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INtRoduCIóN

O Instituto Galego de Estatística realiza, desde o comezo da súa actividade, o anuario Galicia en cifras. 
Neste anuario recóllense as principais variables de contido estatístico das diferentes fontes de informa-
ción dispoñibles no período de referencia e sobre os diferentes ámbitos e materias da realidade socioeco-
nómica relativas á Comunidade Autónoma de Galicia.

Nesta publicación entrégase un CD-ROM cunha aplicación que permite a consulta temática da información 
que se vén difundindo ao longo dos anos. Así, no CD-ROM recóllense unha serie de táboas multidimen-
sionais e unha aplicación que lle permite ao usuario a elaboración de táboas personalizadas. Con este 
recurso facilítase tanto a consulta da última información dispoñible como a de información retrospectiva 
e intégrase tamén a información para os diferentes ámbitos territoriais.

O anuario dividiuse en 14 capítulos xunto co anexo municipal. Como todos os anos, incluíronse táboas 
novas, relativas a novas operacións estatísticas ou a estatísticas que, aínda que non estaban no anuario 
en edicións anteriores, se considerou interesante introducir.

Non quixésemos deixar de sinalar que este anuario non é un traballo perfecto, xa que se poden detectar 
carencias. Polo tanto, co obxecto de mellorar a calidade, calquera comentario, crítica ou suxestión que se 
poida facer sobre el será ben recibida e recollida para unha posterior revisión.

Para rematar, por ser unha obra que recolle información de multitude de fontes, queremos agradecer a 
valiosa colaboración prestada polas institucións públicas que nos facilitaron datos, e esperamos que a 
información aquí recollida sexa de utilidade a todos aqueles que a necesiten para un bo desenvolvemento 
dos seus traballos.
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SIGNoS
EMPREGAdoS

 .. Sen datos ou non consta

 _ Non procede incluír datos

 % Porcentaxe

 Núm. Número

   Úsanse tamén outros signos análogos, de comprensión inmediata polo contexto.

   Se non se dá o nome da unidade usada, enténdese que se trata de unidades simples (1 persoa, 
etc.).

   Por causa de redondeos, poden aparecer pequenas diverxencias entre a suma dos datos e os totais 
consignados.

   Salvo indicación en contrario, as denominacións “A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra” refírense ás 
provincias.
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SIGLAS E
ACRóNIMoS

Organismos e entidades

 IGE Instituto Galego de Estatística

 INE Instituto Nacional de Estadística

 Seopan Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional

 SISPE Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo

Unidades

 ‘ Minutos

 °C Graos centígrados

 ha Hectáreas

 kg Quilogramos

 km Quilómetros

 km2 Quilómetros cadrados

 kW Quilovatios

 m Metros

 m/s Metros por segundo

 m2 Metros cadrados

 m3 Metros cúbicos

 mm Milímetros

 MW Megavatios

 MW.h Megavatios por hora

 t Toneladas

 TRB Toneladas de rexistro bruto
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