1996-97: ingre-
sos, custos e resultados
4.3.12.-Evolución do investimento e do financiamento do sector construcción e obras
públicas 1996-97
4.3.13.-Sector construcción e obras públicas 1996-97: estudio económico-financeiro

4.4.- Servicios
4.4.0.1.-Sector dos servicios 1997: actividades que comprende o grupo
4.4.0.2.-Sector dos servicios 1996-97: principais núcleos de localización en base á xera-
ción do VEB
4.4.0.3.-Evolución da actividade no sector dos servicios 1996-97: 
4.4.0.4.-Evolución do investimento e do financiamento 
4.4.0.5.-Sector dos servicios 1996-97: estudio económico-financeiro
4.4.1.1.-Plan Marco de Modernización do Comercio Interior 1998: coeficientes de asig-
nación e cantidades resultantes dos programas específicos
4.4.1.2.-Plan Marco de Modernización do Comercio Interior: cantidades transferidas ás
CC.AA. 1998
4.4.1.3.-Establecementos comerciais en Galicia e España 1997-98
4.4.1.4.-Supermercados, hipermercados e centros comerciais nas CC.AA. 1998
4.4.1.5.-Locais maioristas nas CC.AA. 1998: distribución por subsectores
4.4.1.6.-Empresas maioristas nas CC.AA. 1998: distribución segundo o sistema de venta
empregado
4.4.1.7.-Establecementos comerciais minoristas nas CC.AA. 1998
4.4.1.8.-Equipamento comercial minorista nas CC.AA. a 31-12-1997: distribución por
grupos de actividade
4.4.1.9.-Enseñas de franquicias nas CC.AA. 1996-98
4.4.1.10.-Establecementos franquiciados nas CC.AA. 1998: porcentaxes sobre o total 
4.4.2.1.-Oferta turística 1997-98
4.4.2.2.-Hoteis, hostais, pensións e fondas 1998: número e habitacións e prazas ofertadas
4.4.2.3.-Campings e apartamentos 1998: número e prazas e habitacións ofertadas
4.4.2.4.-Restaurantes e cafeterías 1998: número e prazas
4.4.2.5.-Establecementos de turismo rural 1997-98: prazas ofertadas
4.4.2.6.-Balnearios 1997-98: número e habitacións e prazas ofertadas
4.4.2.7.-Paradores 1997-98: número e habitacións e prazas ofertadas
4.4.2.8.-Investimentos de Turgalicia 1997-98
4.4.2.9.-Viaxeiros, pernoctacións e estadía media en establecementos hoteleiros 1997-98
4.4.2.10.-Graos de ocupación e estadía media en establecementos hoteleiros 1997-98
4.4.2.11.-Viaxeiros e pernoctacións en establecementos de turismo rural 1997-98
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4.4.2.12.-Grao de ocupación e estadía media en establecementos de turismo rural 1997-98
4.4.2.13.-Grao de ocupación e viaxeiros pernoctados nos paradores 1997-98
4.4.2.14.-Complexo turismo-ocio 1997: actividades que comprende o grupo
4.4.2.15.-Complexo turismo-ocio 1996-97: principais núcleos de localización en base á
xeración do VEB
4.4.2.16.-Evolución da actividade no complexo turismo-ocio 1996-97: ingresos, custos e
resultados
4.4.2.17.-Evolución do investimento e do financiamento no complexo turismo-ocio 1996-97
4.4.2.18.-Complexo turismo-ocio 1996-97: estudio económico-financeiro
4.4.3.1.-Servicio telefónico nas CC.AA. 1995-96
4.4.3.2.-Correspondencia postal nacida e distribuida nas CC.AA. 1997-98
4.4.3.3.-Correspondencia postal nacida e distribuida 1997-98
4.4.3.4.-Implantación da RDSI a 31-12-1998
4.4.3.5.-Usuarios de Internet nas CC.AA. 1997-98
4.4.3.6.-Sector das comunicacións 1997: actividades que comprende o grupo
4.4.3.7.-Sector das comunicacións 1996-97: principais núcleos de localización en base á
xeración do VEB
4.4.3.8.-Evolución da actividade no sector das comunicacións 1996-97: ingresos, custos e
resultados
4.4.3.9.-Evolución do investimento e do financiamento do sector das comunicacións
1996-97 
4.4.3.10.-Sector das comunicacións 1996-97: estudio económico-financeiro
4.4.4.1.-Vendas de combustibles líquidos 1997-98
4.4.4.2.-Transporte de mercadorías e pasaxeiros 1997-98: datos xerais
4.4.4.3.-Matriculacións de vehículos 1997-98
4.4.4.4.-Transporte urbano: viaxeiros transportados en autobús nas CC.AA. 1997-98
4.4.4.5.-Transporte por estrada: mercadorías cargadas e descargadas nas CC.AA. 1997-98
4.4.4.6.-Transporte ferroviario de viaxeiros 1997-98
4.4.4.7.-Tráfico ferroviario 1998: viaxeiros nas principais estacións
4.4.4.8.-Transporte ferroviario de mercadorías 1997-98
4.4.4.9.-Tráfico de pasaxeiros nos portos de interés xeral 1997-98
4.4.4.10.-Tráfico total nos portos de interés xeral 1997-98
4.4.4.11.-Tráfico de mercadorías nos portos de interés xeral 1997-98
4.4.4.12.-Tráfico áereo 1997-98: aeronaves
4.4.4.13.-Tráfico aéreo 1997-98: pasaxeiros
4.4.4.14.-Tráfico aéreo 1997-98: mercadorías
4.4.4.15.-Sector dos transportes e servicios asociados 1997:actividades que comprende o
grupo 
4.4.4.16.-Sector dos transportes e servicios asociados 1996-97: principais núcleos de loca-
lización en base á xeración do VEB
4.4.4.17.-Evolución da actividade no sector dos transportes e servicios asociados 1996-97: 
ingresos, custos e resultados
4.4.4.18.-Evolución do investimento e do financiamento no sector dos transportes e servi-
cios asociados 1996-97
4.4.4.19.-Sector dos transportes e servicios asociados 1996-97: estudio económico-finan-
ceiro
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4.4.5.1.-Sector dos servicios empresariais 1997: actividades que comprende o grupo
4.4.5.2.-Sector dos servicios empresariais 1996-97: principais núcleos de localización en
base á xeración do VEB
4.4.5.3.-Evolución da actividade no sector dos servicios empresariais 1996-97: 
4.4.5.4.-Evolución do investimento e do financiamento 
4.4.5.5.-Sector dos servicios empresariais 1996-97: estudio económico-financeiro
4.4.6.1.-Oficinas das entidades de depósito 1998
4.4.6.2.-Balances resumidos da banca galega 1997-98
4.4.6.3.-Resultados das caixas de aforros galegas 1997-98
4.4.6.4.-Oficinas, persoal e caixeiros automáticos das caixas de aforros 1997-98
4.4.6.5.-Crédito a Administracións Públicas e outros sectores residentes 1997-98
4.4.6.6.-Crédito a Administracións Públicas e outros sectores residentes 1998: valor relativo
4.4.6.7.-Depósitos de  Administracións Públicas 
4.4.6.8.-Depósitos de Administracións Públicas e outros sectores residentes nas entidades
de depósito 1998 : valor relativo
4.4.6.9.-Investimento financeiro de Sodiga 1997-98
4.4.6.10.-Actividades de investimento de Sodiga 1997-98
4.4.6.11.-Investimentos de Sodiga 1997-98: distribución por sectores
4.4.6.12.-Resultados das sociedades de garantía recíproca 1997 e acumulados ata 1997
4.4.6.13.-Resultados das sociedades de garantía recíproca 1998 e acumulados ata 1998
4.4.6.14.-Risco vivo das sociedades de garantía recíproca 1997-98: distribución segundo
sectores 
4.4.6.15.-Empresas galegas en bolsa 1998

5.- DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL
5.1.- Infraestructuras

5.1.1.-Stock de capital neto público territorializado 1991-94: clasificación funcional
5.1.2.-Lonxitude da rede de estradas nas CC.AA. 1996-97
5.1.3.-Indices da rede nacional de estradas 1996-97
5.1.4.-Investimentos medios na rede de estradas nas CC.AA. 1993-97 
5.1.5.-Proxecto de investimentos das direccións xerais 
5.1.6.-Investimentos en estradas, portos e obras hidraúlicas da CPTOPV 1997-98
5.1.7.-Investimentos en infraestructuras e stock de capital neto ferroviario 1994-97
5.1.8.-Investimentos de Renfe 1997-98: distribución por destino do investimento
5.1.9.-Investimentos totais de Renfe 1997-98
5.1.10.-Infraestructuras ferroviarias 1998: estacións, quilómetros de vía e pasos a nivel
5.1.11.-Investimentos do Estado nos portos de interés xeral 1997-98
5.1.12.-Investimentos de Portos de Galicia nos portos galegos 1997-98
5.1.13.-Investimentos en infraestructuras aeroportuarias 1997-98 e previsións 1999
5.1.14.-Investimentos de Augas de Galicia 1997-98: distribución por tipo de obra
5.1.15.-Parques tecnolóxicos en España 1998
5.1.16.-Empresas instaladas no Parque Tecnolóxico de Galicia a 31-12-1998
5.1.17.-Parques empresariais promovidos polo IGVS e Xestur 1998
5.1.18.-Investimentos de Sepes 1996-98
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5.2.- Investigación e desenvolvemento tecnolóxico
5.2.1.-Gastos internos totais en I+D nas CC.AA. 1996-97
5.2.2.-Gastos internos totais en I+D nas CC.AA. 1995-97: distribución segundo responsa-
ble do gasto
5.2.3.-Gastos en I+D con respecto ó PIB  nas CC.AA. 1995-97
5.2.4.-Persoal empregado en actividades de  I+D nas CC.AA. en 1997
5.2.5.-Presuposto de gastos da Xunta de Galicia  en investigación científico-técnica e apli-
cada 1998
5.2.6.-Programa de axudas á mellora da competitividade nas empresas (PIMEGA) 1993-98
5.2.7.-Proxectos de I+D aprobados polo CDTI 1998
5.2.8.-Proxectos de I+D aprobados polo CDTI 1996-98: importe

6.- PANORAMA SOCIAL
6.1.- Demografía

6.1.1.-Poboación de dereito nas CC.AA. 1996-98
6.1.2.-Poboacion de dereito das comarcas da provincia da Coruña 1996-98
6.1.3.-Poboacion de dereito das comarcas da provincia de Lugo 1996-98
6.1.4.-Poboación de dereito das comarcas da provincia de Ourense 1996-98
6.1.5.-Poboación de dereito das comarcas da provincia de Pontevedra 1996-98
6.1.6.-Poboación  residente en núcleos de máis de 10.000 habitantes 1996-98
6.1.7.-Poboación das sete grandes cidades 1996-98
6.1.8.-Número medio de fillos por muller 1995 e proxeccións 1996-97
6.1.9.-Movemento natural da poboación 1994-96: taxas de nupcialidade, natalidade e mor-
talidade
6.1.10.-Movemento natural da poboación 1994-96: matrimonios, nacementos e defuncións
6.1.11.-Títulos de familias numerosas segundo categorías 1-7-1998 a 31-12-1998
6.1.12.-Saldo migratorio interior nas CC.AA. 1994-97
6.1.13.-Estranxeiros residentes a 31-12-1997: distribución segundo a súa procedencia
6.1.14.-Extranxeiros residentes nas CC.AA 1995-98

6.2.- Saúde
6.2.1.-Proxecto de investimentos da Consellería de Sanidade do Programa de protección e
promoción da saúde 1997-98
6.2.2.-Enfermidades de declaración obrigatoria  1997-98
6.2.3.-Casos e categorías de transmisión da Sida 1995-97
6.2.4.-Causas máis frecuentes das estadías en establecementos hospitalarios 1994
6.2.5.-Atribución de carencias ós medios sanitarios públicos de Galicia
6.2.6.-Demandas de mellora no actual sistema sanitario en Galicia
6.2.7.-GRD máis frecuentes nos hospitais do Sergas 1996-97
6.2.8.-Mortalidade proporcional en 1995
6.2.9.-Taxa de anos potenciais de vida perdidos 1995: distribución por sexos e causa 
6.2.10.-Esperanza de vida ó nacer: distribución por sexo
6.2.11.-Casos MIPSE e diferencia en esperanza de vida: comparación entre os períodos
1976-78 e 1990-92 
6.2.12.-Sinistralidade de tráfico 1997-98
6.2.13.-Accidentes laborais con baixa 1997-98
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6.3.- Educación
6.3.1.-Presupostos da Consellería de Educación 1997-98
6.3.2..-Alumnos matriculados en centros de ensino nas CC.AA. nos cursos 1996-97 e
1997-98
6.3.3.-Centros de ensino en funcionamento no curso 1997-98
6.3.4.-Alumnos nos centros de ensino no curso 1997-98
6.3.5.-Alumnos por unidade en educación infantil e educación primaria/EXB nos cursos
1996-97 e 1997-98
6.3.6.-Profesorado nos centros de ensino no curso 1997-98
6.3.7.-Centros e alumnos  de BUP e COU a distancia 1998
6.3.8.-Alumnos matriculados no sistema universitario 1996-99: primeiro e segundo ciclos
6.3.9.-Alumnos matriculados no sistema universitario nos cursos 1997-98 e 1998-99: dis-
tribución segundo a súa preferencia
6.3.10.-Alumnos matriculados no sistema universitario 1996-99: terceiro ciclo
6.3.11.-Centros e alumnos doutros estudios non universitarios 1997-98

6.4.- Cultura
6.4.1.-Infraestructuras culturais 1998
6.4.2.-Presupostos consolidados da Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo 1997-98: distribución dos créditos por programas
6.4.3.-Producción editorial 1997-98: distribución segundo o idioma da publicación
6.4.4.-Producción editorial nas CC.AA. 1997-98: títulos e exemplares
6.4.5.-Tirada e difusión da prensa escrita 1997-98
6.4.6.-Penetración dos medios de comunicación nas CC.AA.  1998
6.4.7.-Consumo diario de radio e televisión nas CC.AA. 1997-98
6.4.8.-Rexistro de Bibliotecas de Galicia: bibliotecas inscrita ata o 31-12-1998

6.5.- Vivenda
6.5.1.-Plan de Vivenda 2190/1995: seguimento ano 1998 (1)
6.5.2.-Plan de Vivenda 1996-99:solicitudes de calificación provisional e calificacións pro-
visionais (1)
6.5.3.-Plan de Vivenda 1996-99 (convenio de 1997): préstamos concedidos en Galicia
e tipo de interese subsidiado (1)
6.5.4.-Plan de Vivenda 1996-99: vivendas financiadas 1998 (1)
no incluir .-Vivendas afectadas por actuacións protexibles 1996-97
6.5.5.-Prezos medios do m2 das vivendas nas CC.AA. 1997-98
6.5.6.-Prezos medios do m2 das vivendas novas e usadas nas CC.AA. 1997-98 

6.6.- Medio ambiente
6.6.1.-Presuposto consolidado da Consellería de Medio Ambiente 1998: distribución por
programas
6.6.2.-Proxecto de investimentos de Augas de Galicia 1997-98
6.6.3.-Incendios forestais 1997-98
6.6.4.-Investimentos do Plan Infoga 1998
6.6.5..-Actuacións realizadas do Plan Infoga 1998
6.6.6.-Composición media dos RSU 1996-98
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6.6.7.-Presupostos de investimentos do Plan de Xestión de RSU 1998-2001:
distribución por programas

6.7.- Consumo
6.7.1.-Renda familiar bruta dispoñible (poder de compra) nas CC.AA.  1997-98
6.7.2.-Gasto medio por persoa nas CC.AA. 1997-1998
6.7.3.-Consultas, reclamacións e denuncias presentadas en materia de consumo  1997-98
6.7.4.-Arbitraxe de consumo en Galicia 1997-98: solicitudes presentadas diante da Xunta
Arbitral de Consumo

7.- PROTECCIÓN SOCIAL
7.1.- Cobertura e financiamento

7.1.1.-Traballadores en alta laboral en Galicia 1997-98: distribución segundo reximes
7.1.2.-Ingresos de cotas e pagos por reximes da Seguridade Social  1998
7.1.3.-Obrigas recoñecidas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de Seguridad
Social na C.A.1998
7.1.4.-Obrigas recoñecidas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de Seguridad
Social na provincia de Coruña 1998
7.1.5.-Obrigas recoñecidas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de Seguridad
Social na provincia de Lugo 1998
7.1.6.-Obrigas recoñecidas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de Seguridad
Social na provincia de Ourense 1998
7.1.7.-Obrigas recoñecidas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de Seguridad
Social na provincia de Pontevedra 1998
7.1.8.-Presuposto consolidado das Consellerías de Sanidade e Servicios Sociais e de
Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude 1997-98: distribución económica
7.1.9.-Presuposto consolidado da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais 1997-98:
distribución dos créditos por programas
7.1.10.-Presuposto consolidado da Consellería de Familia e Promoción do Emprego,
Muller e Xuventude 1997-98: distribución dos créditos por programas

7.2.- Prestacións económicas
7.2.1.-Prestacións 1997-98: beneficiarios e importe medio segundo tipo de cobertura
7.2.2.-Pensións da Seguridade Social nas CC.AA. 1997-98: beneficiarios e importe medio
segundo clase de pensión
7.2.3.-Pensións non contributivas nas CC.AA. 1997-98: beneficiarios
7.2.4.-Importe medio das pensións non contributivas 1997-98: distribución segundo clase
7.2.5.-Prestacións sociais e económicas da LISMI nas CC.AA. 1997-98: beneficiarios
7.2.6.-Pensións asistenciais nas CC.AA.1997-98: beneficiarios
7.2.7.-Beneficiarios de prestacións por desemprego e paro rexistrado 1997-98
7.2.8.-Distribución dos gastos e ingresos de prestacións por desemprego 1997-98
7.2.9.-Risga e Axudas de Emerxencia Social 1997-98: solicitudes rexistradas
7.2.10.-Resolución de solicitudes presentadas á Risga e ás AES 1997-98
7.2.11.-Datos globais da Risga 1998
7.2.12.-Datos globais das Axudas de Emerxencia Social 1998
7.2.13.-Proxectos galegos de inserción 1997-98

1 9 9 8M E M O R I A18

CES
GALICIA



7.3.- Prestacións sanitarias e sociais
7.3.1.-Presuposto de ingresos do Sergas 1997-98
7.3.2.-Presuposto do Sergas 1997-98: distribución do crédito por programas
7.3.3.-Camas instaladas nos hospitais 1998: distribución segundo a titularidade do hospital
7.3.4.-Camas instaladas e funcionantes nos hospitais do Sergas 1997-98
7.3.5.-Actividade cirúrxica nos hospitais do Sergas 1997-98
7.3.6.-Lista de espera cirúrxica nos hospitais do Sergas 1996-98
7.3.7.-Transplantes e doazón de órganos en Galicia 1996-97
7.3.8.-Implantación da tarxeta sanitaria 1995-98
7.3.9.-Gasto farmacéutico 1997-98
7.3.10.-Prestación farmaceútica 1997-98
7.3.11.-Gasto en receitas médicas 1997-98
7.3.12.-Prazas nas residencias públicas 1998
7.3.13.-Programas de atención a maiores 1998
7.3.14.-Nenos atendidos nos centros infantís dependentes da Consellería de Familia 1998
7.3.15.-Centros e servicios infantís subvencionados pola Consellería de Familia 1998:
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