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PRESENTACIÓN 

Esta memoria, elaborada en cumprimento da Lei 9/1988 de estatística de Galicia, recolle as 
actividades realizadas no marco do Programa 2015, cuarto do Plan galego de estatística 2012-
2016, aprobado pola Lei 8/2011.  

O PGE 2012-2016 busca crear e difundir coñecemento estatístico, consonte ás necesidades 
das institucións públicas e privadas e dos cidadáns. O plan execútase con programas anuais, 
nos que se recollen as actividades dirixidas a satisfacer os seus obxectivos e metas de 
información.  

Estas actividades hanse de axustar aos principios de interese público, obxectividade, 
corrección técnica, obriga de colaboración, segredo estatístico e difusión de resultados, así 
como ás recomendacións do Código de conduta das estatísticas europeas. A información 
resultante debe axudar na toma de decisións, orientar a xeración de riqueza e benestar, 
potenciar a creación de coñecemento e facilitar aos cidadáns o exercicio dos seus dereitos. 

Na execución do Programa 2015 participaron o Instituto Galego de Estatística, os Órganos 
Estatísticos Sectoriais e o Consello Galego de Estatística.  

O Pleno do Consello Galego de Estatística, na sesión do 25 de novembro de 2016, aprobou 
esta memoria. 

 

Presidente do Consello Galego de Estatística 



 



1 
NORMATIVA E ORGANIZACIÓN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  
 
  

 



  1. NORMATIVA E ORGANIZACIÓN 

 9 CGE. MEMORIA 2015 

1.1 REFERENCIAS NORMATIVAS 

Lei 9/1988, do 19 de xullo , de estatística de Galicia: 

Lei  6/1997, do 31 de xullo,  do Plan galego de estatística 1998-2001 

Lei 10/2001, do 17 de setembro,  do Plan galego de estatística 2002-2006 

Lei 16/2006, do 27 de decembro , do Plan galego de estatística 2007-2011 

Lei 16/2010, do 17 de decembro,  de organización e funcionamento da Administración xeral e 
do sector público autonómico de Galicia 

Lei 8/2011, do 9 de novembro,  do Plan galego de estatística 2012-2016 

Lei 10/2011, do 28 de novembro,  de acción voluntaria (creación do Observatorio Galego de 
Acción Voluntaria) 

Lei 6/2012, do 19 de xuño,  de xuventude de Galicia (creación do Comité Galego de Políticas 
de Xuventude) 

Lei 14/2013, do 26 de decembro,  de racionalización do sector público autonómico 

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Na disposición adicional oitava 
figuran as titulacións esixidas para as escalas superior e técnica de estatísticos, creadas na Lei 
12/1992, do 9 de novembro  

Decreto 43/1984, do 23 de marzo,  polo que se regulan as funcións e composición da 
Comisión de Toponimia (modificado por Decreto 174/1998, do 5 de xuño) 

Decreto 69/1989, do 31 de marzo,  para elaborar estatísticas de edificación e vivenda 

Decreto 173/2007, do 30 de agosto,  polo que se establece a forma de designar aos membros 
do Consello Galego de Estatística  

Decreto 24/2008, do 21 de febreiro, polo que se regulan os órganos estatísticos sectoriais e 
se establece o procedemento de designación 

Decreto 198/2008, do 28 de agosto, polo que se regula a estrutura orgánica-funcional do IGE 

Decreto 295/2009, do 14 de maio,  polo que se nomea director do IGE a José Antonio Campo 
Andión 

Decreto 21/2010, do 4 de febreiro,  polo que se crea e regula o Observatorio da Sociedade da 
Información e a Modernización de Galicia 

Decreto 7/2011, do 20 de xaneiro,  polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

Decreto 236/2011, do 29 de decembro, polo que se aproba o Programa estatístico anual 2012 

Decreto 156/2012, do 12 de xullo,  polo que se crea a Comisión de Seguimento das Directrices 
de Ordenación do Territorio de Galicia 

Decreto 157/2012, do 5 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 11/2007, do 27 de xullo, 
galega de prevención e tratamento integral da violencia de xénero no relativo aos órganos 
consultivos e de participación (creación do Observatorio Galego da Violencia de Xénero) 

Decreto 172/2012, do 1 de agosto,  polo que se regula a Comisión de Coordinación de 
Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía 

Decreto 235/2012, do 5 de decembro,  polo que se fixa a estrutura orgánica da 
Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia 
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Decreto 20/2013, do 24 de xaneiro, polo que se aproba o Programa estatístico anual 2013 

Decreto 188/2013, do 19 de decembro,  polo que se aproba o Programa estatístico anual 2014 

Decreto 101/2014, do 1 de agosto,  polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería 
de Facenda 

Decreto 20/2015, do 29 de xaneiro,  de racionalización de órganos colexiados da Xunta de 
Galicia 

Decreto 34/2015, do 5 de marzo,  polo que se aproba a oferta de emprego público da 
Administración da Comunidade Autónoma para 2015  

Decreto 46/2015, do 19 de marzo,  polo que se crea a Libraría institucional da Xunta de Galicia 

Decreto 72/2015, do 7 de maio,  polo que se modifica o Decreto 101/2014, do 1 de agosto, de 

estrutura orgánica da Consellería de Facenda 

Decreto 164/2014, do 26 de decembro,  polo que se aproba o Programa estatístico anual 2015 

Decreto 165/2015, do 13 de novembro,  polo que se aproba a estrutura orgánica da 
Consellería de Infraestruturas e Vivenda 

Decreto 166/2015, do 13 de novembro,  polo que se aproba a estrutura orgánica da 
Consellería do Medio rural 

Decreto 167/2015, do 13 de novembro,  polo que se aproba a estrutura orgánica da 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 

Decreto 176/2015, do 3 de decembro,  polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería 
de Política Social 

Decreto 185/2015, do 28 de decembro,  polo que se aproba o Programa estatístico anual 2016 

Orde do 17 de marzo de 2004,  da Consellería de Economía e Facenda pola que se regulan os 
prezos privados dos produtos de difusión do IGE 

Orde do 7 de novembro de 2007,  da Consellería de Economía e Facenda pola que se crea no 
IGE un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal de poboación  

Orde do 19 de febreiro de 2008, da Consellería de Economía e Facenda pola que se 
establecen as características técnicas que deben cumprir as publicacións con resultados 
estatísticos da Comunidade Autónoma 

Orde do 7 de xuño de 2010,  da Consellería de Sanidade, pola que se designa o órgano 
estatístico sectorial  

Orde do 5 de xullo de 2010,  da Consellería de Economía e Industria, pola que se designa o 
órgano estatístico sectorial  

Orde do 11 de marzo de 2013,  da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, pola que se designa o órgano estatístico sectorial 

Orde do 18 de xullo de 2013, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se designa o órgano estatístico sectorial da 
Presidencia da Xunta de Galicia 

Resolución do 21 de xullo de 2006,  da dirección do IGE pola que se crea o Premio Galicia de 
Estatística 

Resolución do 26 de xuño de 2009, da Conselleira de Facenda de publicación do acordo do 
Consello da Xunta do 25 xuño do 2009, polo que se aproba a modificación da relación de 
postos de traballo da Consellería de Facenda 
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Resolución do 16 de xuño de 2010, pola que se lle dá publicidade ao convenio entre o INE, o 
IGE e a Consellería de Sanidade, para realizar as estatísticas de movemento natural da 
poboación e defuncións segundo causa da morte 

Resolución do 1 de xullo de 2011 , da dirección do Instituto Galego da Vivenda e Solo pola 
que se designa o órgano estatístico sectorial 

Resolución do 9 de maio de 2011,  pola que se lles dá publicidade aos convenios entre: 

−   Tesourería da Seguridade Social, Instituto Social da Mariña e IGE, en materia estatística 

−   INE e IGE, para adoptar un protocolo de transmisión de resultados temporalmente 
constrinxidos 

Resolución do 28 de outubro de 2011,  pola que se lles dá publicidade aos convenios entre: 

−   Instituto Nacional da Seguridade Social, Instituto Social da Mariña e IGE, en materia 
estatística 

−   Universidade de Santiago de Compostela e IGE, para prácticas que se recoñezan como 
créditos no currículo dos alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas 

−   Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo e IGE, para colaborar no Máster  
interuniversitario en técnicas estatísticas 

Resolución do 21 de novembro de 2012,  pola que se lles dá publicidade ao convenio entre o 
INE e o IGE, para adoptar un protocolo de intercambio de directorios estatísticos 

Resolución do 10 de maio de 2013, pola que se lle dá publicidade ao convenio entre o IGE e 
o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, para intercambiar información sobre edificación e 
construción en Galicia 

Resolución do 12 de xuño de 2014, pola que se lle dá publicidade ao convenio entre a 
Universidade de Santiago de Compostela e o IGE para prácticas de alumnos do máster oficial 
en Desenvolvemento Económico e Innovación 

Resolución do 17 de novembro de 2014,  da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se ordena publicar o acordo do 
Consello da Xunta do 18 de setembro de 2014, polo que se aproba o Catálogo de medios e 
prestacións susceptible de autoprovisión e se toma razón das subministracións, obras, servizos 
e calquera outra prestación susceptible de contratación centralizada 

Resolución do 15 de xaneiro de 2015, pola que se lles dá publicidade aos convenios entre: 

− Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, INE e IGE, para eliminar duplicidades 
estatísticas no ámbito do uso das tecnoloxías da información no sector de empresas 

− Universidade de Santiago de Compostela e IGE, para prácticas de alumnos do Máster 
universitario en planificación e xestión do desenvolvemento territorial e do grao en xeografía 
e ordenación do territorio da Facultade de Xeografía e Historia 

Resolución do 28 de abril de 2015,  da Escola Galega de Administración Pública, pola que se 

convocan actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración da 

Comunidade Autónoma 

Resolución do 16 de xullo de 2015,  da Consellería de Facenda, pola que se ordena publicar 

o acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de xullo de 2015 polo que se aproba a relación 

de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia 

Regulamento de funcionamento interno do Consello Ga lego de Estatística,  aprobado polo 
Pleno na sesión do 8 de xullo de 1997 
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1.2 ORGANIZACIÓN 

Segundo a Lei 9/1988, do 19 de xullo de estatística de Galicia (LEG), forman parte da 
organización estatística da Comunidade Autónoma o Instituto Galego de Estatística (IGE), os 
Órganos Estatísticos Sectoriais (OES) dos departamentos e o Consello Galego de Estatística 
(CGE). 

Instituto Galego de Estatística  

O IGE é un organismo autónomo adscrito á Consellería de Facenda. Como órgano central do 
sistema estatístico as súas funcións son: 

� Dirixir e coordinar a actividade estatística no ámbito da Comunidade Autónoma. 

� Coordinar a actividade estatística das administracións públicas de Galicia. 

� Realizar as estatísticas que se lle encomenden no plan e nos programas e as que se 
establezan por convenio con outros organismos. 

� Colaborar nas estatísticas de interese estatal ou supraestatal. 

� Promover a aplicación de requisitos técnicos unitarios e aprobar códigos e nomenclaturas 
de interese propio. 

� Participar no deseño dos ficheiros-directorios e dos procedementos administrativos que 
poidan xerar información de interese estatístico. 

� Coordinar as peticións en materia estatística dos departamentos respecto de calquera 
organismo das administracións central ou local. 

� Prestar servizos de recompilación, almacenaxe e difusión de documentación estatística. 

� Desenvolver bases de datos estatísticos de interese público. 

� Analizar as necesidades de información estatística en Galicia. 

� Relacionarse con organismos estatais e internacionais con competencias estatísticas e 
propor ao Consello da Xunta integrarse neles. 

� Asegurar a difusión das estatísticas publicadas sobre Galicia e estender certificacións dos 
resultados da súa competencia. 

� Velar polo cumprimento das normas técnicas aprobadas e pola aplicación das garantías 
necesarias para que se respecte o segredo estatístico e as normas xurídicas ás que se 
debe suxeitar a actividade estatística. 

� Elaborar o anteproxecto de lei do plan e os proxectos de decreto dos programas estatísticos 
anuais. 

� Prestar asistencia técnica na redacción dos proxectos das operacións ao resto dos axentes 
do sistema e emitir informe sobre eles. 

� Informar sobre os resultados dos plans e programas estatísticos, as propostas de 
aprobación de resultados e os acordos na materia formalizados pola administración 
autonómica. 

O IGE é responsable das estatísticas nas que se investigan varios ámbitos económicos ou 
sociais. As sectoriais son executadas preferentemente polos departamentos competentes nas 
materias. Para construír un sistema integrado de contas, o IGE debe participar na execución de 
todos os proxectos de síntese desta clase.  
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Órganos Estatísticos Sectoriais 

Recollidos no artigo 44 da LEG como unidades encargadas de elaborar as estatísticas dos 
departamentos da Administración autonómica e regulados no Decreto 24/2008, do 21 de 
febreiro. As súas funcións son: 

� Elaborar e difundir as estatísticas propias do departamento. 
� Elaborar as estatísticas das que é responsable segundo os plan e programas. 
� Colaborar co IGE na redacción dos anteproxectos de plan e dos proxectos de programa.  
� Colaborar co IGE no deseño dos ficheiros utilizados polos órganos administrativos. 
� Analizar as necesidades estatísticas do departamento. 

En decembro de 2015 estaban designados os seguintes: 

� Presidencia da Xunta 
− Orde do 18 de xullo de 2013 da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza (DOG nº 142, do 26 de xullo) 
− Coordinación: Servizo de Planificación, Análise e Xestión Económica. Secretaría Xeral da 

Presidencia  

� Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admin istracións Públicas e Xustiza 
− Decreto 7/2011, do 20 de xaneiro, de estrutura orgánica da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza (DOG nº 23, do 3 de febreiro) 
− Coordinación: Vicesecretaría Xeral  

� Consellería de Facenda 
−  Decreto 101/2014, do 1 de agosto, polo que se establece a estrutura orgánica da 

Consellería de Facenda (modificado por Decreto 72/2015, do 7 de maio) 
− Coordinación: Vicesecretaría Xeral 

� Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Terri torio 
− Sen designar 

� Consellería de Infraestruturas e Vivenda 
− Sen designar 

� Consellería de Economía, Emprego e Industria 
− Orde do 5 de xullo de 2010 (DOG nº 136, do 19 de xullo)    
− Coordinación: Sen designar 

� Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univ ersitaria 
− Orde do 11 de marzo de 2013 (DOG nº 56, do 20 de marzo)    
− Coordinación: Vicesecretaría Xeral 
− Outros postos: 

− Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación Cultural. Secretaría Xeral Técnica 
− Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas. Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
− Servizo de Xestión Científico Tecnolóxica. Secretaría Xeral de Universidades 

� Consellería de Sanidade 
− Orde do 7 de xuño de 2010 (DOG nº 118, do 23 de xuño) 
− Coordinación Vicesecretaría Xeral 

� Consellería de Política Social 
− Sen designar 

� Consellería do Medio Rural      
− Sen designar   
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� Consellería do Mar  
− Sen designar 

� Instituto Galego da Vivenda e Solo  
− Resolución da Dirección do IGVS do 1 de xullo de 2011    
− Coordinación: Servizo de informática. Secretaría Xeral do IGVS 

� Axencia Turismo de Galicia 
− Resolución do 16 de xullo de 2015 (DOG nº 138, do 23 de xullo)  da Consellería de 

Facenda, pola que se ordena a publicación da RPT da ATG 
− Coordinación: Xefatura da Área de Estudos e Investigación  

 Consello Galego de Estatística 

O CGE é o órgano consultivo que canaliza a participación dos axentes sociais e promove as 
relacións entre administración e usuarios. O CGE debe ser consultado sobre: 

� Os anteproxectos de plan e proxectos de programa 
� O uso e adaptación de conceptos, definicións, clasificacións, códigos e nomenclaturas  
� O banco de datos do artigo 39 da LEG e o acceso dos usuarios á información 
� Os conflitos de competencia dentro da organización estatística e desta con outros órganos 
� Os proxectos en materia estatística 
� A aplicación da lexislación sobre segredo estatístico 
� Calquera outra cuestión que lle presenten o Consello da Xunta ou o IGE 

Nas súas actuacións aplicarase a normativa seguinte: 

� Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia 
� Regulamento de funcionamento interno, aprobado no Pleno do 8 de xullo de 1997 
� Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, que 
regula os principios que inspiran as relacións entre administracións públicas e o 
funcionamento dos órganos colexiados 

� Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración xeral do 
Estado 

� Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral 
e do sector público autonómico de Galicia 

� Decreto 173/2007, do 30 de agosto, de designación dos seus membros 

No CGE funcionan unha Comisión de Coordinación da Organización Estatística e unha 
Comisión Permanente. Da primeira forman parte os representantes da administración e da 
segunda once vogais elixidos polo pleno. Tamén está previsto crear grupos de traballo nos que 
poidan participar persoas alleas ao Consello.  

A Lei do PGE 2007-2011 modifica o artigo 47 da Lei 9/1988 sobre composición do Consello, 
engadindo dous vogais polas organizacións de consumidores e un para o conxunto dos 
órganos superiores da Presidencia. A Lei do PGE 2012-2016 amplía a representación aos 
grupos parlamentarios e á Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da 
Investigación de Operacións (SGAPEIO).  

1.3 CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA 

En outubro de 2015 fíxose a renovación ordinaria dos membros do CGE, prevista cada catro 
anos no artigo 2º do Decreto 173/2007. Ao 31 de decembro de 2015 formaban parte do CGE: 
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PRESIDENCIA 
Conselleiro de Facenda 
Valeriano Martínez García 

VICEPRESIDENCIA 
Director do IGE 
José Antonio Campo Andión 

SECRETARÍA 
Secretaria Xeral do IGE 
Rosa Elvira Fernández González 

VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DOS DEPARTAMENTOS 
Presidencia 
Manuel Galdo Pérez 
Suplente: Mar Pereira Álvarez 
Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Admin istracións Públicas e Xustiza  
Blanca García-Señorans Álvarez 
Suplente: Natalia Prieto Viso 
Consellería de Facenda 
María Socorro Martín Hierro 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Terri torio   
Justo de Benito Basanta 
Suplente: Ana María Díaz López 
Consellería de Infraestruturas e Vivenda 
Joaquín Macho Canales 
Suplente: Francisco Menéndez Iglesias 
Consellería de Economía, Emprego e Industria 
Borja Verea Fraiz 
Suplente: Covadonga Toca Carús 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univ ersitaria 
Jesús Oitavén Barcala 
Suplente: José Manuel Pinal Rodríguez 
Consellería de Sanidade 
Josefina Monteagudo Romero 
Suplente: Sonia Martínez Arca 
Consellería de Política Social 
Francisco Javier Abad Pardo 
Suplente: Amparo González Méndez 
Consellería do Medio Rural  
Carmen Bouso Montero 
Suplente: Tomás Fernández-Couto Juanas 
Consellería do Mar 
Juan Carlos Maneiro Cadillo 
Suplente: Susana Rodríguez Carballo 

VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DO CONSELLO DAS CÁMARAS DE  COMERCIO  
Enrique Vázquez Sánchez 
Suplente: Carlos Fernández Bermúdez 
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña 
Manuel Fernández Pool 
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Vigo 
Suplente: Rosario Lorenzo Pontevedra 
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Pontevedra 
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VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DAS ASOCIACIÓNS DE EMPRESA RIOS  
José Antonio Neira Cortés 
José Manuel Maceira Blanco 
Suplente: María do Mar Barreiro Mariño 
Confederación de Empresarios de Galicia 

VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DAS ORGANIZACIÓNS SINDICAI S 
Silvia Parga Rodríguez 
Suplente: José Manuel Lago Peñas 
Comisións Obreiras de Galicia  
Natividad López Gromaz 
Suplente: Xavier Rodríguez Fidalgo 
Confederación Intersindical Galega  
Olga Crespo Sánchez 
Suplente: Mar Alfonsín Madrigal 
Unión Xeral de Traballadores 

VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DAS ORGANIZACIÓNS DE AGRIC ULTORES 
Alba Torreira Puga  
Suplente: Álvaro García Corral 
Unións Agrarias 
Xosé Manuel Calvo Rei 
Suplente: Xosé Pérez Rei 
Sindicato Labrego Galego 
Titular: Francisco Bello Bello 
Suplente: Juan A. Pérez Sánchez Orozco 
ASAJA 

VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DAS ORGANIZACIÓNS DE MARIÑ EIROS 
Tomás Fajardo Dacosta 
Sergio López García 
Suplente:Javier Martínez Durán 
Federación Galega de Confrarías de Pescadores 

VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Antonio Fernández Angueira 
Alcalde do Concello de Padrón 
Julio Iglesias Redondo 
Alcalde do Concello de Ares 

VOGAIS EN REPRESENTACIÓN ORGANIZACIÓNS DE CONSUMIDO RES E USUARIOS 
Rosa María Rodríguez Vales-Villamarín 
Miguel López Crespo 
Suplente: Rosa Celia Otero Raña 
Suplente: Ana Olveira Blanco 

VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DAS UNIVERSIDADES  
Ricardo Cao Abad 
Universidade da Coruña (UDC) 
Wenceslao González Manteiga 
Suplente: Rosa María Crujeiras Casais 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
Gustavo Bergantiños Cid  
Universidade de Vigo (UDV) 
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VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DOS GRUPOS PARLAMENTARIOS  
Manuela Fraguela Seoane 
Grupo Bloque Nacionalista Galego 
Beatriz González Sánchez 
Grupo Popular 
Enrique Barreiro Alonso 
Grupo Socialista 
Rosario Alabau Albors 
Grupo Alternativa Galega de Esquerda 

VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DA SGAPEIO 
María Isolina Santiago Pérez 
Suplente: Balbina Virginia Casas Méndez 

PERSOAS DE RELEVANCIA PROFESIONAL NO EIDO DA ESTATÍ STICA 
María Teresa Cancelo Márquez 
Profesora titular de Economía Cuantitativa da USC 
José Ramón Cancelo de La Torre 
Catedrático de Economía Aplicada da UDC 
Isabel Neira Gómez 
Profesora titular de Economía Cuantitativa da USC 

TITULARES DAS SUBDIRECCIÓNS DO IGE 
Manuel Mateo Díaz 
Isabel del Río Viqueira 

ALTAS 
Francisco Javier Abad Pardo 
Justo de Benito Basanta 
Carmen Bouso Montero 
Ricardo Cao Abad 
Rosa María Crujeiras Casais 
Álvaro García Corral 
Manuel Galdo Pérez 
Amparo González Méndez 
Miguel López Crespo 
Joaquín Macho Canales 
Francisco Menéndez Iglesias 
Ana Olveira Blanco 
Rosa Celia Otero Raña 
Xosé Pérez Rei 
Juan A. Pérez Sánchez Orozco 
Susana Rodríguez Carballo 
Rosa María Rodríguez Vales-Villamarín 
Covadonga Toca Carús 

BAIXAS  
Rocío Arnoso Moure 
Graciela Campos Seijo 
José Antonio Fernández Vázquez 
Manuel Antonio Ferrreiro Fuentes 
María Jesús Lorenzana Somoza 
Helena de Lucas de Santos 
Alda Pérez Rodríguez 
Pilar Uriz Tomé 
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Comisión Permanente  

A súa composición aprobouse no pleno do 27 de novembro de 2005:  

IGE 
Presidente: José Antonio Campo Andión 
Secretaria: Rosa Elvira Fernández González 
Vogal titular: Manuel Mateo Díaz  

Consellería de Economía, Emprego e Industria 
Borja Verea Fraiz 
Suplente: Covadonga Toca Carús 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univ ersitaria 
Jesús Oitavén Barcala 
Suplente: José Manuel Pinal Rodríguez 

Consellería de Sanidade 
Josefina Monteagudo Romero 
Suplente: Sonia Martínez Arca 

Consellería do Medio Rural  
Carmen Bouso Montero 
Suplente: Tomás Fernández-Couto Juanas 

Representante de relevancia profesional 
Vogal titular: María Teresa Cancelo Márquez 
Suplente: Isabel Neira Gómez 

Representante das organizacións sindicais 
Vogal titular: Silvia Parga Rodríguez 
Suplente: Natividad López Gromaz  

Representante das universidades : 
Vogal titular: Wenceslao González Manteiga 
Suplente: Gustavo Bergantiños Cid  

Representante das cámaras e asociacións empresariai s 
Vogal titular: José Antonio Neira Cortés  

Actividade  

Comisión Permanente do 29 de maio de 2015 

Orde do día: 

1. Aprobación da acta da sesión anterior 
2. Informe de seguimento do PEA 2014 
3. Novos proxectos técnicos 
4. Rolda de intervencións 

O informe de seguimento do PEA 2014 recolle a execución das 174 actividades programadas 
(83%) e o cumprimento do calendario (68%). Estes indicadores amosan un retroceso con 
respecto ao PEA 2013, con 159 actividades mellor executadas (89%) e difundidas (83%). 
Preséntanse catro novos indicadores sobre oportunidade na difusión, satisfacción das metas 
de información, dinamismo das operacións novas e estabilidade das correntes. 

O indicador de oportunidade complementa ao de puntualidade e mide o desfase entre datas de 
referencia e difusión. O valor medio (11 meses) detallarase no futuro, separando as estatísticas 
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estruturais das conxunturais. As actividades difundidas no 2014 satisfán o 66% das metas do 
plan. Os outros dous indicadores abondan na desexable permanencia das operacións 
correntes e na dificultade de cumprir os obxectivos programados para as novas. A estabilidade 
das primeiras foi do 87% e o dinamismo das segundas do 39%.  

Preséntase o proxecto da operación 35-403 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia. 

Pleno do 27 de novembro de 2015 

Orde do día: 

1. Informe do Presidente sobre a renovación do CGE, o Estatuto do IGE e o PGE 2017-2021 
2. Aprobación da acta da sesión anterior 
3. Memoria de actividades 2014  
4. Proxecto de Decreto do PEA 2016  
5. Proxectos técnicos das operacións estatísticas  
6. Rolda de intervencións 

O PEA 2016, publicado como Decreto 185/2015, do 23 de decembro (DOG nº 246, do 28 de 
decembro) inclúe 97 operacións (OE) e 73 actividades estatísticas (AE). Comparado co PEA 
2015 resulta:  

Altas do PEA 2016 

AE329 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
AE334 EEF. Características básicas dos fogares
AE335 EEF. Mobilidade
AE336 Emprego na Seguridade Social e mutualidades
AE337 EPA. Variables de submostra
AE338 A sociedade da información no medio rural
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014
AE340 Información estatística do sistema sanitario galego
AE631 Establecementos de acuicultura mariña
AE708 Investigación e desenvolvemento de métodos demográficos
21-301 Proxeccións de fogares
21-401 Proxeccións de poboación a curto prazo
23-601 Inserción laboral dos titulados de formación profesional
25-301 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
25-1102 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores
31-901 Sector cunícola
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro  
Baixas do PEA 2016 

AE220 Observatorio da economía galega
AE326 EPA. Módulo situación dos inmigrantes e os seus fillos no mundo laboral
AE331 EEF. Ocio e hábitos culturais
AE332 EEF. Capital social: benestar
AE333 Explotacións agrarias
31-904 Estatística do sector hortoflorícola
35-502 Enquisa de servizos a empresas
38-106 Índice de carga e simplificación administrativa para autónomos e empresas
38-202 Índice de conxuntura do investimento
39-201 Marco input-output
39-403 Conta satélite da cultura  
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O PEA 2016 inclúe tamén 33 actividades de interese estatístico (AIE) e 12 vencelladas coas 
liñas de actuación salientable do plan (LAS): 

- Estimación da poboación axustada empregada no financiamento autonómico
- Estudo da poboación residentes en establecementos colectivos
- Estudo das cifras poboacionais de referencia no 1 de xullo de cada ano
- Actualización do marco input-output 2011
- Estudo dos métodos para estimar macromagnitudes en termos constantes
- Estudo das contas por sectores institucionais
- Estudo sobre o uso estatístico das mostras do IRPF
- Estudo da construción dun indicador de actividade empresarial para Galicia
- Estudo da estimación do PIB en tempo real
- Estudo da mensualización do índice de confianza do consumidor
- Estudo sobre a estimación da función de produción para Galicia
- Análise dos fluxos co resto das CC.AA. dos principais produtos
- Oposicións á escala superior de estatística 
- Outras actuacións formativas para o perfeccionamento profesional do sistema estatístico 
- Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC 
- Xornadas de portas abertas 
- Asistencia do IGE á Feira Matemática (Agapema) 
- Curso sobre uso e interpretación de datos estatísticos 
- Curso sobre recursos didácticos do portal educativo do Instituto Galego de Estatística 
- Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento económico e innovación 
- Prácticas de alumnos do Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio da USC 
- Explorando o lado estatístico da vida 
- Curso Aproveitamento da información estatística do IGE: introdución ao software libre R 
- Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas 
- Base de datos sobre dimensións básicas estatísticas 
- Tratamento do segredo estatístico e da calidade da difusión 
- Xestión dos fondos da biblioteca do IGE 
- Recompilación e difusión de resultados estatísticos sobre Galicia 
- Adecuación do inventario ao PGE 2017-2021 
- Informe de seguimento do PEA 2015 
- Redacción do anteproxecto de Lei do Plan Galego de Estatística 2017-2021 
- Difusión na web dos proxectos técnicos das operacións en curso que se consoliden 
- Estudo da conciliación entre o PEA e o plan de actuación anual previsto na Lei 16/2010 
- Actualización do Observatorio transfronteirizo Galicia - Norte de Portugal 
- Análise do sector do transporte e da loxística 
- Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
- Informe sobre comercio exterior 
- Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral 
- Informe sobre o Índice de comercio polo miúdo 
- Informe sobre Afiliacións á Seguridade Social 
- Informe sobre o Índice de produción industrial 
- Informe sobre as cifras de poboación 
- Emprego das persoas con discapacidade 
- Elaboración do escenario macroeconómico 
- Indicadores estatísticos de perspectiva de xénero nos orzamentos xerais  

Metas do PGE sen cubrir no PEA 2016 

1.1.2   Oferta e demanda de solo  
1.1.4   Portos e outras infraestruturas 
1.2.6   Infraccións e impacto ambiental 



  1. NORMATIVA E ORGANIZACIÓN 

 21 CGE. MEMORIA 2015 

2.2.3   Prestación farmacéutica 
2.4.3   Accións preventivas en sinistralidade laboral 
2.4.4   Incapacidades por enfermidade 
2.4.7   Flexibilidade na aplicación das condicións laborais 
2.5.4   Emprego do tempo 
2.5.10 Capital social e participación cidadá 
2.5.9   Conciliación familiar e laboral 
2.6.2   Equipamentos e recursos deportivos e para o lecer 
2.6.3   Hábitos e prácticas culturais 
2.6.5   Prácticas lingüísticas 
2.6.6   Produción e oferta audiovisual 
2.7.1   Parque de vivendas 
3.1.6   Produción de leite 
3.1.7   Outras producións e rendementos animais 
3.3.3   Caracterización do subsector mineiro 
3.4.2   Rehabilitación e recuperación do patrimonio construído 
3.4.3   Enxeñaría civil  
3.6.2   Administración local 
3.6.3   Administración universitaria 
3.6.6   Recursos e gasto na educación 
3.6.8   Recursos e gasto nas infraestruturas 
3.6.9   Recursos e gasto na I+D+i 
3.6.10 Recursos e gastos noutras áreas de especial interese 
3.6.11 Cooperación externa 
3.7.3   Prezos no sector da construción e da vivenda 
3.7.5   Prezos no sector enerxético 
3.7.6   Prezos noutros sectores 
3.8.2   Conxuntura empresarial 

Preséntanse os proxectos técnicos das operacións: 
- 22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas  
- 23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia  
- 24-106 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado  
- 38-101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais  
- 38-105 Estatística de multilocalización empresarial  
- Addenda proxecto 35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos  
- Addenda proxecto 38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ISFL 

Orzamento 

Para as actividades do CGE, o IGE contou no 2015 cun orzamento de 2.300 euros no concepto 
226.16 Gastos diversos. Consello Galego de Estatística. Os gastos por asistencias aos plenos 
e comisións foron de 2.283,80 euros.  
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2.1 PLAN GALEGO DE ESTATÍSTICA 2012-2016 

O PGE 2012-2016 é o instrumento de planificación do sistema estatístico e o marco de 
colaboración entre as entidades que forman parte da súa organización. O seu obxectivo central 
é conseguir un conxunto coherente, rigoroso e actualizado de datos, que responda ás 
demandas das institucións e dos cidadáns, respectando o criterio de economía, minimizando as 
molestias aos informantes e garantindo o segredo estatístico. 

O plan redactouse en forma de metas, entendidas como obxectivos específicos de información, 
a satisfacer coas operacións (OE) e as outras actividades estatísticas (AE) dos programas. As 
131 metas do plan agrúpanse en 4 áreas e 20 seccións: 
 

 
No plan figuran tamén 5 obxectivos organizativos, 9 obxectivos instrumentais, 4 liñas de 

actuación salientable e 89 actividades consolidadas no plan anterior, que forman parte do seu 

inventario inicial: 

OPERACIÓNS CONSOLIDADAS 
1. Contaxe nas estradas competencia da comunidade autónoma 
2. Reservas de auga 
3. Indicadores demográficos 
4. Proxeccións de poboación a curto prazo 
5. Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica 
6. Enquisa de cobertura vacinal 
7. Explotación do rexistro galego da SIDA 
8. Explotación do rexistro galego de tuberculose 
9. Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas 

10. Estatística do ensino non universitario en Galicia 
11. Datos estatísticos do sistema universitario de Galicia 
12. Inserción laboral dos titulados de formación profesional 
13. Sinistralidade laboral 
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14. Datos sobre ocupacións máis contratadas 
15. Persoal ao servizo da Administración autonómica 
16. Enquisa de poboación activa de Galicia 
17. Explotación do censo de persoas con discapacidade 
18. Estatística de protección de menores 
19. Enquisa de condicións de vida 
20. Estatística sobre beneficiarios da RISGA e das axudas de emerxencia social 
21. Estatística de violencia de xénero 
22. Indicadores de xénero 
23. Indicadores de cohesión social 
24. Superficies agrícolas 
25. Sector cunícola 
26. Sector porcino industrial 
27. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros 
28. Explotación do rexistro de buques pesqueiros da comunidade autónoma 
29. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos 
30. Balance enerxético 
31. Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial 
32. Estatística de construción de edificios 
33. Indicadores da actividade económica-financeira da comunidade autónoma 
34. Estatística tributaria autonómica 
35. Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora  
36. Índices de competitividade 
37. Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario 
38. Prezos agrarios 
39. Prezos da terra 
40. Prezos do leite 
41. Explotación do directorio de empresas e unidades locais 
42. Confianza empresarial 
43. Indicadores do sector empresarial 
44. Contas económicas anuais 
45. Contas económicas trimestrais 
46. Marco input-output 
47. Contas económicas da agricultura 
48. Sistema de indicadores da sociedade da información 
49. Situación das TIC nos centros sanitarios 
50. Situación da certificación en Galicia 

OUTRAS ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS CONSOLIDADAS 
51. Explotación do rexistro de contratos laborais 
52. Informe do paro rexistrado 
53. Utilización de medios de produción na explotación agraria 
54. Nomenclátor e explotación do Padrón municipal de habitantes 
55. Banco de series de conxuntura 
56. Atlas estatístico comarcal 
57. Portal estatístico para o mundo educativo 
58. Banco de datos territorial 
59. Estudo sobre salarios 
60. Seguimento e análise da construción 
61. Informe das variacións do Índice de prezos de consumo 
62. Accesibilidade á vivenda 
63. Indicadores do mercado laboral 
64. Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia 
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65. Asistencia xurídica gratuíta 
66. Indicadores ambientais 
67. Negociación colectiva 
68. A enerxía en Galicia 
69. Indicadores de contexto do Plan Estratéxico 
70. Explotación do movemento natural da poboación 
71. Explotación dos movementos migratorios 
72. Explotación das afiliacións á Seguridade Social 
73. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario 
74. Pensións e outras prestacións 
75. Explotación do índice de produción industrial 
76. Anuario de estatística agraria 
77. Anuario de pesca 
78. Galicia en cifras. Anuario 
79. Datos estatísticos básicos de Galicia 
80. Tendencias do emprego 
81. Anuario de estatísticas sociolaborais 
82. A realidade da muller galega 
83. Galicia aberta: a emigración en cifras 
84. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 
85. Análise do Marco input-ouput 
86. Investigación e desenvolvemento de métodos de estimación de áreas pequenas 
87. Investigación de métodos de estimación e predición de agregados macroeconómicos 
88. Traducións ao galego de nomenclaturas e clasificacións 
89. Vocabulario estatístico 

Nos programas anuais figuran as estatísticas consolidadas e outras clasificadas en:  

� Actividades estatísticas para cubrir metas de información. Poden ser: 

- Operacións (OE) novas e correntes, executadas coa participación dalgunha 
administración galega. As novas prográmanse en proxecto, implantación ou 
reestruturación. No primeiro caso o obxectivo é elaborar un proxecto técnico, no segundo 
probar a súa viabilidade e no terceiro modificar un proxecto xa aprobado. As operacións 
correntes cumpren os requisitos da estatística oficial de Galicia, execútanse cun proxecto 
aprobado polo CGE e son de difusión obrigatoria. Dependendo de quen deseñe 
orixinalmente o proceso estatístico que as regula, as OE correntes prográmanse en 
curso (administración galega) ou en cumprimento (outra administración). As OE en 
cumprimento son, por tanto, as elaboradas no marco de convenios ou acordos.   

- Outras actividades estatísticas (AE) con difusión de resultados, pero que non cumpren 
algún dos requisitos anteriores. 

� Actividades de interese estatístico (AIE), para acadar obxectivos organizativos e  
instrumentais.  

� Liñas de actuación salientables (LAS), para incrementar o valor da información dispoñible, 
afondando nas análises demográfica e económica. 

En función desta tipoloxía utilízanse dous procedemento para comprobar os resultados 
programados: cuantitativo nas actividades estatísticas e cualitativo nas de interese estatístico e  
liñas de actuación salientable. As primeiras valóranse cos indicadores % de execución e índice 
de satisfacción das metas. Nas operacións correntes mídense tamén a oportunidade e o 
cumprimento do calendario de difusión. Outros indicadores empregados son os de dinamismo 
das operacións novas e estabilidade das correntes. 
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A execución das OE mídese comprobando os resultados acadados en cada fase, desde a 
recolla de datos ata a difusión nas programadas en implantación, curso ou cumprimento, 
segundo o estado de redacción das metodoloxías nas programadas en proxecto, e usando 
ambos criterios nas programadas en reestruturación. A execución das AE calcúlase en función 
dos resultados das actuacións concretas que figuran no anexo IV de cada programa. 

Para calcular os graos de execución do IGE e de cada departamento pondéranse as 
actividades por tipo, dando máis peso ás operacións fronte ás outras actividades estatísticas e, 
dentro das primeiras, ás correntes fronte ás novas. O criterio vencella o resultado coa 
complexidade e madurez das actividades, situando á cabeza as operacións correntes que 
cumpren os requisitos da estatística oficial. Séguenlles ás operacións novas, que se están a 
implantar ou que aínda non teñen proxecto técnico e, por último, as outras actividades, que 
cobren metas de información, pero que non cumpren as condicións esixidas ás operacións. 

O indicador de calendario mide a puntualidade na publicación de resultados e refírese só ás 
operacións correntes con difusión programada, sen considerar as de tipo indicadores que se 
actualizan continuamente segundo o permiten as fontes primarias. Co indicador de 
oportunidade penalízase a distancia entre datas de referencia e difusión. 

Os indicadores de dinamismo e estabilidade amosan se as operacións evolucionan 
correctamente entre programas. As novas deben transformarse en correntes e as correntes 
permanecer no mesmo estado. O indicador de satisfacción reflicte se as estatísticas 
programadas achegan información sobre as metas de información. 

Para avaliar as actividades de interese estatístico e as liñas de actuación salientable  
compróbase a realización das actuacións concretas que figuran no decreto de programa. 
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2.2 SEGUIMENTO DO PROGRAMA 2015 

O informe completo se seguimento do programa 2015, aprobado polo CGE no pleno do 26 de 
febreiro de 2016, pódese consultar en: 

http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s6/lexislacion/InformeSeguimentoPEA2015.pdf 

O PEA 2015 inclúe 164 actividades estatísticas (OE e AE), 30 de interese estatístico (AIE) e 15 
vencelladas coas liñas de actuación salientables (LAS) do PGE 2012-2016.  

A execución global foi do 84%, resultado dun 84% das OE e dun 82% das AE. As operacións 
novas executáronse nun 75% e as correntes nun 87%. O indicador de puntualidade acadou o 
65% e o desfase medio entre datas de referencias e difusión foi de 11 meses (13 nas 
estatísticas estruturais e 4 nas conxunturais). As porcentaxes de dinamismo das operacións 
novas e de estabilidade das correntes foron do 44% e 96%, respectivamente.  

Co PEA 2015 quedaron satisfeitas 7 das 16 metas de información sobre territorio, recursos e 
medio. No resto das áreas temáticas, especialmente na cuarta, o grao de satisfacción foi 
superior. Nas seccións 3.5, 3.9 e 4.2 o índice de satisfacción acadou o 100%, mentres que na 
3.6 sobre administración pública só se ofertou información dunha das once metas posibles. 

Nas táboas seguintes figuran os resultados de seguimento dos programas executados:  

Tipo de actividade estatística  
PEA 2012 PEA 2013 PEA 2014 PEA 2015 

nº  exec. nº exec. nº exec. nº exec. 

Operacións (OE) 103 90% 112 88% 102 84% 98 84% 

Operacións novas  19 75% 42 62% 23 59% 23 75% 

Operacións correntes 84 93% 70 94% 79 90% 75 87% 

Outras actividades estatísticas (AE) 41 93% 47 95% 72 80% 66 82% 

Execución global do programa 144 90% 159 89% 174 83% 164 84% 

Indicador puntualidade  75% 83% 68% 65% 

Indicador oportunidade - - 11 meses 11 meses 

Indicador dinamismo 53% 45% 39% 44% 

Indicador  estabilidade 80% 95% 85% 96% 

PGE 2012-2016
Programa 2015

actividades 
estatísticas

164

operacións 
(OE)

98

operacións 
novas

23

en proxecto

7

en 
implantación

10

en 
restruturación

6

operacións 
correntes

75

en curso

63

en 
cumprimento

12

outras 
actividades 
estatísticas 

(AE) 66

actividades 
de interese 
estatístico 

(AIE)
30

liñas de 
actuación 

salientables 
(LAS)

15
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Departamento 

PEA 2015 

operacións (OE) e 
actividades (AE) 

execución 

calendario  

puntualidade oportunidade 

Presidencia 12 89% 60% 12 

Vicepresidencia  4 99% 100% 3 

Facenda 6 34% 0% 16 

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 8 83% 50% 10 

Infraestruturas e Vivenda 2 100% 100% 6 

Economía, Emprego e Industria 23 78% 58% 9 

Cultura, Educación e O. Universitaria 3 97% 100% 24 

Sanidade 11 92% 75% 13 

Política Social 6 99% 81% 7 

Medio Rural  23 66% 35% 6 

Mar 6 87% 100% 4 

IGE 65 94% 88% 9 

Total 164 84% 65% 11 

Satisfeitas
Índice 

(%)
Satisfeitas

Índice 
(%)

Satisfeitas
Índice 

(%)
Satisfeitas

Índice 
(%)

1 Territorio, recursos naturais e medio ambiente

1.1 Territorio e recursos naturais 9 6 66,7 4 44,4 4 44,4 3 33,3

1.2 Medio ambiente 7 6 85,7 5 71,4 6 85,7 4 57,1

16 12 75,0 9 56,3 10 62,5 7 43,8

2 Sociedade

2.1 Poboación e fogares 4 3 75,0 3 75,0 4 100,0 2 50,0

2.2 Sanidade 7 6 85,7 5 71,4 5 71,4 5 71,4

2.3 Educación e capital humano 7 6 85,7 6 85,7 7 100,0 6 85,7

2.4 Traballo 13 8 61,5 8 61,5 10 76,9 10 76,9

2.5 Condicións sociais 11 7 63,6 8 72,7 8 72,7 8 72,7

2.6 Cultura e lecer 7 2 28,6 2 28,6 3 42,9 3 42,9

2.7 Vivenda 3 1 33,3 2 66,7 2 66,7 1 33,3

52 33 63,5 34 65,4 39 75,0 35 67,3

3 Estrutura produtiva

3.1 Sector agrario 9 6 66,7 6 66,7 6 66,7 5 55,6

3.2 Pesca e acuicultura 5 3 60,0 2 40,0 4 80,0 4 80,0

3.3 Enerxía e industria 5 3 60,0 4 80,0 2 40,0 2 40,0

3.4 Construción 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 1 33,3

3.5 Servizos de mercado 5 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0

3.6 A.P e servizos non de mercado 11 2 18,2 2 18,2 1 9,1 1 9,1

3.7 Mercados e prezos 8 5 62,5 5 62,5 5 62,5 5 62,5

3.8 Actividade empresarial 3 3 100,0 1 33,3 3 100,0 2 66,7

3.9 Sistema de contas 4 1 25,0 3 75,0 3 75,0 4 100,0

53 29 54,7 29 54,7 30 56,6 29 54,7

4 Coñecemento e tecnoloxía

4.1 Sociedade da información 6 5 83,3 5 83,3 5 83,3 5 83,3

4.2 Ciencia e tecnoloxía 4 2 50,0 2 50,0 4 100,0 4 100,0

10 7 70,0 7 70,0 9 90,0 9 90,0

20152014

Área e sección

Núm. 
metas

2012 2013
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No 2015 aprobáronse os proxectos técnicos das seguintes operacións: 

− 22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas 

− 23-201 Estatística do ensino non universitario de Galicia 

− 24-106 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado 

− 35-403 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia 

− 38-101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais 

− 38-105 Estatística de multilocalización empresarial 

O CGE aprobou tamén dúas addendas aos proxectos 35-501 Indicadores de actividade e de 
VEB do sector servizos e 38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ISFL. que  do primeiro  

2.3 SEGUIMENTO DO PROGRAMA 2015. IGE 

A execución global das estatísticas do IGE foi do 94%, superior ao do PEA 2014. Tamén se 
progresou no indicador de puntualidade. 
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OPERACIÓNS (OE)  

A execución do conxunto de operacións do IGE foi do 93%. 

Área de sociedade 

21-101 Indicadores demográficos: en curso 100% 
21-102 Cifras poboacionais de referencia: en curso 100%  
21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso 100% 
21-105 Táboas de mortalidade: en implantación 100% 
24-103 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento 100% 
25-101 Enquisa conxuntural a fogares: en curso 100% 
25-201 Enquisa estrutural a fogares: en curso 100% 
25-202 Indicadores de xénero: en curso 100% 
25-203 Indicadores de cohesión social: en curso 100% 

Área de estrutura produtiva 

31-905 Sistema de indicadores complementarios para seguir o PDR: en implantación 100% 
34-101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento 100% 
35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso 100% 
35-502 Enquisa de servizos a empresas: en implantación 0% 
37-401 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso 100% 
37-801 Índices de competitividade: en curso 100% 
38-101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en reestruturación 100%  
38-102 Indicadores do sector empresarial: en curso 100% 
38-104 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso 100% 
38-105 Estatística de multilocalización empresarial: en proxecto 100% 
38-106 Índice carga e simplificación administrativa de autónomos e empresas: en proxecto 0% 
38-202 Índice de conxuntura do investimento: en proxecto 0% 
39-101 Contas económicas anuais: en curso 100% 
39-102 Contas económicas trimestrais: en curso 100% 
39-104 Produto interior bruto municipal: en curso 100% 
39-201 Marco input-output: en curso 100% 
39-402 Matriz de contabilidade social: en curso 100% 
39-403 Conta satélite da cultura: en implantación 90% 

OUTRAS ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS (AE) 

A execución do conxunto das outras actividades estatísticas do IGE foi do 95%. 

AE201 Galicia en cifras 100% 
AE202 Banco de series de conxuntura 100% 
AE203 Atlas estatístico comarcal 80% 
AE204 Portal estatístico para o mundo educativo 100% 
AE205 Banco de datos territorial 100% 
AE211 Boletín de conxuntura 100% 
AE220 Observatorio da economía galega 17% 
AE301 Explotación do movemento natural da poboación 95% 
AE302 Explotación dos movementos migratorios 100% 
AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social 100% 
AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario 100% 
AE307 Explotación do índice de produción industrial 100% 
AE308 Nomenclátor e explotación do Padrón municipal de habitantes 100% 
AE309 Informe das variacións do Índice de prezos de consumo 100% 
AE312 Estudo sobre salarios 100% 
AE313 Seguimento e análise da construción 100% 
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AE314 Pensións e outras prestacións 100% 
AE315 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 100% 
AE316 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía 100% 
AE317 Explotación estatística da información tributaria 100% 
AE321 Explotación da mostra continua de vidas laborais 100% 
AE326 EPA. Módulo situación inmigrantes e os seus fillos en relación co mundo laboral 100% 
AE328 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa 100% 
AE331 EEF. Ocio e hábitos culturais 100% 
AE332 EEF. Capital social:benestar 100% 
AE333 Explotacións agrarias 20% 
AE404 Datos estatísticos básicos de Galicia 100% 
AE408 A realidade da muller galega 100% 
AE411 Panorama rural e urbano 100% 
AE413 Panorama dos sete grandes concellos 100% 
AE601 Accesibilidade á vivenda 100% 
AE605 Indicadores de contexto do Plan estratéxico 100% 
AE608 Indicadores estruturais da Unión Europea 100% 
AE609 Indicador da intensidade da demanda turística 100% 
AE626 Indicadores de innovación 100% 
AE627 Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia 0% 
AE630 Indicadores de contexto do PDR 100% 

OUTRAS ACTIVIDADES DE INTERESE ESTATÍSTICO (AIE)  

No anexo V do PEA 2015 figuran as actividades de interese estatístico do IGE, os obxectivos 
organizativos e instrumentais a satisfacer e as actuacións concretas a realizar: 

AIE02 Fomento da formación especializada en estatís tica 
Actuación programada: Prácticas de alumnos da Facultade de Matemáticas da USC 
Resultado: A partir do convenio asinado no 2011, unha alumna realizou prácticas no IGE. O 
tema seleccionado foi: “Estudo para elaborar un indicador mensual de emprego en Galicia”.  

AIE03 Accións que potencien o coñecemento a través da estatística 
Actuación programada: Xornadas de portas abertas 
Resultado: Alumnos de varios IES visitaron o IGE no 2015. 
Actuación programada: Estatísticas históricas 
Resultado: Non se realizou. 
Actuación programada: Asistencia do IGE á Feira Matemática 
Resultado: Realizouse. 
Actuación programada: Curso sobre recursos didácticos do portal educativo do IGE 
Resultado: Impartiuse entre xaneiro e marzo de 2015.  
Actuación programada: Curso sobre uso e interpretación de datos para elaborar informes e 
indicadores de seguimento das políticas públicas 
Resultado: Non se impartiu. 
Actuación programada: Curso sobre a poboación como factor clave para a planificación  
Resultado: Non se impartiu. 
Actuación programada: Curso sobre cálculos estatísticos básicos co software libre R 
Resultado: Impartiuse entre maio e xuño de 2015. 
Actuación programada: Prácticas alumnos do Máster en desenvolvemento rexional e 
integración económica 
Resultado: Sen demandantes. 

AIE04 Iniciación e fomento da I+D na estatística 
Actuación programada: Prácticas alumnos do Máster interuniversitario en técnicas estatísticas 
Resultado: Rematouse a memoria “Estimación MSE en modelos de área con efecto temporal”. 
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AIE05 Promoción da normalización metodolóxica na ac tividade estatística 
Actuación programada: Bases de datos sobre dimensións básicas estatísticas 
Resultado: Deseñouse a base de datos e cargouse a dimensión espazo. 

AIE06 Biblioteca e catalogación de documentos estat ísticos 
Actuación programada: Xestión dos fondos da biblioteca do IGE 
Resultado: Catalogáronse os fondos recibidos no ano. 

AIE08 Programación, seguimento e avaliación da acti vidade estatística 
Actuación programada: Informe de seguimento do PEA 2014 
Resultado: Aprobado polo CGE o 29 de maio de 2015. 
Actuación programada: Estudo de novos indicadores para avaliar o PGE 
Resultado: Estudo de novos indicadores, nomeadamente dun sobre oportunidade na difusión. 

AIE09 Desenvolvemento de software específico de apo io ao proceso estatístico 
Actuación programada: Migración ao R dos programas para calibrar as enquisas a fogares 
Resultados: Desenvolvéronse os programas en R.  

AIE10 Actividades complementarias e de apoio á difu sión de interese estatístico 
Actuación programada: Refinamento do calendario de difusión do IGE 
Resultado: Avanzouse na difusión anticipada do día concreto de publicación de resultados. 

AIE11 Relacións co exterior en materia de estatísti ca 
Actuación programada: Participar no grupo de traballo dos OCECA sobre información tributaria  
Resultado: Celebrouse unha reunión o 19 de xaneiro de 2016. 
Actuación programada: Representación no Comité permanente de estatística agrícola 
Resultado: Non se convocaron reunións.  
Actuación programada: Apoio estatístico a unha delegación de Moldavia  
Resultado: Non se realizou.  
Actuación programada: Participación no grupo de traballo sobre comercio exterior  
Resultado: Traballouse sobre correspondencias entre clasificacións.   

AIE13 Análise estatística de sectores produtivos e da estrutura económica en xeral 
Actuación programada: Análise do sector cultural 
Resultado: Información recompilada e elaborada. Redacción dun documento co mesmo título. 

AIE15 Análise estatística da conxuntura económica 
Actuación programada: Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
Resultado: Elaborouse o informe. 
Actuación programada: Informe sobre o comercio exterior 
Resultado: Elaborouse o informe. 
Actuación programada: Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral 
Resultado: Elaborouse o informe. 
Actuación programada: Informe sobre o índice de comercio polo miúdo 
Resultado: Elaborouse o informe. 
Actuación programada: Informe sobre afiliacións á Seguridade Social 
Resultado: Elaborouse o informe. 
Actuación programada: Informe sobre o índice de produción industrial 
Resultado: Elaborouse o informe. 

AIE19 Apoio estatístico á redacción dos orzamentos xerais e outra normativa 
Actuación programada: Indicadores estatísticos do cadro macroeconómico 
Resultado: Difundiuse o escenario macroeconómico para Galicia. 
Actuación programada: Indicadores estatísticos de perspectiva de xénero nos orzamentos  
Resultado: Calculáronse indicadores sobre perspectiva de xénero. 
Actuación programada: Indicadores estatísticos para a elaborar o escenario de ingresos 
Resultado: Estudouse a construción destes indicadores. 
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LIÑAS DE ACTUACIÓN SALIENTABLES (LAS) 

Actividades programadas para cubrir as LAS do artigo 8 da Lei do PGE 2012-2016 

LAS 1 Demografía:  
− Estudo das cargas poboacionais que soportan as diversas divisións territoriais 

Redactouse un borrador cunha metodoloxía sobre carga de poboación. 
− Estudo do grao de urbanización das parroquias seguindo a nova metodoloxía de Eurostat 

Redactouse un documento sobre o grao de urbanización 2015. 
− Estimación da poboación axustada empregada no financiamento autonómico 

Redactouse un primeiro documento sobre poboación axustada. 
− Prototipo de paquete demográfico 

Realizouse e documentouse o prototipo do Demogal. 

LAS 2 Estrutura económica 
− Estudo dos métodos para actualizar táboas input-output e a súa aplicación ao MIOGAL 

Redactouse un documento co mesmo título. 
− Estudo dos métodos para estimar macromagnitudes en termos constantes 

Redactouse un documento co mesmo título. 
− Estudo das contas por sectores institucionais 

Redactouse un documento co mesmo título. 
− Estudo da difusión do PIB por sectores a nivel municipal 

Redactouse un documento co mesmo título. 
− Estudo sobre o uso estatístico das mostras do IRPF 

Redactouse un documento co mesmo título. 
− Estudo da viabilidade de xeolocalización do directorio de empresas e unidades locais 

Redactouse unha guía para avanzar no tema. 

LAS 3 Sector exterior Conxuntura económica 
− Estudo da construción dun indicador de actividade empresarial para Galicia 

Redactouse un documento co mesmo título. 
− Estudo da estimación do PIB en tempo real 

Redactouse un documento co mesmo título. 
− Estudo da mensualización do índice de confianza do consumidor 

Redactouse un documento co mesmo título. 
− Estudo da predición do comportamento de magnitudes socioeconómicas a partir da ECF 

Redactouse un documento co mesmo título. 

LAS 4 Sector exterior 
− Análise dos fluxos co resto das CC.AA. dos principais produtos 

Redactáronse unhas notas encol da explotación da enquisa industrial de produtos do INE. 
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3.1 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN ESTATÍSTICA 

Un dos piares básicos da organización estatística é a difusión da información xerada como 
resultado da súa actividade, baixo os criterios de celeridade e actualización, garantindo o 
acceso imparcial dos usuarios e respectando o segredo estatístico.  

No IGE pódense consultar os 
datos persoalmente ou por 
teléfono, fax, correo ordinario ou 
electrónico, no enderezo: 

Instituto Galego de Estatística 
Servizo de Difusión e 

Información  
Complexo Administrativo San 

Lázaro s/n 
15703 - Santiago de Compostela  

Teléfono: 981541589 (9:00 h a 
14:00 h) 

Fax: 981541323 
Contacto en liña: 

http://www.ige.eu/catalogo/petici
oninfo.jsp? 

Internet: http://www.ige.eu 
 

 

Peticións de información 

O usuarios, ademais de consultar a web ou as publicacións do IGE, poden utilizar os 
procedementos seguintes: 

Consultas telefónicas en liña e por escrito  

O IGE dispón dun teléfono para atender as demandas de información. As recibidas por escrito, 
ou mediante o formulario dispoñible na web, aténdense na maior brevidade posible. Como 
media, unha vez recibidas, contéstanse en dous días 
laborables.  

No 2015 atendéronse 234 peticións telefónicas e 384 por 
outros medios. 

Detalladas por temática e perfil do demandante resulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil peticionario
Consultas 
telefónicas

Consultas por 
outros medios

Total

Particulares 121 199 320

Xunta de Galicia 17 42 59

Medios comunicación 38 16 54

Asociacións 17 25 42

Empresas 13 30 43

Administración Local 18 34 52

Universidades 2 18 20

Outros 8 20 28

Total 234 384 618

Temática  consultas 
telefónicas

nº

Poboación 45

Benestar 38

Traballo/protección social 56

Contas 28

Industria e construción 6

Empresas 19

Agricultura e pesca 6

Educación 3

Turismo 7

Territorio 5

Administración Pública 1

Comercio 1

Transporte 2

Saúde 2

Outros 15

Total 234
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No 2015 accederon á web 360.048 visitantes distintos, que 
realizaron 774.520 consultas, o que supón un promedio de 
case dúas por persoa.  

Explotacións a medida  

De ser metodoloxicamente posible e compatible co 
segredo estatístico, aténdense peticións de datos á 
medida. No 2015 tramitáronse 115 deste tipo. 

Consultas na biblioteca 

Na biblioteca do IGE aténdense demandas sobre fondos 
propios ou por internet.  

No 2015 contabilizáronse 21 consultas bibliográficas, 17 
internas e 4 externas.  

 

 
 

Lista de subscrición 

A web ten unha listaxe de subscrición para recibir información diaria de noticias e novidades. A 
finais do 2015 había 484 subscritores.  

Mes
Visitantes 
distintos

Número de 
visitas

Xaneiro 25.904 51.430

Febreiro 28.031 59.649

Marzo 31.151 67.720

Abril 31.165 68.630

Maio 31.019 65.712

Xuño 35.768 79.471

Xullo 28.245 62.948

Agosto 26.783 59.001

Setembro 28.145 59.389

Outubro 35.240 73.116

Novembro 31.887 67.989

Decembro 26.710 59.465

Total 360.048 774.520
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Biblioteca 

No 2012 o IGE emigrou ao sistema MEIGA, promovido pola Biblioteca de Galicia. No proceso 
elimináronse duplicados e depurouse a base de datos anterior. Hoxe dispón dun fondo 
bibliográfico e documental actualizado sobre os seguintes organismos e fontes: 

� Galicia  
� INE, ministerios e EUROSTAT  
� Organismos estatísticos das comunidades autónomas 
� Información económica de diversa procedencia 

Co sistema MEIGA catalogáronse 6 documentos no 2015: 

� 5 monografías 
� 1 CD 
� 1 exemplar de publicación seriada 

A finais de 2015 a biblioteca do IGE tiña 19.184 documentos: 

� 2.299 monografías 
� 1.043 disquetes e CDs 
� 15.842 exemplares das 928 publicacións seriadas 

Entre os visitantes da biblioteca predominan os estudantes e investigadores universitarios. 

Visitas de centros educativos 

No 2015 visitaron o IGE alumnos dos seguintes centros de ensino: 

� IES Isidro Parga Pondal. Carballo 
� CPR San José. Pontedeume  
� IES Nº1 de Ordes 
� IES A Guía. Vigo 
� IES A Basella. Vilanova de Arousa 
� USC. Facultade de Xeografía e Historia. Santiago 
� CPI As Revoltas. Cabana de Bergantiños 
� IES O Mosteirón. Sad. 
� IES A Guía. Vigo 

Os temas máis tratados nestas visitas son como deseñar unha enquisa e como usar o portal 
educativo dispoñible no enderezo: http://www.ige.eu/estatico/educacion. 

3.2 SERVIZOS E PRODUTOS DE INFORMACIÓN 
 

Publicacións do IGE  

OPERACIÓNS ESTATÍSTICAS PROPIAS
 

POBOACIÓN E CONDICIÓNS SOCIAIS 

Cifras de poboación de referencia 

Ofrece cifras poboacionais de referencia con nivel de desagregación municipal. 

Indicadores demográficos 

Cálculos a nivel municipal, comarcal e provincial sobre estrutura por idade e xénero da 
poboación, fecundidade, mortalidade e nupcialidade. 
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Sistema de indicadores de lonxevidade 

Caracterizan ao colectivo de persoas maiores e ofrecen información específica en distintos 
ámbitos: estrutura da poboación, mercado laboral, formación, atención médica, etc. 

Indicadores de cohesión social 

Información para Galicia dos indicadores estruturais de cohesión social definidos por Eurostat. 

Enquisa estrutural a fogares. Ano 2014 

Operación anual para describir as principias características socioeconómicas dos fogares. 

Enquisa da poboación activa en Galicia 

Información trimestral sobre actividade, ocupación e paro elaborada a partir dos resultados 
para Galicia da EPA. 

Proxeccións de poboación 

Evolución a curto prazo da poboación, por provincias e áreas xeográficas (ata o 2024). 

Proxeccións de fogares 

Información sobre o número de fogares galegos en distintas datas futuras. 

Indicadores de xénero 

Elaborados para analizar as diferenzas entre xéneros nos distintos ámbitos sociais. 

Enquisa conxuntural aos fogares 

Operación trimestral para estudar o comportamento dos fogares como consumidores (plans de 
gasto en servizos, bens de consumo duradeiro, etc.), segundo as principais variables 
sociodemográficas. Permite calcular o índice de confianza do consumidor. 

Afiliacións á Seguridade Social por concello de res idencia do afiliado 

O principal obxectivo é coñecer o número de traballadores afiliados en alta laboral por concello. 

ESTRUTURA PRODUTIVA 

Índices de competitividade exterior 

Permiten analizar a evolución da competitividade da economía nos mercados internacionais. 

Contas económicas trimestrais  

Información trimestral dos principais agregados macroeconómicos de Galicia. 

Contas económicas de Galicia    

Información anual dos agregados macroeconómicos, contas de produción e explotación e 
variables de emprego, por rama de actividade.  

Produto interior bruto municipal 

Estimacións municipais e comarcais do PIB, con desagregación por ramas de actividade. 

Índices de valor unitario do comercio exterior. Ref erencia 2010 

Aproximación aos índices de prezos das exportacións e importacións de mercadorías con 
orixe/destino en Galicia, excluíndo da análise o comercio co resto de España. 

Seguimento e análise da construción 

Información trimestral sobre a evolución do sector da construción en Galicia. 

Explotación do directorio de empresas e unidades lo cais 

Esta operación proporciona información das empresas e unidades locais activas en Galicia. 
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Indicadores de actividade e do VEB do sector serviz os 

Permiten analizar a conxuntura da actividade no sector servizos, no marco do sistema 
integrado de contas económicas. 

Indicadores do sector empresarial     

Información para analizar a evolución da actividade empresarial galega. 

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercanti l (BORME) 

O obxectivo é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, con información das 
altas, baixas e modificacións rexistradas no mes de referencia.  

Sistema de indicadores complementarios para o segui mento do Plan de 
desenvolvemento rural (PDR) 

Sistema de indicadores complementarios dos de contexto construídos pola Comisión Europea,  
para reflectir mellor as peculiaridades e analizar o efecto do PDR en Galicia. 

OPERACIÓNS ESTATÍSTICAS COMPARTIDAS 

Estatística de construción de edificios 

Información mensual para medir e anticipar a evolución da actividade do subsector dedicado á 
construción, rehabilitación e demolición de edificios. 

Movemento natural da poboación. Datos provisionais.  Ano 2014 

Datos provisionais sobre nacementos, defuncións e matrimonios de residentes en Galicia, 
clasificados por categorías sociodemográficas. 

Movemento natural da poboación. Ano 2013 

Datos definitivos de nacementos, defuncións e matrimonios de residentes en Galicia, 
clasificados por categorías sociodemográficas. 

Táboas de mortalidade 

Instrumento para a análise cuantitativa do fenómeno da supervivencia da poboación galega. 

ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS  

Nomenclátor e Padrón municipal de habitantes: explo tación estatística. Ano 2014 

Información sobre as características demográficas básicas recollidas nos padróns. 

A realidade da muller galega 

Conxunto de variables sobre a situación da muller na sociedade galega. 

Movementos migratorios Galicia. Ano 2014 

Información elaborada a partir das altas e baixas rexistradas nos concellos por cambio de 
residencia. 

Panorama rural-urbano 

Publicación on-line na que se recollen os principais indicadores demográficos, sociolaborais e 
económicos para Galicia e as súas provincias, segundo grao e subgrao de urbanización. 

Panorama dos sete grandes concellos 

Publicación on-line que pon a disposición dos usuarios información sobre os sete grandes 
concellos de Galicia, desagregada por distrito ou sección censual. 

Estudo sobre salarios 

O obxectivo desta actividade é facer un estudo a partir da información existente sobre salarios. 
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Estatística de pensións e outras prestacións. Ano 2 014 

Información provincial sobre pensións contributivas e non contributivas percibidas en Galicia. 

Comercio exterior e intracomunitario 

Datos do comercio exterior e intracomunitario de Galicia, desagregados por provincia, produto, 
tipo de operación e país de orixe/destino. 

Galicia en cifras 

Publicación anual on-line para sintetizar a información dispoñible sobre Galicia. 

Datos estatísticos básicos de Galicia  

Publicación on-line co avance dos datos estatísticos máis relevantes de Galicia. 

Traballadores afiliados en alta laboral, segundo ré ximes. Galicia 

Datos de afiliados á Seguridade Social, segundo réxime e rama de actividade. 

Explotación do índice de produción industrial 

Datos para Galicia do índice de produción industrial, por seccións e divisións da CNAE-2009. 

Informe sobre as variacións nos índices de prezos d e consumo 

Información mensual cos principais resultados do IPC para Galicia. Inclúe prognósticos para o 
mes seguinte ao publicado. 

Indicadores de innovación 

Ofrece indicadores xerais da innovación en Galicia e nuns sectores estratéxicos predefinidos. 

Indicador da intensidade da demanda turística 

Construídos para medir a demanda turística nas diferentes zonas de Galicia. 

Accesibilidade á vivenda 

Indicador de accesibilidade á compra de vivenda recollido no banco de series de conxuntura. 

Resultados electorais 

Datos sobre a última consulta electoral celebrada na Comunidade Autónoma.  

Recadación por tributos 

Información sobre tributos recadados, clasificada por territorio e entidade recadadora. 

Portal educativo do IGE 

Con esta ferramenta (http://www.ige.eu/estatico/educacion/index.htm) facilítase información 
nuns formatos axeitados ao ámbito educativo. 

Boletín de conxuntura 

Publicación on-line sobre as principais series mensuais e trimestrais de indicadores.  

Banco de datos territorial 

Ofrece información mediante unha aplicación web que facilita a consulta dos datos para un 
nivel xeográfico determinado (concello ou comarca) e que permite elaborar gráficos e mapas. 

Banco de series de conxuntura 

Ofrece información conxuntural cunha aplicación web que facilita a consulta e permite elaborar 
gráficos. 
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3.3 CALENDARIO 

Para cumprir o obxectivo instrumental do plan de difundir con transparencia os resultados 
obtidos, publicouse o calendario do IGE para 2015. Con el facilítanse as consultas das 
estatísticas conxunturais e estruturais por meses, trimestres e temas: 

http://www.ige.eu/web/Controlador?operacion=calendario&paxina=005003&idioma=gl 

 

 

No anexo III de cada programa figuran a forma e os prazos de difusión das operacións 
correntes do IGE e das consellerías. O calendario do IGE amosa con maior detalle a 
información das da súa responsabilidade e recolle tamén as actividades estatísticas. O 
calendario pódese descargar en formato iCalendar para axendas persoais.  
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4.1 PRESENZA INSTITUCIONAL 

 

Comité Permanente de Estatística Agrícola 

O Director do IGE é o responsable sectorial autonómico do Comité nº 3 (C25300) Permanente 
de Estatística Agrícola (CPEA), da Comisión Europea, creado para impulsar a cooperación 
entre os estados e a Comisión, na aplicación das decisións do Consello sobre estatísticas 
agrarias. No 2015 non se celebraron reunións do comité e, a partir de 2016, Cataluña 
substituirá a Galicia como representante autonómico.  

Instituto Cruceño de Estatística 

No 2015 o IGE e o Instituto Cruceño de Estatística (ICE) acordaron abrir unha vía de 
colaboración para trasladar ao sistema estatístico de Bolivia a experiencia de Galicia. O ICE foi 
creado no 2010 polo Goberno Autónomo Departamental da Santa Cruz de la Sierra, rexión 
emprazada no terzo suroriental de Bolivia. O 13 de novembro celebrouse en Santiago de 
Compostela o primeiro encontro entre técnicos do ICE e do IGE, presidido polos seus 
directores, Alejandro Arce Justiniano e José Antonio Campo Andión. 

Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal  

Un dos obxectivos do PGE 2012-2016 é impulsar a cooperación co Norte de Portugal. A 
eurorrexión Galicia-Norte é un espazo onde se seguen a intensificar as relacións, tanto polas 
afinidades idiomáticas, climáticas e etnográficas, como pola existencia dunha fronteira sen 
grandes accidentes orográficos e con boas vías de comunicación. 

As relacións comezan en 1986, coa sinatura dun protocolo de cooperación, e continúan coas 
Xornadas Técnicas Galicia-Norte de 1988 e 1990. Un ano despois, a Comisión de Coordinación 
e Desenvolvemento Rexional do Norte (CCDR-N) e a Xunta de Galicia, co apoio das 
administracións portuguesa e española e ao abeiro do Convenio Marco Europeo para a 
Cooperación Transfronteiriza, crean a Comunidade de Traballo Galicia-Norte. Entre as súas 
comisións está a de dinamización económica, na que participan o IGE e o INE portugués, a 
través da súa Dirección Rexional Norte.  

O traballo realizado forneceu información harmonizada da eurorrexión, recollida en varias 
publicacións: Anuario, Atlas de empresas, Indicadores sociais, Comercio intracomunitario, 
Trocos comerciais, Caracterización das áreas de fronteira e Indicadores comarcais de 
desenvolvemento económico e social. A colaboración segue no 2013 no marco do Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP 2007-2013), dentro do 
proxecto Instancias Territoriais de Cooperación: Comunidade de Traballo Galicia-Norte e 
Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial Galicia-Nortel (CTG-NP/GNP,AECT), do que 
foron beneficiarios o IGE e 5 organismos máis. Programáronse diversas actividades, entre elas 
o Observatorio Transfronteirizo. No 2014 o IGE asinou un novo acordo co INE portugués e 
outras trinta e seis institucións, para seguir a compilar e publicar información da eurorrexión. A 
ferramenta de difusión está operativa no enderezo: 

http://www.ige.eu/web/mostrar_seccion_gnp.jsp?codigo=0502 
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Rede europea de rexións en declive demográfico 

O IGE, mediante un acordo coa Consellería de Traballo e Benestar, participou no Proxecto 
DART (Declive, envellecemento e transformación rexional: Solucións estratéxicas para o 
cambio demográfico), do Programa de Cooperación Interrexional e Redes-INTERREG IV-C. 

Co proxecto, vixente entre 2010 e 2012, creábase un espazo de participación transnacional, 
para desenvolver estratexias cara a manter a calidade de vida nas áreas avellentadas e de 
baixa natalidade. Galicia foi unha das doce rexións europeas seleccionadas e colaborou nas 
actividades programadas, especialmente nas áreas de saúde e servizos sociais. O IGE, baixo a 
coordinación da rexión de Brandenburgo, participou no apartado do proxecto sobre estándares 
e indicadores de cambio demográfico. O informe final pódese consultar no enderezo:  

http://www.proxectosymbios.eu/descargas/informe_final_DART_galego_final.pdf 

Para darlle continuidade á esta iniciativa, no 2012 formalízase un protocolo entre a Secretaría 
Xeral de Política Social da Xunta de Galicia, o 
Consello Rexional de North Karelia, a Universidade de 
Zuyd, a Universidade de Tras os Montes e Alto Douro, 
a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, o IGE e 
a Confederación de Centros de Desenvolvemento 
Rural, e créase a Rede de Cooperación Transrexional e Transnacional do proxecto “Symbios. 
Crise demográfica, territorios habitables e inclusión”.  

O obxectivo era definir novas estratexias para o período 2014-2020 e analizar como afectan os 
cambios demográficos á calidade de vida dos territorios vulnerables. O proxecto enmárcase no 
Programa Operativo do FSE de Galicia (Eixo 4-Tema prioritario 80: Actividades de intercambio 
de experiencias, boas prácticas e coñecemento mutuo na aplicación de políticas de inclusión 
social e formación). Os traballos desenvolvéronse en tres fases, que se pecharon con 
seminarios en Santiago de Compostela: 

- I Seminario técnico (2013) 
Crisis demográfica, exclusión territorial y exclusión social Enfoques, análisis y estrategias: 

 http://www.proxectosymbios.eu/descargas/produtos/ActasPrimeiroSeminarioSymbios.pdf 

- II Seminario técnico (2014) 
Iniciativas a prol duns territorios intelixentes, sostibles e inclusivos: 

http://www.proxectosymbios.eu/descargas/produtos/acta_II_seminario_symbios_es.pdf 
http://www.proxectosymbios.eu/descargas/produtos/IniciativasSymbios_es.pdf 
http://www.proxectosymbios.eu/descargas/produtos/Consulta_Administracions_Locais_es.pdf 

- Seminario final (2015) 
Recomendacións para a planificación e política pública a favor dun territorio inclusivo: 

http://www.proxectosymbios.eu/descargas/produtos/Acta_Seminario_Final_Castelan.pdf 

O retrato sociodemográfico elaborado polo IGE pódese consultar en: 

http://www.proxectosymbios.eu/gl/content/retrato_socio_demogr%C3%A1fico 

 

Grupo de estatística das comunidades autónomas 

O IGE forma parte do Grupo institucional de estatística das comunidades autónomas (GIECA) e 
o seu director é membro do Grupo institucional (GI), formado polos responsables dos Órganos 
centrais de estatística das comunidades autónomas (OCECA). Neste marco adóptanse acordos 
sobre cooperación interadministrativa e prepáranse, como foros de encontro entre expertos dos 
OCECA, INE e EUROSTAT, as Xornadas estatísticas das comunidades autónomas (XECAS). 
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As primeiras celebráronse en 1985 en Mallorca e as últimas no 2014 en Asturias. Madrid 
organizará as de 2016. 

No 2015, o Grupo institucional reuniuse en Madrid en dúas ocasións, o 20 de xaneiro e o 10 de 
novembro. Tratáronse os seguintes asuntos: 

- Información tributaria 
- Balanzas fiscais 
- Competencias da Autoridade independente de responsabilidade fiscal (AIREF)   
- Censos de poboación e vivendas de 2021 
- Impacto do SEC 2010 
- Relacións co Ministerio de Fomento  
- Xornadas estatísticas de 2016 

As competencias estatísticas das comunidades autónomas desenvolvéronse a partir dos seus 
estatutos e normas reguladoras. A continuación figuran os datos básicos sobre organización e 
planificación, actualizados ao 31 de decembro de 2015 e ordenados por antigüidade da 
respectiva lei estatística:  

País Vasco 

Instituto Vasco de Estatística (organismo autónomo) 
Lei 4/1986, do 23 de abril, de estatística da Comunidade Autónoma de Euskadi  
Lei 3/2014, do 13 de novembro, do  Plan vasco de estatística 2014-2017  
Consello Vasco de Estatística e Comisión Vasca de Estatística 

Cataluña  

Instituto de Estatística de Cataluña (organismo autónomo) 
Lei 23/1998, do 30 de decembro, de estatística de Cataluña (derroga a Lei 14/1987) 
Lei 13/2010, do 21 de maio, do Plan estatístico de Cataluña 2011-2014 
Consello Catalán de Estatística 

Galicia 

Instituto Galego de Estatística (organismo autónomo) 
Lei 9/1988, do 19 xullo, de estatística de Galicia 
Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan galego de estatística 2012-2016 
Consello Galego de Estatística 

Andalucía 

Instituto de Estatística e Cartografía de Andalucía (organismo autónomo). 
Lei 4/1989, do 12 decembro de estatística da Comunidade Autónoma de Andalucía 
Lei 3/2013, do 24 de xullo, do Plan estatístico e cartográfico de Andalucía 2013-2017  
Consello Andaluz de Estatística e Cartografía 

Comunidade Valenciana  

Subdirección Xeral de Economía e Estatística (outro)  
Lei 5/1990, do 7 de xuño, de estatística da Comunidade Valenciana 
Consello Valenciano de Estatística 

Canarias  

Instituto Canario de Estatística (organismo autónomo) 
Lei 1/1991, do 28 de xaneiro, de estatística da Comunidade Autónoma de Canarias 
Consello de Estatística de Canarias 

Comunidade de Madrid 

Instituto de Estatística da Comunidade de Madrid (outro) 
Lei 12/1995, do 21 de abril da Comunidade de Madrid 
Consello de Estatística da Comunidade de Madrid  
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Comunidade Foral de Navarra 

Instituto de Estatística de Navarra (outro) 
Lei Foral 11/1997, do 27 de xuño, de estatística de Navarra 
Lei Foral 19/2010, do 23 de novembro, do Plan estatístico de Navarra 2011-2016 
Consello de Estatística de Navarra 

Castela e León 

Dirección Xeneral de Orzamentos e Estatística (outro) 
Lei 7/2000, do 11 de xullo, de estatística de Castela e León 
Decreto 79/2013, do 26 de decembro, do Plan estatístico de Castela e León 2014-2017 
Consello Asesor de Estatística de Castela e León e Comisión de Estatística de Castela e León 

Illas Baleares 

Instituto de Estatística das Illas Baleares (organismo autónomo) 
Lei 3/2002, do 17 de maio, de estatística das Illas Baleares 
Decreto 18/2014, do 25 de abril, do Plan de estatística das Illas Baleares 2014-2017  
Comisión Asesora de Estatística 

Castela-A Mancha  

Servizo de Estatística de Castela-A Mancha (outro) 
Lei 10/2002, do 21 de xuño, de estatística de Castela-A Mancha 
Decreto 5/2014, do 22 de xaneiro, do Plan rexional estatístico de Castela-A Mancha 2014-2016  
Consello Rexional de Estatística 

Rexión de Murcia 

Centro Rexional de Estatística de Murcia (outro) 
Lei 6/2002, do 25 de xuño, de estatística da rexión de Murcia 
Consello de Estatística da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia 

Estremadura 

Instituto de Estatística de Estremadura (organismo autónomo) 
Lei 4/2003, do 20 de marzo, de estatística da Comunidade Autónoma de Estremadura 
Lei 1/2013, do 20 de febreiro, del Plan de estatística de Estremadura 2013-2016 
Consello Superior de Estatística de Estremadura 

A Rioxa 

Instituto de Estatística da Rioxa (outro) 
Lei 2/2005, do 1 de marzo, de estatística da Rioxa 
Decreto 13/2013, do 5 de abril, do Plan de estatística para a Rioxa  2013-2016  
Consello Superior de Estatística da Rioxa 

Cantabria 

Instituto Cántabro de Estatística (organismo autónomo) 
Lei 4/2005, do 5 de outubro, de estatística de Cantabria 
Lei de Cantabria 3/2013, do 13 de xuño, do Plan estatístico 2013-2016  
Consello Cántabro de Estatística 

Principado de Asturias 

Dirección Xeral de facenda e Sector Público (outro) 
Lei do Principado de Asturias 7/2006, do 3 de novembro, de estatística 
Lei do Principado de Asturias 2/2009, do 8 de maio, do Plan Asturiano de Estatística 2009-2012 
Consello de Estatística do Principado de Asturias 

Aragón 

Instituto Aragonés de Estatística (outro) 
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Comité Interterritorial de Estatística  

O Comité Interterritorial de Estatística (CITE) é o órgano creado na Lei 12/1989 da Función 
Estatística Pública para facilitar a coordinación entre a Administración Xeral do Estado (AXE) e 
as comunidades autónomas. No seo do CITE funciona o Foro de Estatística Rexional (FER), 
integrado polos representantes do INE e dos OCECA.  

No 2015, o pleno do CITE reuniuse en tres ocasións, o 15 de xaneiro, o 12 de marzo e o 30 de 
xuño. Na primeira reunión, de carácter extraordinario, informouse favorablemente un 
anteproxecto de Real Decreto para trasladar ao INE a execución de varias operacións do 
Instituto de Turismo de España. 

Na reunión de marzo, o INE presentou un documento do Consello Superior de Estatística 
relativo ao o anteproxecto do PEN 2017-2020 e informou sobre o proceso de revisión por 
homólogos Peer Review, a implantación do SEC 2010 e a repercusión no ámbito estatístico 
das actuacións da Autoridade independente de responsabilidade fiscal (AIREF). Na mesma 
reunión, o pleno aprobou a memoria anual de actividades 2014.  

Na derradeira sesión recibiron informe favorable o anteproxecto do Programa 2016, aprobado 
por Real Decreto 1089/2015, do 4 de decembro, e o  anteproxecto do PEN 2017-2020.  

INE e Administración xeral do Estado 

No apartado de relacións bilaterais co INE está vixente desde 2002 o protocolo de cesión do 
uso do programa de axuda á codificación (AYUDACOD) e seguíronse a executar os acordos 
sobre intercambio de directorios, transmisión de resultados temporalmente embargados, 
enquisa de poboación activa, nacementos e defuncións, estatística de comercio electrónico e 
uso das TIC nas empresas.  

No marco do convenio da EPA, o IGE colaborou nas operacións 6392 Enquisa comunitaria de 
forza de traballo e 6394 Fluxos da poboación activa, do programa 2015 do PEN.  

Tamén se aprobaron os documentos de intercambio de información cos compromisos anuais 
derivados do acordo marco de 2002. O INE debía facilitar ao IGE no 2015 información 
cartográfica coa xeometría das seccións censuais de Galicia e a relativa ás seguintes 
actividades do PEN: 

� 6114 Enquisa de consumos enerxéticos 
� 6131 Enquisa industrial de empresas 
� 6132 Enquisa industrial anual de produtos 
� 6134 Índices de produción industrial 
� 6135 Índices de cifras de negocios - Índices de entradas de pedidos 
� 6201 Enquisa anual de servizos 
� 6204 Indicadores de actividade do sector servizos 
� 6221 Enquisa anual de comercio 
� 6223 Índices de comercio polo miúdo 
� 6284 Estatística de sociedades mercantís 
� 6314 Estatística de procedemento concursal  
� 6350 Índices de prezos industriais 
� 6391 Enquisa de poboación activa 
� 6392 Enquisa comunitaria de forza de traballo 
� 6411 Estatística do emprego das persoas con discapacidade 
� 6413 Estatística de mobilidade laboral e xeográfica 
� 6417 Enquisa anual do custe laboral 
� 6418 Enquisa trimestral do custe laboral 
� 6452 Contabilidade nacional de España. Base 2010 
� 6531 Enquisa sobre uso das TIC e do comercio electrónico nas empresas 
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� 6532 Enquisa sobre equipamento e uso das TIC nos fogares 
� 6561 Enquisa de ocupación en aloxamentos turísticos 
� 6658 Enquisa sobre mobilidade internacional dos estudantes 
� 6691 Estatística sobre actividades I+D 
� 6693 Enquisa sobre innovación nas empresas 
� 6730 Estatística de defuncións segundo a causa da morte 
� 6822 Estatística de xulgados de paz 
� 6854 Estatística do Padrón continuo 
� 6860 Movemento natural da poboación 
� 6861 Estatística de nulidades, separacións e divorcios 
� 6862 Estatística de variacións residenciais 
� 6902 Enquisa de presupostos familiares 
� 6915 Enquisa de condicións de vida 

Os datos utilizáronse para cubrir as metas de información do plan galego de estatística e as 
seguintes actuacións do seu programada 2015:  

� 211     Estática e dinámica da poboación  
� 241     Caracterización do mercado laboral  
� 255     Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade  
� 257     Discapacidade 
� 2511    Xustiza e seguridade  
� 21-101 Indicadores demográficos 
� 21-102 Cifras poboacionais de referencia 
� 21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade 
� 21-105 Táboas de mortalidade 
� 22-601 Análise da mortalidade 
� 24-103 Enquisa de poboación activa en Galicia 
� 25-101 Enquisa conxuntural a fogares 
� 25-201 Enquisa estrutural a fogares 
� 25-202 Indicadores de xénero 
� 25-203 Indicadores de cohesión social 
� 31-905 Sistema indicadores complementarios para seguir o Plan de Desenvolvemento Rural 
� 35-402 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia  
� 35-501 Indicadores de actividade e do VAB no sector servizos 
� 38-102 Indicadores do sector empresarial 
� 38-105 Estatística de multilocalización empresarial 
� 39-101 Contas económicas anuais 
� 39-102 Contas económicas trimestrais 
� 39-103 Contas económicas da agricultura 
� 39-104 Produto interior bruto municipal 
� 39-201 Marco input-output 
� 39-402 Matriz de contabilidade social 
� 41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información 
� 41-201 Empresas TIC de Galicia 
� AE202 Banco se series de conxuntura 
� AE301 Explotación do movemento natural da poboación 
� AE302 Explotación dos movementos migratorios 
� AE307 Explotación do índice de produción industrial 
� AE308 Nomenclátor e explotación do Padrón municipal de habitantes 
� AE312 Estudo sobre salarios 
� AE315 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 
� AE324 Conxuntura hoteleira en Galicia: demanda, ocupación e rendibilidade empresarial 
� AE326 EPA. Módulo sobre emigrantes e os seus fillos en relación co mercado laboral 
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� AE328 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa 
� AE413 Panorama dos grandes concellos 
� AE605 Indicadores de contexto do Plan Estratéxico 
� AE609 Indicador de intensidade da demanda turística 
� AE626 Indicadores de innovación 
� AE630 Indicadores de contexto do Plan de Desenvolvemento Rural 
� LAS-1 Prototipo de paquete demográfico 
� LAS-1 Estudo das cargas poboacionais que soportan as diversas divisións territoriais 
� LAS-3 Estudo da estimación do PIB en tempo real 

A organización estatística de Galicia debía facilitar ao INE, para executar as actividades do 
PEN que se relacionan, información sobre: 

� Empresas, entidades xestoras de residuos e capacidade das instalacións  (6093 Estatística 
sobre recollida e tratamento de residuos) 

� Establecementos hoteleiros e aloxamentos turísticos (6561 Enquisa de ocupación de 
aloxamentos turísticos)  

� Empresas e institucións que realizan actividades de I+D (6691 Estatística sobre actividades 
en I+D e 6693 Enquisa sobre innovación nas empresas) 

� Empresas de transporte de viaxeiros por estrada (6251 Estatística de transporte de 
viaxeiros) 

� Efectivos e remuneracións do persoal do Servizo Galego de Saúde (6343 Enquisa de 
paridades do poder adquisitivo) 

� Organismos públicos (6391 Enquisa de poboación activa) 
� Matrimonios, partos e defuncións segundo a causa da morte (6730 Estatística de defuncións 

segundo a causa da morte e 6860 Movemento natural da poboación)  

Desde 2011 están en vigor os convenios co Instituto Nacional da Seguridade Social, o Instituto 
Social da Mariña e a Tesourería Xeral da Seguridade Social, para aproveitar a información do 
rexistro de prestacións públicas e do ficheiro xeral da afiliacións. A información elaborada para 
Galicia difúndese coas actividades 24-106 Afiliacións á S.S por concello de residencia do 
afiliado, AE304 Explotación das afiliacións á S.S e AE314 Pensións e outras prestacións.  

Para realizar estudos máis completos do mercado laboral, estase a traballar cos datos cedidos 
pola AXE sobre afiliados ás entidades xestoras dos réximes especias de persoal ao servizo da 
Administración de xustiza (MUGEJU), funcionarios civís do Estado (MUFACE) e forzas 
armadas (ISFAS).   

O 31 de decembro de 2015 estaban vixentes outros convenios coa AXE, para intercambiar 
información, en concreto, cos ministerios competentes en agricultura, cooperación externa, 
emprego e fomento. Sen formalizar en convenios, existían acordos de carácter indefinido nas 
áreas de cultura, educación e sanidade. Como resultado destes compromisos, a Administración 
autonómica colabora nas seguintes operacións do Programa Estatístico Nacional 2015, 
aprobado por Real Decreto 1085/2014, do 19 de decembro: 

� 6002 Enquisa anual de superficies e rendemento dos cultivos 
� 6004 Avances mensuais de superficies e producións agrícolas 
� 6005 Estatística sobre superficies e producións anuais de cultivos 
� 6066 Estatística do viñedo 
� 6007 Estatística sobre efectivos de gando  
� 6008 Estatísticas de producións gandeiras  
� 6009 Enquisas mensuais e anual de salas de incubación 
� 6011 Estatísticas sobre utilización de medios de produción 
� 6014 Estatística anual doutros aproveitamentos forestais 
� 6015 Estatística anual de caza 
� 6016 Estatísticas de produción e comercialización de material forestal de reprodución 
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� 6017 Estatística anual de cortas de madeira 
� 6018 Inventario forestal nacional 
� 6019 Estatística anual de proxectos e actuacións forestais 
� 6020 Estatística sobre xestión forestal sostible 
� 6022 Balance nacional da madeira 
� 6056 Estatística anual de pesca fluvial 
� 6072 Estado cuantitativo das augas subterráneas 
� 6073 Estado químico das augas subterráneas 
� 6074 Estado das augas superficiais 
� 6076 Inventario nacional do estade de saúde dos bosques 
� 6078 Espazos naturais de interese 
� 6079 Proxecto Corine Land Cover do programa Corine (UE) 
� 6080 Sistema de información de ocupación do solo en España (SIOSE) 
� 6081 Estatística de incendios forestais 
� 6082 Estatística de calidade do aire 
� 6086 Estatística de envases e residuos de envases 
� 6112 Estatística de embalses e produción de enerxía eléctrica 
� 6139 Estatística de industrias lácteas (estrutura e produción) 
� 6161 Estatística de construción de edificios 
� 6256 Estatística de transporte marítimo de mercadorías e pasaxeiros 
� 6344 Prezos conxunturais de produtos agrícolas 
� 6345 Prezos conxunturais de produtos gandeiros 
� 6346 Prezos medios nacionais 
� 6347 Estatísticas mensuais e anuais de prezos e salarios agrarios 
� 6348 Prezos medios anuais das terras de uso agrario 
� 6349 Canons anuais de arrendamentos rústicos 
� 6397 Estatística de cooperativas constituídas 
� 6398 Estatística de sociedades laborais rexistradas 
� 6400 Estatística de empresas de traballo temporal 
� 6401 Movemento laboral rexistrado 
� 6404 Estatística de regulación de emprego 
� 6405 Estatística de apoio á creación de emprego 
� 6406 Estatística de mediación, arbitraxe e conciliación 
� 6407 Estatística de convenios colectivos de traballo 
� 6408 Estatística de folgas e peches patronais 
� 6409 Estatística de accidentes de traballo 
� 6410 Estatística de enfermidades profesionais 
� 6414 Estatística do fondo social europeo 
� 6422 Estatística de políticas do mercado de traballo 
� 6463 Contas económicas da agricultura 
� 6464 Contas económicas nacionais da silvicultura 
� 6470 Contas satélites do gasto sanitario público 
� 6491 Rexistro central de persoal. Boletín estatístico do persoal ao servizo das AAPP 
� 6533 Estatística da sociedade da información e comunicación nos centros non universitarios 
� 6534 As tecnoloxías da información e as comunicacións nas AAPP 
� 6594 Estatística de museos e coleccións museográficas 
� 6602 Estatística de financiamento e gasto público en cultura 
� 6603 Estatística de asuntos taurinos 
� 6631 Estatística de bibliotecas escolares 
� 6632 Estatística de persoal das universidades 
� 6634 Estatística do gasto público en educación 
� 6636 Estatísticas de bolsas e axudas ao estudo 
� 6638 Estatística de universidades, centros e titulacións 
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� 6639 Estatística de ensinanzas non universitarias (centros, matrícula, graduados e persoal) 
� 6640 Estatística de alumnado de formación profesional 
� 6641 Estatística de formación de adestradores deportivos 
� 6642 Estatística de probas de acceso á universidade 
� 6644 Estatística de estudantes universitarios 
� 6650 Estatística de formación para o emprego 
� 6654 Sistema estatal de indicadores da educación 
� 6655 Indicadores estatísticos da educación 
� 6656 Estatística de financiamento e gasto das universidades públicas españolas 
� 6657 Indicadores universitarios 
� 6692 Estatística de créditos orzamentarios (iniciais e finais) de I+D 
� 6721 Sistema de información de atención primaria do sistema nacional de saúde (SNS) 
� 6723 Estatística de centros sanitarios de atención especializada 
� 6724 Explotación do conxunto mínimo básico de datos hospitalarios CMDB 
� 6726 Estatística de enfermidades de declaración obrigatoria 
� 6727 Estatística estatal da SIDA 
� 6728 Sistema de información microbiolóxica 
� 6729 Estatística estatal de encefalopatías esponxiformes transmisibles humanas 
� 6731 Indicadores consumo substancias psicoactivas OED: mortalidade por reacción aguda 
� 6732 Indicadores consumo substancias psicoactivas OED: urxencias hospitalarias 
� 6733 Indicadores consumo substancias psicoactivas OED: admisións  ao tratamento 
� 6734 Enquisa sobre uso de drogas no ensino secundario en España  
� 6736 Calidade das augas de consumo humano 
� 6737 Calidade das augas de baño 
� 6741 Estatística de interrupcións voluntarias do embarazo 
� 6743 Estatística consumo farmacéutico por receita do SNS e do mutualismo administrativo 
� 6744 Estatística de gasto farmacéutico dos hospitais públicos do SNS 
� 6771 Estatística medidas protección infancia: adopcións, acollementos e tutela de menores 
� 6777 Estatística de axudas aos traballadores afectados por procesos de reestruturación  
� 6778 Estatística de prestacións non contributivas 
� 6779 Estatística de pensións asistenciais 
� 6782 Estatística de títulos de familias numerosas 
� 6784 Estatística de prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia    
� 6785 Estatística de axudas sociais ás mulleres vítimas de violencia de xénero 
� 6962 Adaptación das clasificacións internacionais á realidade nacional 

Universidades  

Dentro das actividades de interese estatístico AIE02 Fomento da formación especializada, 
AIE03 Accións que potencien o coñecemento a través da estatística e AIE04 Iniciación e 
fomento da I+D na estatística, o IGE asinou cinco acordos: 

1. Convenio coa USC para prácticas de alumnos do máster oficial en desenvolvemento 
rexional e integración económica (2008) 

2. Convenio coa USC para prácticas que se recoñezan como créditos nos currículos dos 
alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas (2011) 

3. Convenio coas universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para colaborar no 
máster universitario en técnicas estatísticas (2011) 

4. Convenio coa USC para prácticas de alumnos do máster oficial en desenvolvemento 
económico e innovación (2014) 

5. Convenio coa USC para prácticas de alumnos do máster universitario en planificación e 
xestión do desenvolvemento territorial e o Grao en xeografía e ordenación do territorio da 
Facultade de Xeografía e Historia (2014) 
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No marco desta colaboración, no 2015 realizou prácticas no IGE un alumno. O tema elixido foi 
“Estudo para deseñar un indicador mensual de emprego en Galicia”. 

Dentro do proxecto “Bioestatística para vivir e como vivir da da estatística” (Referencia FCT-14-
8405), no que colaboran o IGE e a USC, realizáronse diversas actividades: 

- Talleres sobre recursos estatísticos , para amosar aos profesores os materiais didácticos 
dispoñibles on-line, que se poden utilizar nas disciplinas relacionadas coa estatística. Os 
recursos propostos permiten traballar con datos reais.  

- Xornadas de portas abertas , para que os estudantes coñezan cómo funciona un 
organismo público de estatística e que recursos 
didácticos lles ofrece. As empresas Feiraco SCOOP 
e Biscuits Galicia SL patrocinaron esta actividade. 

- Exposición explorística: aventura na estatística, 
acollida entre outubro e novembro de 2015 no Museo Pedagóxico de Galicia. O obxectivo é 
ilustrar experimentalmente algúns conceptos estatísticos e achegar aos alumnos e 
profesores ideas para traballar nas aulas. Esta actividade divulgativa é unha iniciativa da 
Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE). 

Participación noutros órganos  

� Comisión de Toponimia. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza  

� Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) 
� Observatorio Galego de Acción Voluntaria. Consellería de Política Social 
� Comité Galego de Políticas de Xuventude. Consellería de Política Social 
� Comisión de Seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio. Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio 
� Observatorio Galego da Violencia de Xénero. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza 
� Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía. 

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 
� Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable (CIXTEC). 

Consellería de Facenda 
� Comisión Sectorial de Desenvolvemento Económico e Turismo. Comunidade de Traballo 

Galicia Norte de Portugal 
� Comisión Sectorial da Cidadanía. Comunidade de Traballo Galicia Norte de Portugal 
� Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións 

(SGAPEIO) 

4.2 CONVENIO E ACORDOS 

Ao 31 de decembro de 2015 estaban vixentes os seguintes en materia estatística:  

1. Acordo de colaboración entre o Ministerio de Foment o e o IGE , para realizar a 
estatística de edificación e vivenda no ámbito territorial de Galicia (1989) 

2. Convenio de colaboración entre a Sociedade Galega p ara a Promoción da Estatística 
e da Investigación e o IGE , para promover a estatística e a investigación de operacións 
(1993) 

3. Convenio marco de cooperación entre a Universidade de Santiago de Compostela e 
o IGE, para realizar investigacións metodolóxicas e de análise cuantitativa (1994) 
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4. Convenio marco de cooperación entre a Universidade da Coruña e o IGE , para realizar 
investigacións metodolóxicas e de análise cuantitativa (1995) 

5. Convenio de colaboración entre o Ministerio de Trab allo e a Comunidade Autónoma 
de Galicia , en materia de intercambio de información estatística (1998) 

6. Acordo entre Universidade de Vigo e o IGE, para subministrar datos da enquisa de 
condicións de vida das familias. Proxecto de elaboración de indicadores de riqueza (2000) 

7. Convenio de colaboración entre o Concello de Santia go de Compostela e o IGE , para 
intercambiar información (2001)  

8. Acordo marco entre o INE e o IGE , sobre cooperación e intercambio de información 
(2002) 

9. Protocolo de cesión do uso do programa de axuda á codificación (AYUDACOD) do INE ao 
IGE (2002) 

10. Convenio de colaboración entre o INE e o IGE , para realizar a EPA no ámbito territorial 
de Galicia (2008) 

11. Convenio de colaboración entre a Universidade de Sa ntiago de Compostela e o IGE , 
para prácticas de alumnos do máster oficial en desenvolvemento rexional e integración 
económica (2008) 

12. Acordo multilateral de traballo entre o INE e os ór ganos centrais de estatística das 
comunidades autónomas , para desenvolver a cooperación en materia estatística (2008)  

13. Convenio de colaboración entre o INE, o IGE e a Con sellería de Sanidade , para 
realizar as estatísticas do movemento natural da poboación e defuncións segundo causa 
da morte (2010) 

14. Convenio de colaboración entre a Tesourería Xeral d a Seguridade Social, o Instituto 
Social da Mariña e o IGE , en materia estatística (2011) 

15. Convenio de colaboración entre o INE e o IGE , para adoptar un protocolo de transmisión 
de resultados temporalmente embargados (2011) 

16. Convenio de colaboración entre o Instituto Nacional  da Seguridade Social, o Instituto 
Social da Mariña e o IGE , en materia estatística (2011) 

17. Convenio entre a Universidade de Santiago de Compos tela e o IGE , para prácticas que 
se recoñezan como créditos nos currículo dos alumnos da Facultade de Matemáticas 
(2011) 

18. Convenio de colaboración entre o IGE e as universid ade da Coruña, Santiago de 
Compostela e Vigo , para colaborar no máster universitario en técnicas estatísticas (2011) 

19. Convenio de colaboración entre o INE e o IGE, para adoptar protocolos de intercambio 
de directorios estatísticos (2012) 

20. Protocolo de colaboración entre a Secretaría Xeral de Política Social da Xunta de 
Galicia, o Consello Rexional de North Karelia, a Un iversidade de Zuyd, a 
Universidade de Tras os Montes e Alto Douro, a Axen cia Galega de Desenvolvemento 
Rural, a Confederación de Centros de Desenvolvement o Rural e o IGE , para constituír 
a rede de cooperación transrexional e transnacional do proxecto Symbios. Crise 
demográfica, territorios habitables e inclusión (2012) 

21. Convenio de colaboración entre a Axencia para a Mod ernización Tecnolóxica de 
Galicia e o IGE , para optimizar as operacións estatísticas no ámbito da sociedade da 
información: fogares e empresas (2012) 

22. Convenio de colaboración entre o Colexio Oficial de  Arquitectos de Galicia e o IGE , 
para intercambiar información estatística sobre edificación e construción (2013)  

23. Convenio de colaboración entre a Consellería de Med io Rural e do Mar e a 
Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compo stos , para recoller datos 
estatísticos no sector de pensos (2013) 

24. Convenio de colaboración entre a Universidade de Sa ntiago de Compostela e o IGE , 
para prácticas dos alumnos do máster oficial en desenvolvemento económico e innovación 
(2014) 
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25. Particularización para 2015 do Acordo Marco entre o  INE e o IGE. Documentos de 
intercambio de información (2015) 

26. Convenio marco de colaboración entre o Ministerio d e Agricultura, Alimentación e 
Medio Ambiente e a Comunidade Autónoma de Galicia , en materia estatística. Anos 
2014-2016 (2014) 

27. Documento de cooperación entre a Universidade de Sa ntiago de Compostela e o IGE , 
no marco do proxecto FCT-14-8045: Bioestatística para vivir e como vivir da estatística 
(2014) 

28. Protocolo de colaboración , no ámbito do Gabinete de información da Eurorrexión Galicia-
Norte de Portugal da Agrupación europea de cooperación territorial (2014) 

29. Convenio de colaboración entre o INE, a Axencia par a a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia e o IGE , para eliminar duplicidades no ámbito do uso das tecnoloxías da 
información no sector empresas (2014) 

30. Convenio de colaboración entre a Universidade de Sa ntiago de Compostela e o IGE , 
para prácticas de alumnos do máster universitario en planificación e xestión do 
desenvolvemento territorial e do Grao en xeografía e ordenación do territorio (2014) 

31. Convenio específico de colaboración entre o Ministe rio de Agricultura, Alimentación 
e Medio Ambiente e a Comunidade Autónoma de Galicia , a través da Consellería do 
Medio Rural,  en materia de estatística (2015) 
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RECURSOS E OUTRAS ACTIVIDADES DO IGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Segundo o artigo 38 da Lei 9/1988 de estatística de  Galicia,  

o IGE é un organismo autónomo administrativo, con 

personalidade xurídica e patrimonio propios. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O artigo 38 da Lei 9/1988 de estatística de Galicia  configura ó IGE 

como organismo autónomo de carácter administrativo con 

personalidade xurídica e patrimonio propio 
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5.1 RECURSOS  

 

INVENTARIO 2012 2013 2014 2015 

Equipos de informática 728.443 733.786 743.079 764.853 

Equipos de oficina e mobiliario 430.246 420.642 420.642 420.642 

Fondo bibliográfico 56.032 56.032 56.052 56.385 

Elementos de transporte 41.860 0 0 0 

Instalacións técnicas 1.969 1.969 1.969 1.969 

Total 1.258.550 1.212.429 1.221.742 1.243.849 

Importe en euros 
 

 
 

ORZAMENTO Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 7 Total 

1996 1.681.812 200.576 20.434 1.484.500 0 3.387.322 

1997 1.695.161 201.988 20.434 1.586.672 0 3.504.255 

1998 1.910.377 194.944 20.434 1.944.274 0 4.070.029 

1999 1.938.360 184.204 20.434 2.006.178 0 4.149.176 

2000 2.002.849 214.255 20.434 1.737.935 631.063 4.606.536 

2001 2.134.693 324.294 36.662 1.428.942 841.549 4.766.140 

2002 2.177.411 378.386 36.694 1.360.856 807.461 4.760.808 

2003 2.224.730 378.386 44.540 1.964.000 0 4.611.656 

2004 2.339.277 387.210 44.870 1.964.000 0 4.735.357 

2005 2.665.749 421.090 55.870 1.773.900 0 4.916.609 

2006 2.762.114 445.962 82.220 1.803.900 0 5.094.196 

2007 2.828.654 452.676 82.940 1.803.900 0 5.168.170 

2008 3.036.547 461.730 94.940 1.803.900 0 5.397.117 

2009 3.049.883 420.085 87.819 1.637.941 0 5.195.728 

2010 3.044.752 381.323 25.000 1.228.460 0 4.679.535 

2011 2.950.017 376.900 0 970.092 0 4.297.009 

2012 2.950.017 373.070 12.000 986.592 0 4.321.679 

2013 2.683.568 356.967 0 1.029.089 0 4.069.624 

2014 2.613.568 339.119 0 964.592 0 3.917.279 

2015 2.613.568 320.433 0 910.397 0 3.844.398 

2016 2.648.376 320.433 0 1.010.397 0 3.979.206 

Importe en euros 
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EXECUCIÓN ORZAMENTO 

DE INGRESOS 2015 (€)

Previsión 

inicial
Modificacións

Previsión 

definitiva

Dereitos 

recoñecidos

Recadacións 

netas

%         

Execución

III.Taxas, prezos e outros 

ingresos
2.000 0 2.000 416 416 0

IV.Transferencias correntes 2.931.151 0 2.931.151 2.910.655 2.910.655 99%

V.Ingresos patrimoniais 850 0 850 684,61 684,61 81%

VII.Transferencias de capital 910.397 0 910.397 869.301 869.301 95%

Total 3.844.398 0 3.844.398 3.781.056 3.781.056 98%

EXECUCIÓN ORZAMENTO 

DE GASTOS 2015 (€)

Crédito     

inicial
Modificacións

Crédito 

definitivo

Obrigas 

recoñecidas

Pagos 

realizados

%         

Execución

I. Gastos de persoal 2.613.568 0 2.613.568 2.423.533 2.424 93%

II. Gastos correntes en bens 

e servizos
320.433 -20.497 299.936 296.651 296.651 99%

IV. Transferencias correntes 0 0 0 0 0

VI. Investimentos reais 910.397 0 910.397 873.138 873.138 96%

Total 3.844.398 -20.497 3.823.901 3.593.322 1.172.213 94%
 

Importe en euros 

No 2015 tramitáronse 50 expedientes de contratación, por un importe de 1.156.430 euros, e 
rexistráronse 2.096 entradas e 573 saídas de documentos. 

A estrutura orgánica do IGE está regulada no Decreto 198/2008, do 28 de agosto (DOG nº 175, 

do 10 de setembro): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A relación de postos de traballo vixente ao 31 de decembro de 2015 incluía 63 prazas. 
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O cadro de persoal á mesma data era de 57 persoas, o 42% homes e o 58% mulleres. 

5.2 FORMACIÓN  E OUTRAS ACTIVIDADES DE INTERESE ESTATÍSTICO 

Congresos, cursos, seminarios, e xornadas aos que a sistiu persoal do IGE  

� Curso sobre Regresión distribucional con aplicacion es en Biomedicina, Biología e 
economía.  USC. Santiago de Compostela. Febreiro 2015 

� Curso sobre protección de datos estatísticos.  INE. Madrid. Abril 2015 

� Xornada para a formación sobre xestión das publicac ións na nova web da Libraría 
Institucional.  Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. Abril 2015. 

� Curso sobre o código de boas prácticas.  INE. Madrid. Abril 2015 

� Seminario final do Proxecto Symbios.  Recomendacións para a planificación e política 
pública a favor dun territorio inclusivo.  Xunta de Galicia. Fondo Social Europeo. Santiago 
de Compostela. Maio 2015 

� Curso sobre métodos de imputación baseados en model os econométricos.  
Universidade de Valencia. Valencia. Xuño 2015 

� Curso-conferencia sobre redución da dimensión media nte compoñentes principais 
dinámicos e modelos factoriais para series temporai s.  IGE. Santiago de Compostela. 
Xuño 2015 

� Xornada sobre Big data e estatística.  SGAPEIO. A Coruña. Xuño 2015  

Prazas Nº Nivel

Secretaría xeral 1 30

Subdirección 2 30

Xefatura de servizo 11 28

Xefatura de sección 17 25

Técnico facultativo superior 1 22

Posto base grupo A 7 20

Programador 1 20

Técnico facultativo medio 3 18

Xefatura de negociado 3 18

Secretario dirección 1 18

Operador 2 18

Secretario subdirección 1 16

Posto base grupo D 3 12

Posto base grupo E 1 10

Titulado superior 1 grupo I

Enquisador 8 grupo III

Total 63 -
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� Xornada sobre substentibilidade financeira e reform a das entidades locais.  EGAP. 
Santiago de Compostela. Xuño 2015 

� Curso sobre o futuro das estatísticas demográficas.  INE. Madrid. Outubro 2015 

Cursos impartidos, publicacións e relatorios elabor ados por persoal do IGE 

� Curso on-line sobre recursos didácticos do portal e ducativo do IGE.  Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xaneiro-marzo 2015. Impartido por María 

Esther Calvo Ocampo, María Esther López Vizcaíno, María Pilar Romero Martínez e María 

Martín Vila. 

� Curso on-line sobre cálculos estatísticos básicos c on R.  EGAP. Maio-xuño 2015. 

Impartido por Juan Gómez Duaso, María Esther López Vizcaíno e Marta Suárez Morao. 

� Foro sobre políticas sociais e dinamización demográ fica do Plan estratéxico de 

Galicia 2015-2020.  Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. Xullo 2015. O IGE participou 

na mesa de traballo sobre pancas para mudar a dinámica demográfica e integración 

transversal da perspectiva demográfica nos obxectivos do PEG. Isabel del Río Viqueira. 

� VI Xornadas de análise input-output.  Sociedade Hispanoamericana de Análise Input-

Output. Barcelona. Setembro 2015. O IGE participou co relatorio “Novo marco input-output 

da economía galega”. Raúl Jácome Rodriguez. 

� XII Congreso galego de estatística e investigación de operacións . SGAPEIO. Lugo. 
Outubro 2015. Presentáronse tres comunicación orais: 

- “Construción dun indicador sintético de conxuntura económica”. Carlos Luís Iglesias 
Patiño, María Esther López Vizcaíno e Patricio Sánchez Fernández. 

- “Multilocalización e estatísticas rexionais”. Jorge Antonio Santiso Blanco. 
- “Estimation of employed people by economic activity in Galicia”. María José Lombardía 

Cortiña, María Esther López Vizcaíno e Cristina Rueda. 

� XV Conferencia española e V encontro iberoamericano  de biometría. Sociedade 

Española de Biometría. Bilbao. Setembro 2015. O IGE participou co relatorio “Model 

selection for the estimation of prevalence of smokers in small areas in Galicia”. María José 

Lombardía Cortiña, María Esther López Vizcaíno e Cristina Rueda. 

� Curso on-line sobre ferramentas para analizar e int erpretar datos sociodemográficos 

do portal educativo de IGE. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Outubro 2015-xaneiro 2016. Impartido por María Esther López Vizcaíno, María Pilar Romero 

Martínez e María Martín Vila. 

� Xornada de formación para elaborar proxectos de est atística. SGAPEIO e AGAPEMA. 

Santiago de Compostela. Novembro 2015. María Esther López Vizcaíno participou co 

obradoiro titulado “Cómo realizar un proxecto de estatística. Exemplos prácticos”. 

� Artigo publicado en INFORMEST. Boletín da SGAPEIO. Novembro de 2015. nº 41. “Da 

estrutura económica á renda dos fogares: trazos da economía galega”. Raúl Jácome. 

Rodríguez. 
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� Panel de expertos sobre pobreza e exclusión. Cáritas Diocesanas. Santiago de 

Compostela. Novembro 2015. Manuel Mateo Díaz. 

� A xestión do risco e o seguro na empresa galega.  Asociación Empresarial do Seguro. 

Madrid. Decembro  2015. O IGE participou co relatorio “Radiografía da empresa galega”. 

José Antonio Campo Andión. 

� Foro sobre sistemas de seguimento para medir o impa cto de RIS3 rexionais e 

transrexionais.  Xunta de Galicia. Axencia Galega de Innovación. Santiago de Compostela. 

Decembro 2015. O IGE coordinou un taller sobre “Indicadores estatísticos para un mellor 

seguimento das RIS3”. Carlos Luís Iglesias Patiño. 

 
Outras actividades  

Día mundial da estatística 

A Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou o 20 de outubro de 2015 segundo Día mundial 

da estatística, co gallo de salientar a importancia de que existan infraestruturas estatísticas 

sostibles, capaces de producir indicadores fiables e oportunos para mellorar a vida das persoas 

e o progreso dos países. En conmemoración deste día, o IGE organizou unha conferencia a 

cargo de Rafael Frutos Vivar, Subdirector Xeral da Axencia Estatal de Administración 

Tributaria, baixo o título de “A vella estatística económica nos tempos do big data: a renda dos 

fogares na contabilidade nacional e outras historias exemplares”. 

Feira matemática 2015 

O IGE participou cun posto na IX Feira Matemática celebrada na Coruña o 16 de maio de 2015,  

para conmemorar o 12 de maio como Día Escolar das Matemáticas. 

Organizada polo concello da Coruña e a Asociación Galega de 

Profesores de Matemáticas, a feira está dedicada a todas as etapas 

do ensino. Nela, cada centro, profesor ou grupo de alumnos poden 

expor, vender e mercar actividades ou propostas didácticas. Este ano 

o tema central foron os xogos de lóxica matemática e a súa presenza 

nos cinco continentes: http://www.agapema.org/?q=node/208 

V Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos 

A Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións, en 

colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, a Facultade de Matemáticas da USC, a Fundación Barrié e 

o IGE, convocou o V Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos, 

para estudantes de ESO, bacharelato e ciclos formativos de grao medio. 

Formou parte do xurado o funcionario do IGE Jorge Santiso Blanco. Os 

premios entregáronse o 15 de xuño de 2015: 

� 1º e 2º da ESO 

- Gañador: Colexio Obradoiro (A Coruña), co traballo “Efecto de antioxidantes en froitas e 

metais. Estudo comparativo” 

- Primeira mención especial: Colexio Apóstol Santiago (Vigo), co traballo “Quen é o máis 

viaxeiro” 
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- Segunda mención especial: Colexio Obradoiro (A Coruña), co traballo “Presenza de 

líquenes nas zonas arboradas da Coruña: ¿é menor nas zonas con máis tráfico?”  

� 3º e 4º da ESO 

- Gañador: Colexio Salesianos San Juan Bosco (A Coruña), co traballo “Reprodución das 

táboas de crecemento infantil que utilizan os pediatras cos datos dos nenos do colexio 

Salesianos da Coruña” 

- Primeira mención especial: IES de Poio, co traballo “Proxecto estatístico sobre mascotas”. 

- Segunda mención especial: CPR San José (Pontedeume), co traballo “Unha pregunta por 

favor” 

� Bacharelato e ciclos formativos de grao medio  

- Gañador: IES de Mugardos, co traballo “Rendemento escolar e condutas de risco. Unha 

investigación en estudantes de secundaria” 

- Mención especial: Colexio Obradoiro (A Coruña), co traballo “Lonxevidade en España nos 

últimos 10 anos” 

Os traballos “Reprodución das táboas de crecemento infantil que utilizan os pediatras cos datos 

dos nenos” e “Rendemento escolar e condutas de risco. Unha investigación en estudantes de 

secundaria” representaron a Galicia na fase nacional do concurso, celebrada en Madrid os días 

2 e 3 de xullo de 2015. O primeiro recibiu unha mención de honra do xurado.  
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINISTE RIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE E A COMUNIDADE AUTÓNO MA DE GALICIA, A 

TRAVÉS DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, EN MATERIA ES TATÍSTICA. ANO 2015  

En Madrid, 16 de decembro de 2015 

REUNIDOS 

Dunha parte, don Jaime Haddad Sánchez de Cueto, Subsecretario de Agricultura, Alimentación 
e Medio Ambiente, en virtude do Real Decreto 2024/2011, do 30 de decembro, polo que se 
dispón o seu nomeamento, en nome e representación do devandito departamento, consonte ás 
atribucións delegadas na Orde AAA/838/2012, do 20 de abril (BOE do 24 de abril), sobre 
delegación de competencias do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, 
modificada por Orde AAA/1402/2012, do 19 de xuño (BOE do 28 de xuño). 

E, doutra, dona Ángeles Vázquez Mejuto, Conselleira de Medio Rural, no seu nome e 
representación da mesma , actuando no exercicio do seu cargo e en función das atribucións 
que lle outorga o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa 
Presidencia, e no punto segundo do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de 
marzo1991). 

Amabas partes recoñécense capacidade xurídica suficiente para subscribir o presente 
convenio de colaboración e, para tal efecto, 

EXPOÑEN 

Primeiro:  Que o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente actúa consonte ao 
establecido no artigo 149.1.31.ª da Constitución Española, que reserva de forma exclusiva ao 
Estado a competencia en materia de estatística para fins estatais. 

Por outra parte, a Comunidade Autónoma de Galicia asumiu a competencia exclusiva sobre as 
estatísticas para fins da Comunidade Autónoma, de conformidade co previsto no artigo 27 do 
seu Estatuto de Autonomía. 

Segundo:  Que a Lei 12/1989, do 9 de maio, da Función Estatística Pública, cuxo obxecto é 
regular a función estatística para fins estatais, establece no artigo 41 que os servizos 
estatísticos da administración do Estado e das Comunidades Autónomas poderán celebrar 
convenios relativos ao desenvolvemento de operacións estatísticas cando iso conveña para o 
perfeccionamento e eficacia das mesmas ou para evitar duplicidades e gastos. Os devanditos 
convenios terán que fixar, cando a debida coordinación o requira, os procedementos técnicos 
relativos á recolla, tratamento e difusión da información, incluíndo os prazos nos que hanse 
levar a cabo ditas operacións. No marco dos convenios de cooperación poderán establecerse 
fórmulas de participación dos servizos estatais en no financiamento de estatísticas para fins 
estatais ou autonómicos. 

Terceiro:  Que o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e a Comunidade 
Autónoma de Galicia mantiveron  unha estreita relación de colaboración mediante a sinatura de 
convenios bilaterais en materia de estatística para levar a cabo, cada ano, as funcións precisas 
na recolla de información, gravación e validación dos datos no seu ámbito territorial para 
executar o correspondente programa de estatísticas. 

A partes subscribiron con data do 2 de xaneiro de 2014 un convenio marco en materia de 
estatística, anos 2014-2016. 

Cuarto: Que as partes consideran conveniente subscribir un convenio para harmonizar e 
comparar as estatísticas elaboradas en virtude das súas competencias, así como para 
establecer unha única fonte de recolla de información, que evite duplicidades, diverxencias e 
molestias ao informante e minimice o custo que supón executar o Programa Estatístico, 
garantindo o suficiente grao de cobertura, fiabilidade e oportunidade, consonte coas esixencias 
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da normativa nacional e da Unión Europea. O Consello de Ministros, na súa reunión do 16 de 
outubro de 2015, autorizou a celebración do presente convenio 

Quinto: Que o artigo 6, apartado 1, da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común, habilita á Administración 
xeral do Estado e aos órganos de goberno das comunidades autónomas, para celebrar 
convenios de cooperación entre si e no ámbito das súas respectivas competencias. 

Consecuentemente, as partes están habilitadas para a subscribir este convenio de 
cooperación, que quedará fóra do ámbito de aplicación do Texto Refundido da Lei de contratos 
do sector público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, agás 
para resolver as dúbidas e as lagoas que se puidesen presentar, en cuxo caso serán de 
aplicación os principios do devandito texto legal. 

Por todo o exposto, as partes acordan subscribir o presente convenio convenio de 
colaboración, con suxeición ás seguintes 

CLÁUSULAS 

Primeira: Obxecto 

O presente convenio de cooperación ten por obxecto establecer a acción conxunta das partes 
asinantes, en materia de estatística agraria e gandeira e de pesca, para levar a cabo, durante o 
ano 2015, as funcións precisas na recolla de información nas explotacións agrarias, 
establecementos, empresas industriais e mercados de produtos agrarios; así como a gravación 
e validación destes, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, para executar 
os programas de estatística referidos na cláusula 4 do presente convenio. 

Segunda: Actuacións 

1. A Consellería do Medio Rural e do Mar da Comunidade Autónoma de Galicia, 
comprométese a realizar as seguintes actuacións: 
a) As operacións estatísticas precisas para executar o seu programa de estatísticas no 

exercicio da súa competencia exclusiva sobre as estatísticas para fins da Comunidade 
Autónoma. 

b) Realizar durante o ano 2015 as operacións estatísticas acordadas entre ambas partes e 
posterior entrega dos resultados obtidos ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e 
Medio Ambiente, de acordo co calendario establecido. 

c) Dispor dos recursos materiais e humanos necesarios, xa sexa de xeito directo ou 
indirecto para realizar as operacións estatísticas acordadas.  

2. O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente comprométese a realizar as 
seguintes actuacións: 
a)  Tratar, depurar, integrar e difundir as operacións, en materia de estatística, realizadas 

pola Comunidade Autónoma, segundo o calendario acordado. 
b) Financiar conforme ao establecido na cláusula terceira a parte dos traballos que debe 

realizar a Comunidade Autónoma para realizar o programa de estatísticas. 
3. As principais características metodolóxicas, así como as datas de entrega dos datos das 

operacións estatísticas, ás que se fai referencia na cláusula cuarta sobre programas de 
traballo, determinaranse pola comisión de seguimento. 

4. O detalle das actuacións e o orzamento para o ano 2015 inclúense no anexo. 

Terceira: Orzamento, financiamento e forma de pagam ento  

O presente convenio será financiado polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente con cargo á aplicación orzamentaria 23.02.451O.640.08, dos orzamentos xerais do 
Estado do ano 2015. 
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A achega máxima do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente ascende aos 
74.965,63 euros, que se destinarán á execución das operacións estatísticas acordadas polas 
partes conforme a planificación anual e os calendarios das operacións estatísticas que se 
acorden. 

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente abonará á Comunidade Autónoma 
de Galicia dito importe, mediante transferencia á conta bancaria, códigos: 
2080.0300.87.3110063172, logo de comprobar os traballos realizados, e certificada a 
conformidade dos mesmos polo Ministerio. 

A Comunidade Autónoma achegará os medios materiais e humanos necesarios para realizar 
as operacións estatísticas acordadas, sen que deste convenio se deriven achegas monetarias 
por parte da Comunidade Autónoma. 

Cuarta: Programa de traballo 

As operacións estatísticas, así como os traballos concretos que se efectúen, a realizar pola 
Comunidade Autónoma, base deste convenio, serán as asignadas no Plan Estatístico Nacional 
(PEN) ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e nas que figure a 
Comunidade Autónoma como organismo colaborador, aprobado mediante Real Decreto 
1658/2012, sendo de aplicación o Real Decreto 1085/2014, do 19 de decembro, polo que se 
aproba o programa anual 2015, así como as operacións necesarias para elaborar as contas 
económicas rexionais da agricultura de acordo coa metodoloxía publicada polo Ministerio. 

A entrega dos datos realizarase coa antelación suficiente para poder cumprir cos prazos 
indicados tanto na regulamentación europea, como nos calendarios de difusión publicados nos 
programas anuais referidos no apartado anterior. 

Quinta: Comisión de seguimento 

Créase unha comisión de seguimento para avaliar o grao de cumprimento do presente 
convenio, formada por dous representantes de cada parte. Dita comisión reunirase, como 
mínimo unha vez ao ano e sempre que as necesidades así o requiran. 

Actuará como Presidente de dita comisión a Subdirectora Xeneral de Estatística do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, ou persoa na que delegue, e como Secretario 
un funcionario da Subdirección Xeneral de Estatística nomeado polo Presidente con nivel 
mínimo 28.  

Os representantes da comisión da Comunidade Autónoma serán nomeados polo titular do 
órgano competente da mesma. 

As funcións da comisión serán as seguintes: 

Programar e planificar os traballos a desenvolver aos efectos do correcto cumprimento do 
contido do convenio, así como as datas de entrega dos datos das operacións estatísticas 

Acordar a metodoloxía e as normas de depuración a seguir na elaboración das estatísticas. 

Resolver as discrepancias e conflitos que se presenten en relación coa execución do convenio. 

Asegurar a óptima coordinación entre as partes. 

Esta comisión axustarase en todo o non especificamente previsto, ás normas contidas no 
capítulo II do título II da Lei 30/92, do 26 de novembro do réxime xurídico das  administracións 
públicas e do procedemento administrativo común. 

Sexta: Duración 

O presente convenio producirá efectos desde o día da súa sinatura e ata o 31 de decembro de 
2015. 
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Sétima: Extinción do convenio 

A extinción do presente convenio de colaboración será por cumprimento motivado ou por 
desistimento dunha das partes. No caso de resolución anticipada do convenio as actuacións en 
curso continuarán efectuándose ata a súa completa finalización, pero non se iniciarán novas 
actuacións. 

Oitava: Xurisdición 

O presente convenio ten natureza administrativa, segundo o disposto no artigo 6 da Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común, e está excluído do ámbito de aplicación do Texto 
Refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, 
do 14 de novembro, en virtude do establecido no artigo 4.1. c) da mencionada norma. 

As controversias que se puidesen formular sobre a interpretación e execución do presente 
convenio, que non puidesen ser resoltas pola comisión de seguimento, serán de coñecemento 
pola Xurisdición Contenciosa-Administrativa, de acordo coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, 
reguladora desta orde xurisdicional. 

E, en proba de conformidade, e para a debida constancia de canto queda acordado, as partes 
asinan o presente convenio específico de colaboración, por cuadriplicado exemplar e en todas 
as súas follas, no lugar e a data ao inicio indicados. 

A Ministra de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, P.D. (Orde AAA/838/2012, do 20 de 
abril), o Subsecretario de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Jaime Haddad Sánchez 
de Cueto.  

A Conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez Mejuto.  

 

ANEXO 
Listado xeral de operacións estatísticas, caracterí sticas metodolóxicas e orzamento de 

financiamento do Ministerio 

Nº Nome 
Clase de 

operación 
Obxectivos 

Campo de 
observación 

Periodicidade 
Desagregación 

territorial de 
resultados 

Demandantes 
da súa 

execución 

Orzamento 
financiamen

to do 
Ministerio 

1 

Enquisa anual 
de superficies 
e rendemento 

de cultivos 

Poboación 
e enquisa 

por 
mostraxe 

Determinar 
superficies, 

rendementos e 
producións dos 

diferentes cultivos 
(incluídos 
froiteiros)  

Zonas de maior 
intensidade de 

cultivo 
Anual 

Comunidade 
autónoma e 

provincia 

Ministerio 

25.120,07 

Programa 
2015 

UE 

 

2 

Avances 
mensuais de 
superficies e 
producións 
agrícolas 

Elaboración 
de síntese 

Determinar 
superficies e 

producións dos 
cultivos máis 

representativos  

Zonas ocupadas 
polos principais 

cultivos 
Mensual Provincia 

Ministerio 

1.121,55 
Programa 

2015 

UE 

 

3 

Estatísticas 
sobre 

superficies e 
producións 
anuais de 
cultivos 

Elaboración 
de síntese 

Determinar 
superficies, 

rendementos  e 
producións dos 

diferentes cultivos 

Zonas ocupadas 
polos cultivos 

Anual 
Provincia e 

concello 

Ministerio 

747,79 

Programa 
2015 

UE 

 

4 

Estatísticas 
sobre efectivos 

de gando 
(directorios e 

enquisas) 

Constitución 
de marcos, 
deseño de 
mostraxe e 
realización 

de enquisas  

Determinar 
efectivos de gando 

cunha tipoloxía 
definida  

Explotacións con 
bovino, ovino-

caprino e porcino 

Semestrais e 
Anuais 

Concello-estrato 
de explotacións 

Ministerio 

24.565,85 
 

Programa 
2015 

UE 

 

5 

Estatísticas de 
producións 
gandeiras 

(directorios e 
enquisas) 

Constitución 
de marcos, 
deseño de 
mostraxe e 
realización 

de enquisas  

Efectivos 
sacrificados por 

tipos, produción de 
carne-canal e 

destino. Outras 
producións 
gandeiras 

Matadoiros e 
outros centros 

Anual (censo). 
Mensual 
(mostra) 

Comunidade 
autónoma e 

provincia 

Ministerio 

1.647,31 

Programa 
2015 

UE 
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6 

Evaluación do 
movemento 
comercial 
pecuario 

Elaboración 
de síntese 

Coñecer o 
movemento 

interprovincial do 
gando 

Explotacións Anual Provincia 

Ministerio 

164,73 

Elaboración 
contas 

económicas 
rexionais da 
agricultura 
segundo 

metodoloxía 
do Ministerio 

 

 

7 

Prezos 
conxunturais 
de produtos 
agrícolas e 
gandeiros 

Información 
estatística 

de mercado 

Obter prezos 
medios dos 

produtos agrícolas 
e gandeiros e 

tipoloxías máis 
importantes, en 

mercados 
representativos  

Produtores, 
entidades 

comercializadoras, 
explotacións 

agrarias, 
asociacións en 

zonas de 
produción  

Diaria e 
semanal 

(agrícolas). 
Semanal e 
mensual 

(gandeiros) 

Zonas de 
produción e 
provincias 

Ministerio 

4.477,04 

Programa 
2015 

UE 

 

8 
Prezos medios 

nacionais 

Información 
estatística 

de mercado 

Obter prezos 
medios para 

diversos produtos 
agrarios  

Produtores, 
entidades 

comercializadoras, 
explotacións 

agrarias, 
asociacións en 

zonas de 
produción  

Semanal 
Zonas de 

produción e 
provincias 

Ministerio 

3.937,62 

Programa 
2015 

UE 

 

9 

 
Estatísticas 
mensuais e 
anuais de 
prezos e 
salarios 
agrarios 

Enquisas 
por 

mostraxe 

Obter prezos 
medios 

ponderados e 
calcular índices de 

percibidos (203 

clases) e pagados 
(120 clases) polos 

agricultores e 
salarios (19 clases) 

Produtores, 
entidades 

comercializadoras, 
explotacións 

agrarias, 
asociacións 

Mensual e 
anual 

Nacional 

Ministerio 

10.073,47 

Programa 
2015 

UE 

 

10 

Prezos medios 
anuais das 

terras de uso 
agrario 

Enquisa por 
mostraxe 

Obtención de 
prezos medios das 

terras de uso 
agrario por 

CC.AA., para 
diversos tipos de 
aproveitamento  

Provincia e clases 
de uso de solos 

máis 
representativos 

Anual 
Comunidade 
autónoma e 

provincia 

Ministerio 

1.245,43 

Programa 
2015 

UE 

 

11 

Canons anuais 
de 

arrendamentos 
rústicos 

Enquisa por 
mostraxe 

Obter canons de 
arrendamento 

medios por CC.AA, 
para diversos tipos 
de aproveitamento  

Provincia e clases 
de uso de solos 

máis 
representativos 

Anual 
Comunidade 
autónoma e 

provincia 

Ministerio 

845,14 
Programa 

2015 

UE 

 

12 

Contas 
económicas 
rexionais da 
agricultura 

Elaboración 
de síntese 

Determinar os 
principais 

indicadores 
macroeconómicos 

da actividade 
agraria  

Estatísticas de 
contido físico, 
económico e 

social 

Anual 
Nacional e 

comunidade 
autónoma 

Ministerio 

1.018,63 

Programa 
2015 

UE 

 

              Total (euros) 74.965,63 

 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente 

Normativa do departamento e /ou interese xeral 

P. E. N 

Plan Estatístico Nacional (PEN) 2013-2016, aprobado por Real Decreto 1658/2012, do 7 
de decembro (BOE do 8 de decembro), e Programa anual 2015 de desenvolvemento do 
PEN, aprobado por Real Decreto 1085/2014, do 19 de decembro (BOE nº 14 do 16 de 
xaneiro) 

UE Normativa da Unión Europea (regulamentos, directivas, decisións, ...) 
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DECRETO 185/2015, DO 23 DE DECEMBRO, POLO QUE SE AP ROBA O 
PROGRAMA ESTATÍSTICO ANUAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA D E GALICIA 

PARA 2016 

 

O Plan Galego de Estatística é, conforme ao artigo 6 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de 
estatística de Galicia, o instrumento de ordenación e planificación da actividade estatística da 
Comunidade Autónoma. Para o seu desenvolvemento e execución o Consello da Xunta, a 
proposta do Conselleiro de Facenda, aprobará un Programa estatístico que terá a vixencia dun 
ano natural, conforme establece o artigo 9 da citada lei. 

O Plan Galego de Estatística 2012-2016, aprobado pola Lei 8/2011, do 9 de novembro, prevé 
que os programas estatísticos anuais inclúan a relación de actividades estatísticas que 
satisfagan as súas metas de información, recollendo para cada unha delas as características 
que determinan os seus artigos 9 e 10. Ademais, os programas incluirán unha relación das 
outras actividades de interese estatístico e as vencelladas coas liñas de actuación salientables 
do artigo 6.4. 

En cumprimento do disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, o proxecto do Programa 
estatístico anual 2016 foi elaborado polo Instituto Galego de Estatística, logo do informe 
preceptivo do Consello Galego de Estatística. 

En virtude de todo o anterior, por proposta do Conselleiro de Facenda, e logo da deliberación 
do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e tres de decembro de dous mil 
quince, 

D I S P O Ñ O: 

Artigo 1. Aprobación do Programa estatístico anual 2016 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia 
e o 3.2 da Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan Galego de Estatística 2012-2016, apróbase o 
Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2016. Este Programa 
inclúe as operacións e as outras actividades estatísticas que darán cumprimento aos 
obxectivos do plan, realizadas polo IGE, os órganos superiores da Administración Xeral da 
Comunidade Autónoma e as entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, 
que coordinarán as súas actuacións mediante os órganos estatísticos sectoriais. Nos anexos I, 
II, III e IV recóllense, clasifícanse e descríbense estas actividades. No anexo V preséntanse as 
actividades de interese estatístico que se programan para cumprir os obxectivos do plan e no 
anexo VI as modificacións con respecto ao programa de 2015. 

Artigo 2. Obxectivos informativos  

Os obxectivos informativos recollidos no artigo 6 do Plan Galego de Estatística comprenden as 
metas de información, a obrigada consideración da perspectiva de xénero e as liñas de 
actuación salientables. 

1. Metas de información  

O plan inclúe no anexo 2 as metas de información estatística, que constitúen os seus 
obxectivos específicos de información. Para cumprir estes obxectivos prográmanse no 2016 as 
operacións e as outras actividades estatísticas incluídas no anexo I deste decreto. 

2. Perspectiva de xénero 

As actividades estatísticas programadas deberán ter en conta a perspectiva de xénero. As 
incluídas no Programa que prevexan datos sobre persoas físicas deberanse recoller e difundir 
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por sexo. Só excepcionalmente e mediante informe motivado e aprobado polo órgano 
competente poderá xustificarse o incumprimento desta obriga. 

3. Liñas de actuación salientables  

Dentro dos obxectivos informativos e como liñas de actuación salientables, o Plan Galego de 
Estatística 2012-2016 encomenda afondar na análise da demografía, da estrutura, da 
conxuntura e do sector exterior da economía. No anexo V do Programa figuran as actividades 
de interese estatístico e outras actuacións concretas a realizar no 2015 para avanzar neste 
obxectivo de incrementar o valor da información estatística dispoñible. Xunto con esas, cómpre 
engadir outras de máis difícil concreción, pero tamén vencelladas coas liñas de actuación 
salientables, que se presentan a seguir: 

a) Liña de actuación salientable 1. Demografía 
- Estimación da poboación axustada empregada no financiamento autonómico 
- Estudo da poboación residente en establecementos colectivos 
- Estudo das cifras poboacionais de referencia no 1 de xullo de cada ano 

b) Liña de actuación salientable 2. Estrutura económica 
- Actualización do marco input-output 2011 
- Estudo dos métodos para estimar macromagnitudes en termos constantes 
- Estudo das contas por sectores institucionais 
- Estudo sobre o uso estatístico das mostras do IRPF 

c) Liña de actuación salientable 3. Conxuntura económica 
- Estudo da construción dun indicador de actividade empresarial para Galicia 
- Estudo da estimación do PIB en tempo real 
- Estudo da mensualización do índice de confianza do consumidor 
- Estudo sobre a estimación da función de produción para Galicia 

d) Liña de actuación salientable 4. Sector exterior 
- Análise dos fluxos co resto das CC.AA. dos principais produtos 

Artigo 3. Obxectivos organizativos 

Para dar cumprimento a estes obxectivos prográmanse no 2016 as actividades de interese 
estatístico incluídas no anexo V deste decreto. 

Artigo 4. Obxectivos instrumentais 

Para dar cumprimento a estes obxectivos prográmanse no 2016 as actividades estatísticas 
incluídas no anexo I deste decreto, así como as actividades de interese estatístico incluídas no 
seu anexo V.  

Artigo 5. Carácter das operacións estatísticas 

As operacións incluídas nos programas anuais con proxecto técnico consideraranse oficiais 
após a publicación dos seus resultados. 

Artigo 6. Planificación 

Segundo o artigo 21 da Lei 8/2011, do 9 de novembro do Plan Galego de Estatística 2012-
2016, para que o sistema estatístico provexa información aos instrumentos de planificación que 
formalicen os órganos da administración autonómica, deberá de incluírse unha operación do 
tipo sistema de indicadores nos programas. Cumprindo con isto, seguen a programarse para o 
2016 as operacións 25-606 Estatística de infancia e adolescencia e 99-001 Sistema de 
indicadores do Programa Operativo FEDER. 

Disposición adicional 
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As actuacións estatísticas incluídas neste Programa levaranse a efecto dentro das 
dispoñibilidades orzamentarias existentes no estado de gastos do orzamento da Comunidade 
Autónoma de Galicia para 2016. 

Disposición derradeira primeira 

Facúltase ao conselleiro de Facenda para ditar cantas disposicións sexan necesarias para o 
desenvolvemento e execución desta norma. 

Disposición derradeira segunda 

Esta disposición entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2016. 

Santiago de Compostela, vinte e tres de decembro de dous mil quince. 

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente 
Valeriano Martínez García 
Conselleiro de Facenda 

ANEXO I. Metas de información e obxectivos instrumentais coas actividades estatísticas que os 
satisfán  

ANEXO II. Operacións e outras actividades estatísticas por organismo responsable 

ANEXO III. Descrición das operacións estatísticas  

ANEXO IV. Descrición das outras actividades estatísticas  

ANEXO V. Outras actividades de interese estatístico 

ANEXO VI. Relación entre os programas para o 2015 e o 2016 

ANEXO I 
Metas de información e actividades estatísticas que  as satisfán 

1 Territorio, recursos naturais e medio ambiente 
1. 1 Territorio e recursos naturais 
1.1.1 Territorio 
11-101 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso 
11-102 Indicadores de seguimento das DOT e do POL: en curso 
1.1.2 Oferta e demanda de solo 
1.1.3 Estradas 
11-301 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso 
1.1.4 Portos e outras infraestruturas 
1.1.5 Estática e dinámica forestal. Superficies e repoboacións  
AE613 Producións forestais 
1.1.6 Incendios forestais 
AE614 Incendios forestais 
1.1.7 Montes veciñais e comunidades de montes 
AE612 Explotación do Rexistro de Montes Veciñais de Man Común 
1.1.8 Caza e pesca continental 
11-801 Estatística de licenzas de pesca e caza: en curso 
1.1.9 Recursos naturais e biodiversidade 
AE603 Indicadores ambientais 
1. 2 Medio ambiente 
1.2.1 Climatoloxía  
AE616 Climatoloxía 
1.2.2 Calidade do aire  
AE603 Indicadores ambientais 
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AE615 Calidade do aire 
1.2.3 Reservas de auga 
12-301 Reservas de auga: en curso 
1.2.4 Calidade e depuración de auga 
12-401 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: en curso 
AE603 Indicadores ambientais 
1.2.5 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe 
12-501 Xestión de residuos urbanos: en curso 
AE603 Indicadores ambientais 
1.2.6 Infraccións e impacto ambiental 
1.2.7 Hábitos e prácticas ambientais 
AE603 Indicadores ambientais 
2 Sociedade 
2. 1 Poboación e fogares 
2.1.1 Estática e dinámica da poboación   
21-101 Indicadores demográficos: en curso 
21-102 Cifras poboacionais de referencia: en curso 
AE301 Explotación do movemento natural da poboación 
AE302 Explotación dos movementos migratorios 
AE308 Nomenclátor e explotación do Padrón municipal de habitantes 
21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso 
21-104 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en implantación 
21-105 Táboas de mortalidade: en curso 
AE329 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica 
2.1.2 Estrutura dos fogares  
25-201 Enquisa estrutural a fogares: en curso 
21-201 Estatística de familias numerosas: en curso 
2.1.3 Dinámica dos fogares  
21-301 Proxeccións de fogares: en curso 
2.1.4 Proxeccións demográficas  
21-401 Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso 
2.2 Sanidade  
2.2.1 Asistencia sanitaria  
22-101 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo: en 
cumprimento 
AE340 Información estatística do sistema sanitario galego 
2.2.2 Listas de agarda  
22-201 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso 
2.2.3 Prestación farmacéutica  
2.2.4 Estado xeral de saúde da poboación  
21-105 Táboas de mortalidade: en curso 
2.2.5 Morbilidade   
22-501 Explotación do Rexistro Galego da Sida: en cumprimento 
22-502 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso 
AE617 Enfermidades de declaración obrigatoria 
2.2.6 Mortalidade por causas  
22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento 
22-601 Análise da mortalidade: en cumprimento 
2.2.7 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes  
22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento 
22-702 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas: en cumprimento 
2.3 Educación e capital humano  
2.3.1 Ensino preobrigatorio  
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23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso 
2.3.2 Ensino obrigatorio  
23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso 
AE337 EPA. Variables de submostra 
2.3.3 Ensino postobrigatorio non universitario  
23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso 
AE337 EPA. Variables de submostra 
2.3.4 Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións  
23-501 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso 
2.3.5 Ensino universitario   
23-501 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso 
AE337 EPA. Variables de submostra 
2.3.6 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral   
23-601 Inserción laboral dos titulados de formación profesional: en curso 
2.3.7 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas  
23-701 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso 
AE337 EPA. Variables de submostra 
2.4 Traballo  
2.4.1 Caracterización do mercado laboral  
24-101 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso 
24-102 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento 
24-103 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento 
24-104 Apertura de centros de traballo: en curso 
24-105 Centros especiais de emprego: en curso 
AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social 
AE606 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais 
AE607 Informe do paro rexistrado 
AE321 Explotación da mostra continua de vidas laborais 
AE328 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa 
AE329 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica 
24-106 Afiliacións a Seguridade Social por concello de residencia do afiliado: en implantación 
AE336 Emprego na Seguridade Social e mutualidades 
AE337 EPA. Variables de submostra 
2.4.2 Accidentes laborais e enfermidades profesionais  
24-201 Sinistralidade laboral: en curso 
2.4.3 Accións preventivas en sinestralidade laboral  
2.4.4 Incapacidades por enfermidade  
2.4.5 Salarios  
AE312 Estudo sobre salarios 
2.4.6 Outras condicións laborais  
24-601 Empresas de traballo temporal: en curso 
AE337 EPA. Variables de submostra 
2.4.7 Flexibilidade na aplicación das condicións laborais  
2.4.8 Concertación laboral   
AE629 Conciliacións individuais e colectivas 
AE604 Negociación colectiva 
2.4.9 Eleccións sindicais  
24-901 Eleccións sindicais: en curso 
2.4.10 Folgas e peches patronais  
AE634 Folgas e peches patronais 
2.4.11 Infraccións e sancións   
24-1101 Infraccións e sancións na orde social: en curso 
2.4.12 Regulación de emprego  
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24-1201 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de 
xornada: en curso 

2.4.13 Persoas traballadoras estranxeiras  
24-1301 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en curso 
2.5 Condicións sociais  
2.5.1 Ingresos e gastos dos fogares   
25-201 Enquisa estrutural a fogares: en curso 
25-101 Enquisa conxuntural a fogares: en curso 
2.5.2 Benestar  
25-201 Enquisa estrutural a fogares: en curso 
25-203 Indicadores de cohesión social: en curso 
25-202 Indicadores de xénero: en curso 
2.5.3 Pensións e outras prestacións   
25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social: en curso 
AE314 Pensións e outras prestacións 
25-301 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista: en proxecto 
2.5.4 Emprego do tempo  
2.5.5 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade  
AE329 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica 
AE335 EEF. Mobilidade 
2.5.6 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais  
25-601 Estatística de protección de menores: en curso 
25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social: en curso 
AE315 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 
25-603 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais: en curso 
21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso 
25-606 Estatística de infancia e adolescencia: en proxecto 
25-1102 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores: en proxecto 
2.5.7 Discapacidade  
25-701 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en reestruturación 
2.5.8 Violencia de xénero  
25-801 Estatística de violencia de xénero: en curso 
2.5.9 Conciliación familiar e laboral  
2.5.10 Capital social e participación cidadá  
2.5.11 Xustiza e seguridade  
AE602 Asistencia xurídica gratuíta 
25-1101 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112: en curso 
25-1102 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores: en proxecto 
2.6 Cultura e lecer  
2.6.1 Equipamentos e recursos culturais   
AE628 Estatística de bibliotecas públicas 
2.6.2 Equipamentos e recursos deportivos e para o lecer  
2.6.3 Hábitos e prácticas culturais  
2.6.4 Hábitos e prácticas deportivas e do lecer  
11-801 Estatística de licenzas de pesca e caza: en curso 
2.6.5 Prácticas lingüísticas  
2.6.6 Produción e oferta audiovisual  
2.6.7 Outras producións e ofertas culturais  
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro: en implantación 
2.7 Vivenda  
2.7.1 Parque de vivendas  
2.7.2 Demanda e acceso á vivenda  
AE601 Accesibilidade á vivenda 
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2.7.3 Equipamento e características das vivendas  
AE334 EEF. Características básicas dos fogares 
3 Estrutura produtiva 
3. 1 Sector agrario 
3.1.1 Superficies agrarias  
31-101 Superficies agrícolas: en curso 
3.1.2 Efectivos gandeiros  
31-201 Sector porcino industrial: en cumprimento 
AE620 Explotación do Rexistro de Avicultura 
31-203 Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso 
31-204 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún: en curso 
3.1.3 Maquinaria e outro capital agrario   
31-301 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso 
3.1.4 Producións e rendementos vexetais  
AE621 Rendementos de cultivos 
3.1.5 Sacrificio de gando   
31-501 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento 
3.1.6 Produción de leite  
3.1.7 Outras producións e rendementos animais  
3.1.8 Produción ecolóxica e de calidade  
AE603 Indicadores ambientais 
3.1.9 Características das explotacións agrarias  
31-901 Sector cunícola: en cumprimento 
31-902 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso 
AE105 Contas económicas da agricultura. Uso de medios de produción na explotación agraria 
31-905 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do PDR: en curso 
3.2 Pesca e acuicultura  
3.2.1 Buques pesqueiros  
32-101 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso 
3.2.2 Establecementos de acuicultura  
AE631 Establecementos de acuicultura mariña 
3.2.3 Primeira venda de produtos pesqueiros  
32-301 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso 
3.2.4 Características das unidades de produción  
AE622 Estatística de produción de acuicultura mariña 
32-501 Enquisa de ocupación na pesca: en curso 
AE610 Estatística de permisos de marisqueo a pé 
3.2.5 Ocupación no sector da pesca  
32-501 Enquisa de ocupación na pesca: en curso 
3.3 Enerxía e industria  
3.3.1 Produción, distribución e consumo de enerxía   
AE633 Balance enerxético 
33-201 Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial: en curso 
3.3.2 Enerxías renovable e non-renovable  
AE633 Balance enerxético 
33-201 Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial: en curso 
3.3.3 Caracterización do subsector mineiro  
3.3.4 Subsector industrial relacionado co sector primario  
AE611 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas 
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014 
3.3.5 Outras industrias manufactureiras  
AE307 Explotación do índice de produción industrial 
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014 
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3.4 Construción  
3.4.1 Edificación residencial e non residencial  
34-101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento 
AE313 Seguimento e análise da construción 
3.4.2 Rehabilitación e recuperación do patrimonio construído  
3.4.3 Enxeñaría civil   
3.5 Servizos de mercado  
3.5.1 Comercio interior   
35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso 
3.5.2 Transporte de mercadorías e de pasaxeiros  
35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso 
3.5.3 Infraestruturas turística e hostaleira  
AE623 Explotación do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas 
35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso 
AE412 Emprego no sector turístico galego 
3.5.4 Movemento viaxeiros.Ocupación establecement. regulamentados e non regulamentados  
35-401 Análise estatística do excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora: en curso 
35-402 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia: en curso 
35-403 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia: en implantación 
AE324 Conxuntura hoteleira: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial 
3.5.5 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado  
35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso 
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro: en implantación 
3.6 Administración pública e outros servizos non de  mercado  
3.6.1 Administración autonómica  
36-101 Indicadores da actividade económica-financeira da comunidade autónoma: en curso 
36-102 Explotación do Rexistro de Entidades Instrumentais do Sector Público da C.A.: en curso 
3.6.2 Administración local  
3.6.3 Administración universitaria  
3.6.4 Institucións sen fins de lucro  
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro: en implantación 
3.6.5 Ingresos tributarios e non tributarios  
36-501 Estatística tributaria autonómica: en curso 
AE317 Explotación estatística da información tributaria 
3.6.6 Recursos e gasto na educación  
3.6.7 Recursos e gasto na sanidade  
AE340 Información estatística do sistema sanitario galego 
3.6.8 Recursos e gasto nas infraestruturas  
3.6.9 Recursos e gasto na I+D+i  
3.6.10 Recursos e gasto noutras áreas de especial interese  
3.6.11 Cooperación externa  
3.7 Mercados e prezos  
3.7.1 Intercambios comerciais  
AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario 
3.7.2 Prezos no sector primario  
37-201 Prezos agrarios: en cumprimento 
37-202 Prezos da terra: en cumprimento 
37-203 Prezos do leite: en curso 
37-204 Explotación do Rexistro de Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en curso 
3.7.3 Prezos no sector da construción e da vivenda  
3.7.4 Prezos no sector externo  
37-401 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso 
3.7.5 Prezos no sector enerxético  
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3.7.6 Prezos noutros sectores  
3.7.7 Nivel xeral de prezos  
AE309 Informe das variacións do Índice de prezos de consumo 
3.7.8 Competitividade   
37-801 Índices de competitividade: en curso 
AE627 Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia 
3.8 Actividade empresarial  
3.8.1 Estrutura e caracterización do sector empresarial  
38-101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso 
38-102 Indicadores do sector empresarial: en curso 
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro: en implantación 
38-104 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso 
38-105 Estatística de multilocalización empresarial: en implantación 
AE627 Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia 
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014 
3.8.2 Conxuntura empresarial  
3.8.3 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas  
38-301 Cooperativas: en curso 
38-302 Sociedades laborais: en curso 
3.9 Sistema de contas  
3.9.1 Contas económicas  
39-101 Contas económicas anuais: en curso 
39-102 Contas económicas trimestrais: en curso 
39-103 Contas económicas da agricultura: en cumprimento 
AE105 Contas económicas da agricultura. Uso de medios de produción na explotación agraria 
39-104 Produto interior bruto municipal: en curso 
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro: en implantación 
3.9.2 Marco input-output  
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro: en implantación 
3.9.3 Sectores institucionais  
39-402 Matriz de contabilidade social: en curso 
3.9.4 Contas satélites  
39-402 Matriz de contabilidade social: en curso 
4 Coñecemento e tecnoloxía 
4. 1 Sociedade da información 
4.1.1 Sociedade da información nos fogares  
41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso 
4.1.2 Sociedade da información nas empresas  
41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso 
41-201 Empresas TIC de Galicia: en curso 
4.1.3 Sociedade da información nas administracións  
41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso 
41-301 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia: en curso 
41-302 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos: en curso 
4.1.4 Sociedade da información no sistema educativo   
23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso 
4.1.5 Sociedade da información no sistema sanitario  
41-501 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso 
4.1.6 Sociedade da información no medio rural  
AE338 A sociedade da información no medio rural 
4.2 Ciencia e tecnoloxía  
4.2.1 I+D+i nas empresas  
42-101 Situación da certificación en Galicia: en curso 
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AE626 Indicadores de innovación 
4.2.2 I+D+i nas administracións  
AE626 Indicadores de innovación 
4.2.3 I+D+i na universidade  
AE626 Indicadores de innovación 
4.2.4 Comercio externo de produtos tecnolóxicos  
AE316 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía 

ANEXO I (bis) 
Obxectivos instrumentais e actividades estatísticas  que os satisfán 

a) Responder ás demandas de información deseñando a actividade estatística consonte as 
necesidades, ofrecendo retornos de valor e reducindo as molestias aos informantes  
AE630 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural 
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014 

b) Divulgar axeitadamente, respectando os prazos ou as datas de publicación, a información 
estatística de carácter oficial que teña como referencia Galicia  
AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social 
AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario 
AE307 Explotación do índice de produción industrial 
AE202 Banco de series de conxuntura 
AE205 Banco de datos territorial 
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014 

c) Sensibilizar á sociedade mediante servizos e actividades que potencien o coñecemento a 
través da estatística  
AE204 Portal estatístico para o mundo educativo 
AE219 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia 
AE410 A enerxía en Galicia 
AE401 Anuario de estatística agraria 
AE402 Anuario de pesca 
AE404 Datos estatísticos básicos de Galicia 
AE406 Anuario de estatísticas sociolaborais 
AE409 Galicia aberta: a emigración en cifras 

d) Impulsar e realizar investigación estatística, tanto nos aspectos metodolóxicos e históricos 
como noutros ámbitos de interese para a Comunidade Autónoma que contribúan a mellorar 
o coñecemento da súa realidade demográfica, social, económica e ambiental  
AE708 Investigación e desenvolvemento de métodos demográficos 

e) Promover a normalización, homoxeneidade e posibilidade de comparación da información 
proporcionada polo sistema estatístico de Galicia respecto do estatal e do europeo  
AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario 
AE608 Indicadores estruturais da Unión Europea 
AE411 Panorama rural e urbano 
AE630 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural 

f) Avanzar na estruturación informática do sistema estatístico de Galicia e dos sistemas de 
información  

g) Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información, proporcionando a oferta 
estatística como un servizo electrónico  
AE202 Banco de series de conxuntura 
AE205 Banco de datos territorial 
AE218 Indicadores do mercado laboral 
AE201 Galicia en cifras 
AE408 A realidade da muller galega 
AE211 Boletín de conxuntura 
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h) Desenvolver a referenciación territorial da información estatística e avanzar na 
homoxeneización da desagregación territorial das actividades realizadas  
AE308 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes 
AE203 Atlas estatístico comarcal 
AE205 Banco de datos territorial 
AE411 Panorama rural e urbano 
AE609 Indicador da intensidade da demanda turística 
AE413 Panorama dos sete grandes concellos 
AE338 A sociedade da información no medio rural 

i) Desenvolver marcos e directorios de unidades estatísticas  
 

ANEXO II 
Operacións e outras actividades estatísticas por or ganismo responsable 

Presidencia da Xunta 
35-401 Análise estatística do excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora: en curso 
35-402 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia: en curso 
35-403 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia: en implantación 
41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso 
41-201 Empresas TIC de Galicia: en curso 
41-301 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia: en curso 
41-302 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos: en curso 
AE219 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia 
AE324 Conxuntura hoteleira: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial 
AE338 A sociedade da información no medio rural 
AE409 Galicia aberta: a emigración en cifras 
AE412 Emprego no sector turístico galego 
AE623 Explotación do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas 
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admin istracións Públicas e Xustiza  
21-104 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en implantación 
25-801 Estatística de violencia de xénero: en curso 
25-1101 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112: en curso 
AE602 Asistencia xurídica gratuíta 
Consellería de Facenda  
24-102 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento 
36-101 Indicadores da actividade económica-financeira da comunidade autónoma: en curso 
36-102 Explotación do Rexistro de Entidades Instrumentais do Sector Público da C.A.: en curso 
36-501 Estatística tributaria autonómica: en curso 
99-001 Sistema de indicadores do Programa Operativo FEDER: en proxecto 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Terri torio  
11-101 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso 
11-102 Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio: en curso 
11-801 Estatística de licenzas de pesca e caza: en curso 
12-301 Reservas de auga: en curso 
12-501 Xestión de residuos urbanos: en curso 
AE603 Indicadores ambientais 
AE615 Calidade do aire 
AE616 Climatoloxía 
Consellería de Infraestruturas e Vivenda  
11-301 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso 
34-101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento 
Consellería de Economía, Emprego e Industria  
23-701 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso 
24-101 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso 
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24-104 Apertura de centros de traballo: en curso 
24-105 Centros especiais de emprego: en curso 
24-201 Sinistralidade laboral: en curso 
24-601 Empresas de traballo temporal: en curso 
24-901 Eleccións sindicais: en curso 
24-1101 Infraccións e sancións na orde social: en curso 
24-1201 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada: en curso 
24-1301 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en curso 
33-201 Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial: en curso 
38-301 Cooperativas: en curso 
38-302 Sociedades laborais: en curso 
42-101 Situación da certificación en Galicia: en curso 
AE218 Indicadores do mercado laboral 
AE406 Anuario de estatísticas sociolaborais 
AE410 A enerxía en Galicia 
AE604 Negociación colectiva 
AE606 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais 
AE607 Informe do paro rexistrado 
AE629 Conciliacións individuais e colectivas 
AE633 Balance enerxético 
AE634 Folgas e peches patronais 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univ ersitaria  
23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso 
23-501 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso 
23-601 Inserción laboral dos titulados de formación profesional: en curso 
AE628 Estatística de bibliotecas públicas 
Consellería de Sanidade  
12-401 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: en curso 
21-105 Táboas de mortalidade: en curso 
22-101 Explotación do Rexistro de Interrupcións Voluntarias do Embarazo: en cumprimento 
22-201 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso 
22-501 Explotación do Rexistro Galego da Sida: en cumprimento 
22-502 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso 
22-601 Análise da mortalidade: en cumprimento 
22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento 
22-702 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicactivas: en cumprimento 
41-501 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso 
AE617 Enfermidades de declaración obrigatoria 
Consellería de Política Social  
21-201 Estatística de familias numerosas: en curso 
25-601 Estatística de protección de menores: en curso 
25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social: en curso 
25-603 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais: en curso 
25-606 Estatística de infancia e adolescencia: en proxecto 
25-701 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en reestruturación 
25-1102 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores: en proxecto 
Consellería do Medio Rural  
31-101 Superficies agrícolas: en curso 
31-201 Sector porcino industrial: en cumprimento 
31-203 Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso 
31-204 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún: en curso 
31-301 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso 
31-501 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento 



  ANEXO II 

 91 CGE. MEMORIA 2015 

31-901 Sector cunícola: en cumprimento 
31-902 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso 
31-905 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do PDR: en curso 
37-201 Prezos agrarios: en cumprimento 
37-202 Prezos da terra: en cumprimento 
37-203 Prezos do leite: en curso 
37-204 Explotación do Rexistro de Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en curso 
39-103 Contas económicas da agricultura: en cumprimento 
AE105 Contas económicas da agricultura. Uso de medios de produción na explotación agraria 
AE401 Anuario de estatística agraria 
AE611 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas 
AE612 Explotación do Rexistro de Montes Veciñais de Man Común 
AE613 Producións forestais 
AE614 Incendios forestais 
AE620 Explotación do Rexistro de Avicultura 
AE621 Rendementos de cultivos 
AE630 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural 
Consellería do Mar  
32-101 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso 
32-301 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso 
32-501 Enquisa de ocupación na pesca: en curso 
AE402 Anuario de pesca 
AE610 Estatística de permisos de marisqueo a pé 
AE622 Estatística de produción de acuicultura mariña 
AE631 Establecementos de acuicultura mariña 
Instituto Galego de Estatística  
21-101 Indicadores demográficos: en curso 
21-102 Cifras poboacionais de referencia: en curso 
21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso 
21-105 Táboas de mortalidade: en curso 
21-301 Proxeccións de fogares: en curso 
21-401 Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso 
24-103 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento 
24-106 Afiliacións a Seguridade Social por concello de residencia do afiliado: en implantación 
25-101 Enquisa conxuntural a fogares: en curso 
25-201 Enquisa estrutural a fogares: en curso 
25-202 Indicadores de xénero: en curso 
25-203 Indicadores de cohesión social: en curso 
25-301 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista: en proxecto 
31-905 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do PDR: en curso 
34-101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento 
35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso 
37-401 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso 
37-801 Índices de competitividade: en curso 
38-101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso 
38-102 Indicadores do sector empresarial: en curso 
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro: en implantación 
38-104 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso 
38-105 Estatística de multilocalización empresarial: en implantación 
39-101 Contas económicas anuais: en curso 
39-102 Contas económicas trimestrais: en curso 
39-104 Produto interior bruto municipal: en curso 
39-402 Matriz de contabilidade social: en curso 
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AE201 Galicia en cifras 
AE202 Banco de series de conxuntura 
AE203 Atlas estatístico comarcal 
AE204 Portal estatístico para o mundo educativo 
AE205 Banco de datos territorial 
AE211 Boletín de conxuntura 
AE301 Explotación do movemento natural da poboación 
AE302 Explotación dos movementos migratorios 
AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social 
AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario 
AE307 Explotación do índice de produción industrial 
AE308 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes 
AE309 Informe das variacións do Índice de prezos de consumo 
AE312 Estudo sobre salarios 
AE313 Seguimento e análise da construción 
AE314 Pensións e outras prestacións 
AE315 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 
AE316 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía 
AE317 Explotación estatística da información tributaria 
AE321 Explotación da mostra continua de vidas laborais 
AE328 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa 
AE329 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica 
AE334 EEF. Características básicas dos fogares 
AE335 EEF. Mobilidade 
AE336 Emprego na Seguridade Social e mutualidades 
AE337 EPA. Variables de submostra 
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014 
AE340 Información estatística do sistema sanitario galego 
AE404 Datos estatísticos básicos de Galicia 
AE408 A realidade da muller galega 
AE411 Panorama rural e urbano 
AE413 Panorama dos sete grandes concellos 
AE601 Accesibilidade á vivenda 
AE605 Indicadores de contexto do Plan estratéxico 
AE608 Indicadores estruturais da Unión Europea 
AE609 Indicador da intensidade da demanda turística 
AE626 Indicadores de innovación 
AE627 Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia 
AE630 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural 
AE708 Investigación e desenvolvemento de métodos demográficos 

ANEXO III 
Descrición das operacións estatísticas 

11-101 Estado do planeamento urbanístico dos concellos  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Consellería 
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.1.1 Territorio 
Obxectivos concretos: Coñecer as principais características -fase na que se atopa, ano de 
inicio, ano de aprobación, etc.- dos planeamentos urbanísticos municipais 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: planeamento urbanístico municipal  
territorial: concellos  
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Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en febreiro do 2016 
11-102 Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio  
Organismo responsable: Instituto de Estudios do Territorio. Consellería de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.1.1 Territorio 
Obxectivos concretos: Recompilar os principais indicadores de seguimento das Directrices de 
Ordenación do Territorio e do Plan de Ordenación do Litoral 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: territorio da comunidade autónoma  
territorial: concellos  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes 
11-301 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma  
Organismo responsable: Axencia Galega de Infraestruturas. Consellería de Infraestruturas e 
Vivenda 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.1.3 Estradas 
Obxectivos concretos: Coñecer o tránsito nas estradas que son competencia da C.A. 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: estradas competencia da comunidade autónoma  
territorial: estacións de medición do tráfico  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 52.500 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase en papel e na internet en abril de 2016 
11-801 Estatística de licenzas de pesca e caza  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.1.8 Caza e pesca continental 
2.6.4 Hábitos e prácticas deportivas e do lecer 
Obxectivos concretos: Explotar estatisticamente os datos obtidos a partir das licenzas de caza 
e pesca outorgadas polo departamento responsable 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: licenzas de caza e pesca en augas continentais  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2016 
12-301 Reservas de auga  
Organismo responsable: Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio 
Obxectivos informativos (metas de información): 
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1.2.3 Reservas de auga 
Obxectivos concretos: Obter información do volume de auga e da ocupación dos encoros nas 
bacías de Galicia-costa 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: encoros situados nas bacías Galicia-costa  
territorial: encoro  
Periodicidade: regular: semanal 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse na internet os datos correspondentes a cada luns 
12-401 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. 
Consellería de Sanidade 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.2.4 Calidade e depuración de auga 
Obxectivos concretos: Coñecer a calidade microbiolóxica das augas de uso recreativo 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: zonas de baño marítimas e continentais  
territorial: zonas de baño  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 500 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en xuño de 2016 
12-501 Xestión de residuos urbanos  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Consellería de 
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.2.5 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe 
Obxectivos concretos: Coñecer o nivel de xestión integral dos residuos urbanos 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: residuos urbanos  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2016 
21-101 Indicadores demográficos  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.1 Estática e dinámica da poboación  
Obxectivos concretos: Definir, elaborar e manter un sistema de indicadores demográficos que 
ofreza unha imaxe de síntese sobre a situación demográfica nos distintos ámbitos territoriais 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: poboación residente en Galicia  
territorial: concellos  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse na internet en abril de 2016 os indicadores de poboación referidos a 2015 e os de 
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fecundidade, nupcialidade e mortalidade referidos ao 2014. 
21-102 Cifras poboacionais de referencia  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.1 Estática e dinámica da poboación  
Obxectivos concretos: Cifras poboacionais de referencia con nivel de desagregación municipal 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: poboación residente en Galicia  
territorial: concellos  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en febreiro de 2016 
21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.1 Estática e dinámica da poboación  
2.5.6 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais 
Obxectivos concretos:Caracterizar o colectivo de persoas maiores, proporcionando información 
en distintos ámbitos: estrutura de poboación, mercado laboral, formación, atención médica, etc. 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: persoas de 65 e máis anos  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes 
21-104 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Xustiza. Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.1 Estática e dinámica da poboación  
Obxectivos concretos: Difundir información estatística sobre o número de inscricións de 
parellas de feito na Comunidade Autónoma de Galicia 
Estado: en implantación  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: inscricións de parellas  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
21-105 Táboas de mortalidade  
Organismos responsables: Instituto Galego de Estatística.  
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. Consellería de Sanidade 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.1 Estática e dinámica da poboación  
2.2.4 Estado xeral de saúde da poboación 
Obxectivos concretos: Elaborar as táboas de mortalidade de Galicia 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: poboación residente en Galicia  
territorial: provincias  
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Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundirase na internet a táboa de mortalidade do ano 2013 en febreiro de 2016 
21-201 Estatística de familias numerosas  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. 
Consellería de Política Social 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.2 Estrutura dos fogares 
Obxectivos concretos: Coñecer o número e as principais características -categorías, tipoloxía 
dos/as fillos/as, idade dos cónxuxes e fillos/as, situación laboral e estado civil do titular- das 
familias numerosas 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: familias numerosas  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en xullo de 2016 
21-301 Proxeccións de fogares  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.3 Dinámica dos fogares 
Obxectivos concretos: Estimar o número de fogares galegos en distintas datas do futuro  
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: fogares galegos  
territorial: grupo de comarcas  
Periodicidade: irregular 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse na internet os resultados referidos a diferentes datas en decembro de 2016 
21-401 Proxeccións de poboación a curto prazo  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.4 Proxeccións demográficas 
Obxectivos concretos: Estimar a evolución da poboación galega a curto prazo coa información 
demográfica dispoñible 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: poboación residente en Galicia  
territorial: grupo de comarcas  
Periodicidade: regular: bienal 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse na internet, en decembro de 2016, a actualización das cifras da poboación 
proxectada 
22-101 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. 
Consellería de Sanidade 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.2.1 Asistencia sanitaria 
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Obxectivos concretos: Coñecer a frecuencia e as características das interrupcións voluntarias 
do embarazo realizadas polas mulleres que residen en Galicia 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: interrupcións voluntarias do embarazo  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en outubro de 2016 
22-201 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica  
Organismo responsable: Servizo Galego de Saúde. Consellería de Sanidade 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.2.2 Listas de agarda 
Obxectivos concretos: Dar información cuantitativa sobre o número de pacientes e tempo de 
espera nos centros do Servizo Galego de Saúde 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: poboación residente en Galicia  
territorial: complexos hospitalarios  
Periodicidade: regular: trimestral 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O cuarto trimestre de 2015 difundirase na internet en xaneiro de 2016 
O primeiro trimestre de 2016 difundirase na internet en abril de 2016 
O segundo trimestre de 2016 difundirase na internet en xullo de 2016 
O terceiro trimestre de 2016 difundirase na internet en outubro de 2016 
22-501 Explotación do Rexistro Galego da Sida  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. 
Consellería de Sanidade 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.2.5 Morbilidade  
Obxectivos concretos: Describir a incidencia, evolución e características da síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: casos de sida, isto é, casos de infección por VIH manifestada clinicamente por 
unha ou máis das enfermidades indicativas da sida  
territorial: complexos hospitalarios  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en novembro de 2016 
22-502 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. 
Consellería de Sanidade 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.2.5 Morbilidade  
Obxectivos concretos: Coñecer o número de casos, incidencia, evolución e características da 
tuberculose 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: casos de tuberculose  
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territorial: unidade de tuberculose (UTB)  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 400 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en novembro de 2016 
22-601 Análise da mortalidade  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. 
Consellería de Sanidade 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.2.6 Mortalidade por causas 
Obxectivos concretos: Coñecer a causa da morte dos residentes en Galicia 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: defuncións de residentes na comunidade  
territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: médico que certifica a morte e persoa que inscribe 
no Rexistro Civil a defunción  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2014 difundirase na internet en novembro de 2016 
22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. 
Consellería de Sanidade 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.2.6 Mortalidade por causas 
2.2.7 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes 
Obxectivos concretos:Analizar a mortalidade real logo da reacción aguda por consumo de 
drogas e as características desa morte -circunstancias nas que se produciu, substancias que 
causaron a morte, etc.- 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: falecidos por reacción aguda a substancias psicactivas  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2016 
22-702 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicactivas  
Organismo responsable: Servizo Galego de Saúde. Consellería de Sanidade 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.2.7 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes 
Obxectivos concretos: Coñecer o número de persoas admitidas a tratamento ambulatorio por 
abuso ou dependencia de substancias psicactivas 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: pacientes drogodependentes dos centros da rede do Plan galego de drogas  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 18.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2016 
23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia  
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Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.3.1 Ensino preobrigatorio 
2.3.2 Ensino obrigatorio 
2.3.3 Ensino postobrigatorio non universitario 
4.1.4 Sociedade da información no sistema educativo  
Obxectivos concretos: Amosar os aspectos máis significativos -centros, alumnos e profesores- 
da educación non universitaria. Coñecer a situación dos centros educativos públicos e privados 
no referente á implantación neles das novas tecnoloxías. 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: centros de ensino non universitario  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 62.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse na internet, en setembro de 2016, os principais resultados do curso 2015/2016 
provisionais e 2014/2015 definitivos 
Difundiranse na internet  resultados detallados definitivos do curso 2013/2014 en xullo de 2016 
23-501 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Universidades. Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.3.4 Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións 
2.3.5 Ensino universitario  
Obxectivos concretos: Amosar e recompilar os aspectos máis significativos da educación 
universitaria en Galicia. Recompilar, sintetizar e difundir a información derivada das probas de 
acceso á universidade 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: alumnos matriculados e alumnos graduados nas universidades galegas  
territorial: campus universitario  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 4.400 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O curso 2013/2014 difundirase en papel en setembro de 2016 
23-601 Inserción laboral dos titulados de formación profesional  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.3.6 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral  
Obxectivos concretos: Coñecer a situación laboral e as vías de adquisición de emprego dos 
titulados da formación profesional transcorrido un tempo desde o remate dos seus estudos 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: titulados en FP  
territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: persoa titulada en formación profesional  
Periodicidade: regular: bienal 
Orzamento aproximado: 50.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Os resultados referidos aos alumnos que remataron no curso 2013-14 difundiranse na internet 
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en setembro de 2016 
23-701 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.3.7 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas 
Obxectivos concretos: Coñecer o número e características dese tipo de centros e do seu 
alumnado 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en setembro de 2016 
24-101 Datos sobre ocupacións máis contratadas  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
Obxectivos concretos: Dar unha información descritiva das ocupacións máis destacadas polo 
seu volume contractual no mercado laboral galego 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: contratos laborais rexistrados  
territorial: comarcas  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en marzo de 2016 
24-102 Persoal ao servizo da Administración autonómica  
Organismo responsable: Dirección Xeral da Función Pública. Consellería de Facenda 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
Obxectivos concretos: Ofrecer información do persoal ao servizo da Administración autonómica 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: persoal ao servizo da Administración autonómica  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O segundo semestre de 2015 difundirase na internet en febreiro de 2016 
O primeiro semestre do 2016 difundirase na internet en setembro de 2016 
24-103 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística e Instituto Nacional de Estadística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
Obxectivos concretos: Obter as principais características da poboación en relación coa 
actividade no ámbito de Galicia, a partir da mostra ampliada no seu conxunto da EPA, incluíndo 
datos sobre xente nova 
Estado: en cumprimento  
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Ámbitos de investigación:  
poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais  
territorial: provincias  
Persoa obrigada a subministrar información: persoa  
Periodicidade: regular: trimestral 
Orzamento aproximado: 370.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O cuarto trimestre de 2015 difundirase na internet en xaneiro de 2016 
O primeiro trimestre de 2016 difundirase na internet en abril de 2016 
O segundo trimestre de 2016 difundirase na internet en xullo de 2016 
O terceiro trimestre de 2016 difundirase na internet en outubro de 2016 
24-104 Apertura de centros de traballo  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
Obxectivos concretos: Obter información sobre aperturas de centros de traballo ou de reinicio 
de actividade despois de efectuar alteracións, ampliacións ou transformacións de importancia 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: centros de traballo de nova creación, reanudación da actividade, cambio de 
actividade e traslado  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 270 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en setembro de 2016 
24-105 Centros especiais de emprego  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
Obxectivos concretos: Coñecer o número de centros especiais de emprego segundo as súas 
principais características 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: centros especiais de emprego con domicilio social na Comunidade Autónoma  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en maio de 2016 
24-106 Afiliacións a Seguridade Social por concello de residencia do afiliado  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
Obxectivos concretos: Calcular as afiliacións á S.S por concello de residencia do afiliado a 
partir dos ficheiros que a Tesouraría da S.S. proporciona ao IGE a través do convenio de 
colaboración publicado no BOE nº 90 do 15 de abril de 2011. Para imputar o concello de 
residencia empregarase o ficheiro nominal do Padrón Municipal Continuo proporcionado polo 
INE en virtude do convenio marco de intercambio de información. 
Estado: en implantación  
Ámbitos de investigación:  
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poboacional: afiliacións á Seguridade Social  
territorial: concellos  
Periodicidade: regular: trimestral 
Orzamento aproximado: 0 euros  
24-1101 Infraccións e sancións na orde social  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.11 Infraccións e sancións  
Obxectivos concretos: Obter información sobre as actas de infraccións levantadas pola 
Inspección de Traballo en Galicia 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: actas de infracción levantadas pola Inspección de Traballo e Seguridade Social 
na Comunidade Autónoma en materia de traballo e en materia de seguridade e saúde laboral  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 270 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en setembro de 2016 
24-1201 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.12 Regulación de emprego 
Obxectivos concretos: Coñecer os expedientes e o número de traballadores afectados por 
medidas de regulación de emprego 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución 
de xornada  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 270 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en setembro de 2016 
24-1301 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.13 Persoas traballadoras estranxeiras 
Obxectivos concretos:  Coñecer os desprazamentos de persoas traballadoras no marco dunha 
prestación transnacional 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: desprazamento persoas traballadoras no marco dunha prestación transnacional  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 270 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en setembro de 2016 
24-201 Sinistralidade laboral  
Organismo responsable: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Consellería de 
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Economía, Emprego e Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.2 Accidentes laborais e enfermidades profesionais 
Obxectivos concretos: Obter información sobre os accidentes laborais con baixa e das 
enfermidades profesionais segundo as características do accidente-enfermidade, das 
empresas e das persoas traballadoras 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: accidentes en xornada de traballo con baixa e enfermidades profesionais con 
baixa  
territorial: concellos  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 1.140 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase en dispositivo de memoria USB e na internet en xullo de 2016 
24-601 Empresas de traballo temporal  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.6 Outras condicións laborais 
Obxectivos concretos: Coñecer o número e as principais características das empresas de 
traballo temporal 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: empresas de traballo temporal con domicilio na Comunidade Autónoma  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 270 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en setembro de 2016 
24-901 Eleccións sindicais  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.9 Eleccións sindicais 
Obxectivos concretos: Coñecer de xeito detallado os resultados das eleccións sindicais en 
Galicia 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: eleccións sindicais  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 270 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en setembro de 2016 
25-101 Enquisa conxuntural a fogares  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.1 Ingresos e gastos dos fogares  
Obxectivos concretos: Estudar o comportamento dos fogares galegos como consumidores, nos 
seus plans de gasto en servizos, bens de consumo duradeiro, etc. segundo as principais 
variables sociodemográficas. Esta enquisa permite calcular o índice de confianza do 
consumidor, indicador resumo que ten como finalidade obter un rápido coñecemento dos 
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cambios na percepción que teñen os consumidores sobre a súa situación económica persoal e 
que influirá nos seus plans de gasto 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais  
territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: fogar  
Periodicidade: regular: trimestral 
Orzamento aproximado: 62.500 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O cuarto trimestre de 2015 difundirase na internet o 4 de xaneiro de 2016 
O primeiro trimestre de 2016 difundirase na internet o 4 de abril de 2016 
O segundo trimestre de 2016 difundirase na internet o 4 de xullo de 2016 
O terceiro trimestre de 2016 difundirase na internet o 4 de outubro de 2016 
25-1101 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112  
Organismo responsable: Axencia Galega de Emerxencias. Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.11 Xustiza e seguridade 
Obxectivos concretos: Ofrecer información sobre o número de chamadas atendidas e 
emerxencias xestionadas na C.A. a través do Centro de Atención de Emerxencias 112 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: chamadas e emerxencias  
territorial: concellos  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en marzo de 2016 
25-1102 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. 
Consellería de Política Social 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.6 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais 
2.5.11 Xustiza e seguridade 
Obxectivos concretos: Coñecer as magnitudes e principais características dos mozos e mozas 
que executan medidas xudiciais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia 
Estado: en proxecto  
Ámbitos de investigación previstos:  
poboacional: menores que executan medidas xudiciais pola comisión de feitos delituosos  
territorial: provincias  
25-201 Enquisa estrutural a fogares  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.2 Estrutura dos fogares 
2.5.1 Ingresos e gastos dos fogares  
2.5.2 Benestar 
Obxectivos concretos: Analizar e describir as principais características dos fogares galegos, en 
canto á súa composición demográfica e á súa situación económica. Neste ano recollerase 
ademais información sobre as condicións no traballo e a formación dos ocupados galegos 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais  
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territorial: grupo de comarcas  
Persoa obrigada a subministrar información: fogar e persoa  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 550.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2016 
25-202 Indicadores de xénero  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.2 Benestar 
Obxectivos concretos: Elaborar un conxunto de indicadores que permitan analizar as 
diferenzas entre xéneros existentes nos diferentes ámbitos da sociedade 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: poboación residente en Galicia  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes 
25-203 Indicadores de cohesión social  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.2 Benestar 
Obxectivos concretos: Ofrecer para Galicia os indicadores estruturais de cohesión social 
definidos por Eurostat 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes 
25-301 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.3 Pensións e outras prestacións  
Obxectivos concretos: Calcular as pensións da S.S por concello de residencia do pensionista a 
partir dos ficheiros que o INSS e o ISM proporcionan ao IGE mediante o convenio de 
colaboración publicado no BOE nº219 do 12 de setembro de 2011. Para imputar o concello de 
residencia empregarase o ficheiro nominal do Padrón Municipal Continuo proporcionado polo 
INE en virtude do convenio marco de intercambio de información 
Estado: en proxecto  
Ámbitos de investigación previstos:  
poboacional: pensións da Seguridade Social  
territorial: concellos  
25-601 Estatística de protección de menores  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. 
Consellería de Política Social 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.6 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais 
Obxectivos concretos: Coñecer as magnitudes e principais características dos nenos, nenas e 
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adolescentes en situación de risco ou desamparo, incluídos no sistema de protección de 
menores da Xunta de Galicia, e das súas familias 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: nenos, nenas e adolescentes en situación de desprotección e as súas familias  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2016 
25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Inclusión Social. Consellería de Política Social 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.3 Pensións e outras prestacións  
2.5.6 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais 
Obxectivos concretos: Presentar o número e evolución dos beneficiarios da Risga e das 
axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil dos beneficiarios 
das referidas prestacións. 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social  
territorial: concellos  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en xuño de 2016 
25-603 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Política Social 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.6 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais 
Obxectivos concretos: Coñecer as entidades, programas e centros relacionados cos servizos 
sociais recollidos nos rexistros administrativos xestionados pola Administración autonómica 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: entidades prestadoras de servizos sociais  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en marzo de 2016 
25-606 Estatística de infancia e adolescencia  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. 
Consellería de Política Social 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.6 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais 
Obxectivos concretos: Construír un sistema de indicadores para a infancia e a adolescencia e 
estudar realizar novas actividades ou novas actuacións nas existentes se for necesario 
Estado: en proxecto  
Ámbitos de investigación previstos:  
poboacional: persoas de menos de 18 anos  
territorial: Galicia  
25-701 Explotación do censo de persoas con discapacidade  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Consellería 
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de Política Social 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.7 Discapacidade 
Obxectivos concretos: Coñecer as principais características da poboación que ten recoñecida a 
discapacidade 
Estado: en reestruturación  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: persoas con discapacidade  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en abril de 2016 
25-801 Estatística de violencia de xénero  
Organismo responsable: Secretaría Xeral da Igualdade. Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.8 Violencia de xénero 
Obxectivos concretos: Difundir información estatística sobre as prestacións e demais axudas 
dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: axudas, prestacións e acreditacións para mulleres vítimas de violencia de xénero  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: semestral 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O segundo semestre de 2015 e o total deste ano difundiranse na internet en febreiro de 2016 
O primeiro semestre do ano 2016 difundirase na internet en agosto de 2016 
31-101 Superficies agrícolas  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.1 Superficies agrarias 
Obxectivos concretos: Determinar os usos do solo e as superficies ocupadas polos cultivos 
agrícolas 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: cultivos agrícolas  
territorial: comarcas  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 42.500 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en outubro de 2016 
31-201 Sector porcino industrial  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.2 Efectivos gandeiros 
Obxectivos concretos: Recoller e difundir as principais características do sector porcino 
industrial -efectivos e explotacións- na Comunidade Autónoma 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: explotacións de porcino industriais  
territorial: provincias  
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Persoa obrigada a subministrar información: explotación  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 3.500 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en setembro de 2016 
31-203 Explotación do Rexistro de Gando Bovino  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.2 Efectivos gandeiros 
Obxectivos concretos: Obter o número de efectivos de gando bovino por tipoloxías e razas así 
como os datos das explotacións e as súas dimensións 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: explotacións de gando bovino  
territorial: concellos  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en setembro de 2016 
31-204 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.2 Efectivos gandeiros 
Obxectivos concretos: Obter o número de explotacións e efectivos de gando ovino e cabrún por 
tipoloxías e actividades así como os datos das súas dimensións e capacidades produtivas 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: explotacións de gando ovino e cabrún  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en setembro de 2016 
31-301 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.3 Maquinaria e outro capital agrario  
Obxectivos concretos: Determinar a cantidade de efectivos de maquinaria agraria en uso por 
tipoloxías e categorías 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: máquinas inscritas no Rexistro de Maquinaria Agrícola  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundiranse na internet en agosto de 2016 
31-501 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.5 Sacrificio de gando  
Obxectivos concretos: Obter os datos de sacrificio de gando nos matadoiros da Comunidade 
Autónoma e o destino desta carne 
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Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: matadoiros  
territorial: provincias  
Persoa obrigada a subministrar información: matadoiro  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 6.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en xullo de 2016 
31-901 Sector cunícola  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.9 Características das explotacións agrarias 
Obxectivos concretos: Recoller e difundir as principais características do sector cunícola -
efectivos e explotacións- na comunidade autónoma 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: explotacións cunícolas, fábricas de pensos e matadoiros de coellos  
territorial: provincias  
Persoa obrigada a subministrar información: explotación, fábrica e matadoiro  
Periodicidade: regular: cada cinco anos 
Orzamento aproximado: 2.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2016 
31-902 Explotación do Rexistro Vitícola  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.9 Características das explotacións agrarias 
Obxectivos concretos: Determinar as superficies e producións das distintas variedades de 
viñedo, así como os sistemas de cultivo empregados 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: explotacións inscritas no Rexistro Vitícola  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2016 
31-905 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do PDR  
Organismos responsables: Instituto Galego de Estatística.  
Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.9 Características das explotacións agrarias 
Obxectivos concretos: Elaborar un sistema de indicadores que complemente aos de contexto 
construídos pola Comisión Europea co gallo de reflectir mellor as peculiaridades e de servir 
para analizar o efecto do PDR dentro de Galicia 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: variables socioeconómicas, sectoriais e ambientais  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
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Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes 
32-101 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. 
Consellería do Mar 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.2.1 Buques pesqueiros 
Obxectivos concretos: Coñecer as características -actividade, artes empregadas, zonas 
xeográficas de pesca, capacidade de pesca (CV) e capacidade de almacenamento (GT)- da 
frota pesqueira con base nos portos da Comunidade Autónoma 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: buques pesqueiros con base nos portos da comunidade autónoma  
territorial: zonas de produción pesqueira e marisqueira  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 2.00 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en marzo de 2016 
32-301 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. 
Consellería do Mar 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.2.3 Primeira venda de produtos pesqueiros 
Obxectivos concretos: Obter os datos de primeira venda dos produtos pesqueiros frescos nas 
lonxas ou centros de primeira venda autorizados 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: primeira venda de produtos pesqueiros frescos  
territorial: lonxa, centro de venda ou establecemento autorizado de 1ª venda de pesca fresca  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 6.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Os datos definitivos do ano 2015 difundiranse na internet en xuño de 2016. Tamén se publican 
datos provisionais diariamente 
32-501 Enquisa de ocupación na pesca  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. 
Consellería do Mar 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.2.4 Características das unidades de produción 
3.2.5 Ocupación no sector da pesca 
Obxectivos concretos: Coñecer a ocupación nas unidades de pesca con porto base na C.A. 
Coñecer a ocupación nas unidades de acuicultura emprazadas na C.A. Coñecer a ocupación 
no marisqueo da C.A. Avaliar a produción e as características económicas das unidades de 
produción da pesca extractiva e da acuicultura 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: persoas ocupadas na pesca  
territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: armador ou propietario do buque e responsable 
das explotacións de acuicultura  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 40.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2016 
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33-201 Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial  
Organismo responsable: Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Consellería de Economía, 
Emprego e Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.3.1 Produción, distribución e consumo de enerxía  
3.3.2 Enerxías renovable e non-renovable 
Obxectivos concretos: Facilitar información sobre o vertido e captación de enerxía eléctrica 
á/da rede polas centrais eléctricas situadas en Galicia e que estean acollidas ao réxime 
especial de produción de enerxía eléctrica 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: centrais en réxime especial de potencia superior a 1 MW  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: mensual 
Orzamento aproximado: 7.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Os resultados referidos a un mes difundiranse na internet ao mes seguinte 
34-101 Estatística de construción de edificios  
Organismos responsables: Instituto Galego de Estatística. Instituto Galego da Vivenda e Solo. 
Consellería de Infraestruturas e Vivenda 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.4.1 Edificación residencial e non residencial 
Obxectivos concretos: Coñecer a evolución da actividade da construción e rehabilitación de 
edificios residenciais e non residenciais 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: licenzas concedidas para obras de edificación  
territorial: concellos  
Persoa obrigada a subministrar información: promotor inmobiliario/técnico responsable da obra  
Periodicidade: regular: mensual 
Orzamento aproximado:  0  euros  
Forma e prazos de difusión:  
A información referida a outubro de 2015 difundirase na internet o 29 de xaneiro de 2016 
A información referida a novembro de 2015 difundirase na internet o 26 de febreiro de 2016 
A información referida a decembro de 2015 difundirase na internet o 31 de marzo de 2016 
A información referida a xaneiro de 2016 difundirase na internet o 29 de abril de 2016 
A información referida a febreiro de 2016 difundirase na internet o 27 de maio de 2016 
A información referida a marzo de 2016 difundirase na internet o 30 de xuño de 2016 
A información referida a abril de 2016 difundirase na internet o 29 de xullo de 2016 
A información referida a maio de 2016 difundirase na internet o 31 de agosto de 2016 
A información referida a xuño de 2016 difundirase na internet o 30 de setembro de 2016 
A información referida a xullo de 2016 difundirase na internet o 28 de outubro de 2016 
A información referida a agosto de 2016 difundirase na internet o 30 de novembro de 2016 
A información referida a setembro de 2016 difundirase na internet o 30 de decembro de 2016 
35-401 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora  
Organismo responsable: Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.5.4 Movemento de viaxeiros. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados 
Obxectivos concretos: Cuantificar o número de excursións a Galicia realizadas por persoas de 
15 e máis anos procedentes de Asturias, León e Zamora 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: persoas que visitan Galicia entrando e saíndo no día  
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territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: persoa  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 40.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en xuño de 2016 
35-402 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia  
Organismo responsable: Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.5.4 Movemento de viaxeiros. Ocupación en establecementos regulamentados e non 
regulamentados 
Obxectivos concretos: Coñecer o perfil do turista que visita Galicia no período estival e a 
distribución do gasto que efectúa 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: persoas de 15 e máis anos que pasan polo menos unha noite fóra do seu 
domicilio habitual  
territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: persoa  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 125.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse os resultados do ano 2015 en decembro de 2016 
35-403 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia  
Organismo responsable: Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.5.4 Movemento de viaxeiros. Ocupación en establecementos regulamentados e non 
regulamentados 
Obxectivos concretos: Coñecer as principais características do viaxeiro que vén a Galicia e que 
utiliza o avión como medio de transporte. 
Estado: en implantación  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: pasaxeiros de saída en aeroportos galegos non residentes en Galicia  
territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: persoa  
Periodicidade: regular: anual 
35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.5.1 Comercio interior  
3.5.2 Transporte de mercadorías e de pasaxeiros 
3.5.3 Infraestruturas turística e hostaleira 
3.5.5 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado 
Obxectivos concretos: Analizar a conxuntura da actividade económica no sector servizos en 
Galicia, no marco dun sistema integrado de contas económicas 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: servizos de mercado non financeiros  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: mensual 
Orzamento aproximado: 0  uros  
Forma e prazos de difusión:  
A información referida a novembro de 2015 difundirase na internet o 21 de xaneiro de 2016 
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A información referida a decembro de 2015 difundirase na internet o 19 de febreiro de 2016 
A información referida a xaneiro de 2016 difundirase na internet o 22 de marzo de 2016 
A información referida a febreiro de 2016 difundirase na internet o 21 de abril de 2016 
A información referida a marzo de 2016 difundirase na internet o 20 de maio de 2016 
A información referida a abril de 2016 difundirase na internet o 21 de xuño de 2016 
A información referida a maio de 2016 difundirase na internet o 15 de xullo de 2016 
A información referida a xuño de 2016 difundirase na internet o 12 de agosto de 2016 
A información referida a xullo de 2016 difundirase na internet o 21 de setembro de 2016 
A información referida a agosto de 2016 difundirase na internet o 24 de outubro de 2016 
A información referida a setembro de 2016 difundirase na internet o 23 de novembro de 2016 
A información referida a outubro de 2016 difundirase na internet o 21 de decembro de 2016 
36-101 Indicadores da actividade económica-financeira da comunidade autónoma  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio. Consellería de Facenda 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.6.1 Administración autonómica 
Obxectivos concretos: Amosar a situación e a evolución dunha serie de indicadores de síntese 
das operacións realizadas pola Administración autonómica nun período de tempo determinado 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: Administración xeral e organismos autónomos da Comunidade Autónoma  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: trimestral 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O terceiro trimestre de 2015 difundirase na internet en xaneiro de 2016 
O cuarto trimestre de 2015 difundirase na internet en abril de 2016 
O primeiro trimestre de 2016 difundirase na internet en xullo de 2016 
O segundo trimestre de 2016 difundirase na internet en outubro de 2016 
36-102 Explotación do Rexistro de Entidades Instrumentais do Sector Público da C.A.  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio. Consellería de Facenda 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.6.1 Administración autonómica 
Obxectivos concretos: Recoller, sistematizar e analizar a información básica destes organismos 
que integran o Rexistro de entidades instrumentais do sector público da C.A.de Galicia 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: sector institucional da Administración da C.A.de Galicia (segundo o SEC-95)  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Os anos 2012, 2013, 2014 e 2015 difundiranse na internet en decembro de 2016 
36-501 Estatística tributaria autonómica  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio. Consellería de Facenda 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.6.5 Ingresos tributarios e non tributarios 
Obxectivos concretos: 
Compilar e sintetizar os datos dos tributos recadados na Comunidade Autónoma 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: Administración xeral e organismos autónomos da Comunidade Autónoma  
territorial: delegacións territoriais  
Periodicidade: regular: anual 
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Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Os anos 2012, 2013, 2014 e 2015 difundiranse na internet en decembro de 2016 
37-201 Prezos agrarios  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.7.2 Prezos no sector primario 
Obxectivos concretos: Estimar os principais valores dos prezos agrarios percibidos e pagados 
polos agricultores 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: principais produtos agrícolas, gandeiros e forestais  
territorial: provincias  
Persoa obrigada a subministrar información: explotación agraria e entidades relacionadas coa 
actividade agraria  
Periodicidade: regular: mensual 
Orzamento aproximado: 10.800 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en xullo de 2016 
37-202 Prezos da terra  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.7.2 Prezos no sector primario 
Obxectivos concretos: Estimar o valor das diferentes categorías e especificacións da terra e 
analizar a evolución do prezo da terra 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: terras de cultivo non susceptibles doutros aproveitamentos distintos dos agrícolas  
territorial: provincias  
Persoa obrigada a subministrar información: comprador e vendedor de terras, rexistros, 
notarías, profesionais do sector...  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 6.750 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en xuño de 2016 
37-203 Prezos do leite  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.7.2 Prezos no sector primario 
Obxectivos concretos: Coñecer a evolución do prezo do leite percibido polas explotacións 
leiteiras 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: explotacións leiteiras situadas en Galicia  
territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: explotación leiteira  
Periodicidade: regular: mensual 
Orzamento aproximado: 21.070 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2016 
37-204 Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
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3.7.2 Prezos no sector primario 
Obxectivos concretos: Explotar o prezo do leite que declaran os compradores que recollen leite 
en Galicia para dispoñer del dun xeito máis áxil 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: compradores de leite autorizados  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: mensual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
No mes t difundiranse, na internet, os resultados referidos ao mes t-2 
37-401 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.7.4 Prezos no sector externo 
Obxectivos concretos: Obter unha aproximación aos índices de prezos das operacións de 
exportación e/ou expedición e importación e/ou introdución de mercadorías con orixe/destino 
en Galicia, excluíndo o comercio co resto de España 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: mensual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
A información referida a outubro de 2015 difundirase na internet o 13 de xaneiro de 2016 
A información referida a novembro de 2015 difundirase na internet o 3 de febreiro de 2016 
A información referida a decembro de 2015 difundirase na internet o 4 de marzo de 2016 
A información referida a xaneiro de 2016 difundirase na internet o 4 de abril de 2016 
A información referida a febreiro de 2016 difundirase na internet o 4 de maio de 2016 
A información referida a marzo de 2016 difundirase na internet o 3 de xuño de 2016 
A información referida a abril de 2016 difundirase na internet o 4 de xullo de 2016 
A información referida a maio de 2016 difundirase na internet o 4 de agosto de 2016 
A información referida a xuño de 2016 difundirase na internet o 5 de setembro de 2016 
A información referida a xullo de 2016 difundirase na internet o 4 de outubro de 2016 
A información referida a agosto de 2016 difundirase na internet o 3 de novembro de 2016 
A información referida a setembro de 2016 difundirase na internet o 5 de decembro de 2016 
37-801 Índices de competitividade  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.7.8 Competitividade  
Obxectivos concretos: Obter uns índices que permitan seguir a evolución da competitividade 
exterior da economía galega nos mercados internacionais 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario  
territorial: Galicia  
Periodicidade:  
regular: anual 
regular: trimestral 
regular: mensual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
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Realizarase na internet unha actualización mensual 
38-101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.8.1 Estrutura e caracterización do sector empresarial 
Obxectivos concretos: Elaborar e manter un conxunto organizado de información sobre 
empresas e unidades locais con actividade económica en Galicia 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: empresas que realizan algunha actividade en Galicia  
territorial: concellos  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2016 
38-102 Indicadores do sector empresarial  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.8.1 Estrutura e caracterización do sector empresarial 
Obxectivos concretos: Elaborar unha serie de indicadores que permitan seguir a evolución da 
actividade empresarial galega 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: empresas que teñen a sede social en Galicia  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2014 difundirase na internet en novembro de 2016 
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.6.7 Outras producións e ofertas culturais 
3.5.5 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado 
3.6.4 Institucións sen fins de lucro 
3.8.1 Estrutura e caracterización do sector empresarial 
3.9.1 Contas económicas 
3.9.2 Marco input-output 
Obxectivos concretos: Delimitar o alcance das actividades e obter información relativa ás 
variables económicas e de emprego das ramas estudadas 
Estado: en implantación  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: persoas físicas e xurídicas con actividade en servizos profesionais, técnicos, 
auxiliares e outros servizos a empresas e actividades artísticas, recreativas e de entretemento 
e actividades asociativas  
territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: empresas e institucións sen fins de lucro  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
38-104 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.8.1 Estrutura e caracterización do sector empresarial 
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Obxectivos concretos: Medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo 
información das creadas, rexistradas durante o mes de referencia, así como das que amplían e 
reducen capital, desembolsan dividendos pasivos, suspensións de pagamentos e quebras, 
sociedades disoltas e extinguidas, transformacións de sociedades, escisións e fusións 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: sociedades mercantís que presentan os datos no Rexistro Mercantil de cada 
provincia  
territorial: concellos  
Periodicidade: regular: mensual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
A información referida a decembro de 2015 difundirase na internet o 8 de xaneiro de 2016 
A información referida a xaneiro de 2016 difundirase na internet o 5 de febreiro de 2016 
A información referida a febreiro de 2016 difundirase na internet o 4 de marzo de 2016 
A información referida a marzo de 2016 difundirase na internet o 8 de abril de 2016 
A información referida a abril de 2016 difundirase na internet o 6 de maio de 2016 
A información referida a maio de 2016 difundirase na internet o 3 de xuño de 2016 
A información referida a xuño de 2016 difundirase na internet o 6 de xullo de 2016 
A información referida a xullo de 2016 difundirase na internet o 5 de agosto de 2016 
A información referida a agosto de 2016 difundirase na internet o 7 de setembro de 2016 
A información referida a setembro de 2016 difundirase na internet o 6 de outubro de 2016 
A información referida a outubro de 2016 difundirase na internet o 4 de novembro de 2016 
A información referida a novembro de 2016 difundirase na internet o 2 de decembro de 2016 
38-105 Estatística de multilocalización empresarial  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.8.1 Estrutura e caracterización do sector empresarial 
Obxectivos concretos: Proporcionar información das principais características e indicadores de 
estrutura e actividade en Galicia das empresas con sede fóra de Galicia 
Estado: en implantación  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: empresas con establecementos en Galicia e sede fóra da Comunidade Autónoma  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
38-301 Cooperativas  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.8.3 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas 
Obxectivos concretos: Coñecer o número e as principais características das sociedades 
cooperativas 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: sociedades cooperativas con domicilio social na comunidade autónoma  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en maio de 2016 
38-302 Sociedades laborais  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 



ANEXO II   

 
CGE. MEMORIA 2015 118  
 

Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.8.3 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas 
Obxectivos concretos: Coñecer o número e as principais características das sociedades 
laborais 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: sociedades laborais con domicilio social na comunidade autónoma  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en maio de 2016 
39-101 Contas económicas anuais  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.9.1 Contas económicas 
Obxectivos concretos: Analizar e avaliar a estrutura e evolución da economía de Galicia, no 
seu conxunto e os seus compoñentes de oferta, demanda e rendas 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: unidades económicas residentes en Galicia  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse na internet en agosto de 2016 a serie 2000-2014, base 2010 
39-102 Contas económicas trimestrais  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.9.1 Contas económicas 
Obxectivos concretos: Proporcionar unha descrición cuantitativa coherente do conxunto da 
actividade económica galega no pasado inmediato mediante un cadro macroeconómico 
trimestral elaborado desde a óptica da oferta e da demanda. 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: unidades económicas residentes en Galicia  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: trimestral 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O cuarto trimestre de 2015 difundirase na internet o 25 de febreiro de 2016 
O primeiro trimestre de 2016 difundirase na internet o 26 de maio de 2016 
O segundo trimestre de 2016 difundirase na internet o 25 de agosto de 2016 
O terceiro trimestre de 2016 difundirase na internet o 24 de novembro de 2016 
39-103 Contas económicas da agricultura  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.9.1 Contas económicas 
Obxectivos concretos: Estimar a valoración das producións agrarias en metodoloxía SEC e 
analizar a evolución da renda agraria e das principais macromagnitudes 
Estado: en cumprimento  
Ámbitos de investigación:  
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poboacional: rama agraria, actividades da agricultura, gandería, caza e servizos relacionados 
con elas  
territorial: provincias  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse en internet os principais resultados de 2009, 2010 e 2011, e os anos 2012 e 2013 
39-104 Produto interior bruto municipal  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.9.1 Contas económicas 
Obxectivos concretos: Realizar unha estimación do valor engadido xerado en cada concello de 
Galicia, e por agregación das comarcas e provincias. Ofrecer información da estrutura 
produtiva por comarcas 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: unidades económicas residentes en Galicia  
territorial: concellos  
Periodicidade: irregular 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Os datos do ano 2014 difundiranse na internet en decembro de 2016 
39-402 Matriz de contabilidade social  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.9.3 Sectores institucionais 
3.9.4 Contas satélites 
Obxectivos concretos: Describir os vínculos entre o valor engadido xerado polas ramas de 
actividade da economía e a renda primaria por subgrupos de fogares, divididos en función de 
categorías de persoas ocupadas, dentro do marco xeral do sistema de contas de Galicia 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: unidades económicas residentes en Galicia  
territorial: Galicia  
Periodicidade: irregular 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse os datos definitivos do ano 2013 en outubro de 2016 
41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información  
Organismo responsable: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da 
Xunta 
Obxectivos informativos (metas de información): 
4.1.1 Sociedade da información nos fogares 
4.1.2 Sociedade da información nas empresas 
4.1.3 Sociedade da información nas administracións 
Obxectivos concretos: Elaboración dunha serie de indicadores que traten de recoller todas as 
variables relevantes en materia de tecnoloxías da información e da comunicación que permitan 
analizar a repercusión e evolución das medidas adoptadas neste campo. 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: sector TIC  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
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Orzamento aproximado: 5.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Difundiranse na internet os resultados referidos a diferentes datas en decembro de 2016 
41-201 Empresas TIC de Galicia  
Organismo responsable: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da 
Xunta 
Obxectivos informativos (metas de información): 
4.1.2 Sociedade da información nas empresas 
Obxectivos concretos: Estudar e caracterizar a realidade do sector empresarial TIC galego 
(dado o seu carácter estratéxico no desenvolvemento económico de Galicia e o efecto tractor e 
dinamizador TIC que exerce no resto de actividades empresariais). Servir de apoio para definir 
as políticas públicas en materia da sociedade da información e modernización de Galicia 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: empresas do sector TIC  
territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: empresa  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 18.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Os datos do ano 2015 difundiranse na internet en decembro de 2016 
41-301 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia  
Organismo responsable: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da 
Xunta 
Obxectivos informativos (metas de información): 
4.1.3 Sociedade da información nas administracións 
Obxectivos concretos: Ofrecer información sobre o uso da administración electrónica e a 
implantación das tecnoloxías no ámbito da Administración autonómica 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: Administración autonómica  
territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: responsable de informática  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 6.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en decembro do 2016 
41-302 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos  
Organismo responsable: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da 
Xunta 
Obxectivos informativos (metas de información): 
4.1.3 Sociedade da información nas administracións 
Obxectivos concretos: Ofrecer información sobre o uso da administración electrónica e a 
implantación das diferentes tecnoloxías nos concellos 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: Administración local: concellos  
territorial: Galicia  
Persoa obrigada a subministrar información: responsable de informática  
Periodicidade: regular: bienal 
Orzamento aproximado: 9.000 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Os datos do ano 2015 difundiranse na internet en xullo de 2016 
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41-501 Situación das TIC nos centros sanitarios  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Sanidade 
Obxectivos informativos (metas de información): 
4.1.5 Sociedade da información no sistema sanitario 
Obxectivos concretos: Coñecer a situación dos centros sanitarios sobre a implantación neles 
das novas tecnoloxías 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: sistema sanitario público de Galicia  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
O ano 2015 difundirase na internet en maio de 2016 
42-101 Situación da certificación en Galicia  
Organismo responsable: Axencia Galega de Innovación. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
4.2.1 I+D+i nas empresas 
Obxectivos concretos: Ofrecer información sobre as certificacións en materia de calidade que 
obtiveron as empresas de Galicia 
Estado: en curso  
Ámbitos de investigación:  
poboacional: empresas certificadas por normas de calidade  
territorial: Galicia  
Periodicidade: regular: anual 
Orzamento aproximado: 0 euros  
Forma e prazos de difusión:  
Os anos 2013, 2014 e 2015 difundiranse na internet en setembro de 2016 
99-001 Sistema de indicadores do Programa Operativo FEDER  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. Consellería de 
Facenda 
Obxectivos informativos (metas de información): 
Non procede (segundo o artigo 21.2 da Lei 8/2011) 
Obxectivos concretos: Elaborar indicadores para seguir o Programa Operativo FEDER 
Estado: en proxecto  
Ámbitos de investigación previstos:  
poboacional: variables definidas no P.O. FEDER  
territorial: Galicia  

ANEXO IV 
Descrición das outras actividades estatísticas 

AE105 Contas económicas agricultura. Uso medios de produción na explotación agraria 
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.9 Características das explotacións agrarias 
3.9.1 Contas económicas 
Obxectivos concretos: Estimar os principais valores dos medios de produción e dos consumos 
que se utilizan nas explotacións agrícolas e gandeiras para analizar a renda agraria 
Resultado final: Estimación dos medios de produción dos anos 2012, 2013 e 2014 para realizar 
as contas económicas da agricultura 
AE201 Galicia en cifras  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
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g) Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información, proporcionando a oferta 
estatística como un servizo electrónico 
Obxectivos concretos: Compilar e resumir a información estatística no ámbito da Comunidade 
Autónoma e difundila nunha epígrafe específica da web 
Resultado final: Actualización da información estatística contida na epígrafe Galicia en cifras e 
recollida a propósito para esta epígrafe 
AE202 Banco de series de conxuntura  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
b) Divulgar axeitadamente, respectando os prazos ou as datas de publicación, a información 
estatística de carácter oficial que teña como referencia Galicia 
g) Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información, proporcionando a oferta 
estatística como un servizo electrónico 
Obxectivos concretos: Ofrecer información conxuntural actualizada para Galicia a través dunha 
aplicación web que permite consultar estas series en forma de táboas e gráficos 
Resultado final: Actualización da información das series contidas na aplicación de visualización 
de series da páxina web do IGE 
AE203 Atlas estatístico comarcal  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
h) Desenvolver a referenciación territorial da información estatística e avanzar na 
homoxeneización da desagregación territorial das actividades realizadas 
Obxectivos concretos: Sintetizar parte da información comarcal dispoñible na web do IGE en 
forma de mapas e gráficos 
Resultado final: Actualización da información estatística contida na aplicación Atlas estatístico 
comarcal dispoñible na páxina internet do IGE 
AE204 Portal estatístico para o mundo educativo  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
c) Sensibilizar á sociedade mediante servizos e actividades que potencien o coñecemento a 
través da estatística 
Obxectivos concretos: Facilitar a información estatística do IGE nuns formatos máis axeitados 
para o seu uso no ámbito educativo 
Resultado final: Incorporación de novos contidos no portal educativo 
AE205 Banco de datos territorial  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
b) Divulgar axeitadamente, respectando os prazos ou as datas de publicación, a información 
estatística de carácter oficial que teña como referencia Galicia 
g) Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información, proporcionando a oferta 
estatística como un servizo electrónico 
h) Desenvolver a referenciación territorial da información estatística e avanzar na 
homoxeneización da desagregación territorial das actividades realizadas 
Obxectivos concretos: Ofrecer a información estatística a través dunha aplicación web que 
facilite consultar os datos dispoñibles para un nivel xeográfico determinado -concello, comarca 
ou provincia- e permita realizar gráficos e mapas para facilitar a súa comprensión 
Resultado final: Actualización da información estatística da páxina internet do IGE 
AE211 Boletín de conxuntura  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
g) Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información, proporcionando a oferta 
estatística como un servizo electrónico 
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Obxectivos concretos: Difundir unha selección das principais series mensuais ou trimestrais de 
indicadores clasificados en grupos temáticos: produción, demanda, mercado de traballo, prezos 
e custos salariais, comercio exterior, indicadores mercantís e financeiros e de economía 
internacional 
Resultado final: Publicación na web das series dos últimos indicadores, taxas de variación dos 
indicadores e gráficos das taxas de variación comparando en tódolos casos os datos galegos 
cos de España 
AE218 Indicadores do mercado laboral  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos instrumentais: 
g) Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información, proporcionando a oferta 
estatística como un servizo electrónico 
Obxectivos concretos: Proporcionar unha plataforma na internet que facilite o acceso ao 
conxunto de datos relacionados co emprego que elabora o Observatorio ocupacional do 
Instituto Galego das Cualificacións. 
Resultado final: Actualización da información (paro rexistrado, contratos e afiliacións) contida 
na aplicación de Indicadores do mercado laboral para visualizar a información a través da web  
AE219 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia  
Organismo responsable: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da 
Xunta 
Obxectivos instrumentais: 
c) Sensibilizar á sociedade mediante servizos e actividades que potencien o coñecemento a 
través da estatística 
Obxectivos concretos: Ofrecer información sobre o desenvolvemento da sociedade da 
información e a Administración electrónica en Galicia 
Resultado final: Difusión do estado e grao de avance da sociedade da información na internet 
do Osimga www.osimga.org e a través do seu boletín informativo. 
AE301 Explotación do movemento natural da poboación  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.1 Estática e dinámica da poboación  
Obxectivos concretos: Difundir os datos do movemento natural da poboación dos residentes na 
Comunidade Autónoma 
Resultado final: Explotación e difusión dos resultados definitivos referidos ao ano 2014, 
provisionais 2015 e avance 2016 
AE302 Explotación dos movementos migratorios  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.1 Estática e dinámica da poboación  
Obxectivos concretos: Difundir os datos das variacións de residencia no ámbito da C.A. 
Resultado final: Explotación e difusión dos resultados referidos ao ano 2015 
AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
Obxectivos instrumentais: 
b) Divulgar axeitadamente, respectando os prazos ou as datas de publicación, a información 
estatística de carácter oficial que teña como referencia Galicia 
Obxectivos concretos: Difundir os datos das afiliacións á Seguridade Social  
Resultado final: Explotación e difusión das afiliacións á S.S por conta de cotización 
AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  



ANEXO II   

 
CGE. MEMORIA 2015 124  
 

Obxectivos informativos (metas de información): 
3.7.1 Intercambios comerciais 
Obxectivos instrumentais: 
b) Divulgar axeitadamente, respectando os prazos ou as datas de publicación, a información 
estatística de carácter oficial que teña como referencia Galicia 
e) Promover a normalización, homoxeneidade e posibilidade de comparación da información 
proporcionada polo sistema estatístico de Galicia respecto do estatal e do europeo 
Obxectivos concretos: Difundir datos de comercio exterior e intracomunitario no ámbito da C.A 
Resultado final: Explotación e difusión dos datos do comercio exterior do ano 2014 definitivos e 
dos anos 2015 e 2016 provisionais 
AE307 Explotación do índice de produción industrial  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.3.5 Outras industrias manufactureiras 
Obxectivos instrumentais: 
b) Divulgar axeitadamente, respectando os prazos ou as datas de publicación, a información 
estatística de carácter oficial que teña como referencia Galicia 
Obxectivos concretos: Difundir os principais resultados do índice de produción industrial no 
ámbito da C.A 
Resultado final: Difusión dos índices mensuais de produción industrial do INE de Galicia 
AE308 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.1 Estática e dinámica da poboación  
Obxectivos instrumentais: 
h) Desenvolver a referenciación territorial da información estatística e avanzar na 
homoxeneización da desagregación territorial das actividades realizadas 
Obxectivos concretos: Difundir as cifras de poboación dos residentes nas diversas entidades 
territoriais de Galicia  
Resultado final: Explotación estatística dos datos de 2015. Difusión do nomenclátor 
AE309 Informe das variacións do Índice de prezos de consumo  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.7.7 Nivel xeral de prezos 
Obxectivos concretos: Analizar os resultados do IPC e realizar unha predición a curto prazo no 
ámbito da C.A 
Resultado final: Difusión dos índices mensuais de prezos ao consumo do INE de Galicia 
AE312 Estudo sobre salarios  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.5 Salarios 
Obxectivos concretos: Facer un estudo coa información existente sobre salarios 
Resultado final: Elaboración e difusión na internet dun panorama sobre os salarios 
AE313 Seguimento e análise da construción  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.4.1 Edificación residencial e non residencial 
Obxectivos concretos: Compilar a información sobre o sector da construción das diferentes 
operacións estatísticas que permita caracterizar este ámbito 
Resultado final: Recompilar e difundir a información estatística existente sobre o sector da 
construción. Elaborar un informe trimestral, que se publica no último día do trimestre natural, 
sobre a situación do sector no trimestre anterior 
AE314 Pensións e outras prestacións  
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Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.3 Pensións e outras prestacións  
Obxectivos concretos: Compilar e difundir a información dispoñible de pensións e outras 
prestacións das diversas fontes 
Resultado final: Recompilar e difundir a información estatística existente sobre pensións 
contributivas e non contributivas do último ano dispoñible (2015) 
AE315 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.6 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais 
Obxectivos concretos: Investigar a relación coa actividade laboral -ocupación e paro- da 
poboación xuvenil a partir dos datos da enquisa de poboación activa 
Resultado final: Explotar e difundir as principais variables da EPA para o colectivo de 16 a 29 
anos, último trimestre de 2015 e tres primeiros trimestres de 2016 
AE316 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
4.2.4 Comercio externo de produtos tecnolóxicos 
Obxectivos concretos: Ofrecer información sobre exportacións e importacións de produtos 
tecnolóxicos 
Resultado final: Explotación e difusión dos datos do comercio exterior de produtos de alta 
tecnoloxía referidos ao 2015 (provisionais) 
AE317 Explotación estatística da información tributaria  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.6.5 Ingresos tributarios e non tributarios 
Obxectivos concretos: Ofrecer información estatística procedente da AEAT e dos tributos 
recadados e xestionados pola C.A. a nivel de concello 
Resultado final: Elaboración e difusión da información de 2014 
AE321 Explotación da mostra continua de vidas laborais  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
Obxectivos concretos: Explotación e difusión da mostra continua de vidas laborais da S.S 
Resultado final: Actualización dos resultados proporcionados pola mostra continua das vidas 
laborais de 2014. Análise e elaboración de novos resultados 
AE324 Conxuntura hoteleira en Galicia: demanda, ocupación e rendibilidade empresarial  
Organismo responsable: Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.5.4 Movemento de viaxeiros. Ocupación en establecementos regulamentados e non 
regulamentados 
Obxectivos concretos: Realizar unha análise detallada do comportamento e evolución do sector 
hoteleiro, de acordo coas cifras da Enquisa de ocupación hoteleira que o INE facilita a Turismo 
de Galicia. Inclúense datos de oferta, demanda, ocupación e rendibilidade dos 
establecementos hoteleiros segundo categoría, así como cifras para os diferentes xeodestinos 
da comunidade, datos de demanda internacional desagregados por países de orixe,... 
Resultado final: Difusión na internet da información mensual e anual  
AE328 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
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Obxectivos concretos: Estimar as transicións brutas entre as situacións de ocupación, paro e 
inactividade dun trimestre a outro na Enquisa de poboación activa, en colaboración co INE 
Resultado final: Difusión de táboas coa clasificación da poboación de 16 e máis anos segundo 
a relación coa actividade económica, nas cales se representa de onde proceden os ocupados, 
parados e inactivos de cada trimestre respecto da súa clasificación no trimestre precedente 
AE329 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.1.1 Estática e dinámica da poboación  
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
2.5.5 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade 
Obxectivos concretos: Investigar a relación entre a empregabilidade das persoas e a súa 
disposición a cambiar de residencia, a través do estudio conxunto das características laborais e 
o tempo que levan vivindo no municipio, en colaboración co INE 
Resultado final: Difusión de táboas nas cales se cruzarán as principais características 
sociolaborais derivadas da EPA coas variables de mobilidade xeográfica derivadas do Padrón 
AE334 EEF. Características básicas dos fogares  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.7.3 Equipamento e características das vivendas 
Obxectivos concretos: Obter información sobre as características das vivendas, as 
infraestruturas do seu contorno e o equipamento dos fogares 
Resultado final: Explotar e difundir na internet en maio de 2016 os resultados sobre 
características das vivendas, infraestruturas do seu contorno e equipamento dos fogares no  
2015 
AE335 EEF. Mobilidade  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.5 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade 
Obxectivos concretos: Obter información sobre as pautas de mobilidade da poboación galega 
Resultado final: Explotación e difusión na internet, en setembro de 2016, dos resultados 
referidos ás pautas de mobilidade da poboación galega no ano 2015 
AE336 Emprego na Seguridade Social e mutualidades  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
Obxectivos concretos: Difundir a información das afiliacións nas distintas mutualidades: 
Seguridade Social, Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) e Mutualidad General Judicial (MUGEJU). A 
información publicarase por concello de residencia do traballador 
Resultado final: Difusión na web nun apartado específico dos postos de traballo segundo o 
concello de residencia do traballador, sexo e actividade económica 
AE337 EPA. Variables de submostra  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.3.2 Ensino obrigatorio 
2.3.3 Ensino postobrigatorio non universitario 
2.3.5 Ensino universitario  
2.3.7 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
2.4.6 Outras condicións laborais 
Obxectivos concretos: Obter información adicional sobre a caracterización do mercado laboral 
en Galicia a partir da explotación das preguntas adicionais que se inclúen no cuestionario de 6ª 
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entrevista da EPA (variables de submostra). Estas preguntas proporcionan información sobre 
catro bloques de variables: ensino e formación, condicións de traballo, experiencia profesional 
e busca de emprego e cambio de residencia no último ano 
Resultado final: Elaborar e difundir táboas nas que se relacionan as principais variables do 
mercado laboral obtidas da EPA coas adicionais que se inclúen no cuestionario da 6ª entrevista 
AE338 A sociedade da información no medio rural  
Organismo responsable: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da 
Xunta 
Obxectivos informativos (metas de información): 
4.1.6 Sociedade da información no medio rural 
Obxectivos instrumentais: 
h) Desenvolver a referenciación territorial da información estatística e avanzar na 
homoxeneización da desagregación territorial das actividades realizadas 
Obxectivos concretos: Ofrecer información sobre a implantación e uso das TIC desde un punto 
de vista territorial, con especial foco nas áreas rurais 
Resultado final: Elaboración e difusión de táboas e/ou mapas estatísticos que ofrezan os datos 
sobre a dispoñibilidade de equipamento e uso das TIC no ámbito rural, atendendo á variable 
grao de urbanización 
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.3.4 Subsector industrial relacionado co sector primario 
3.3.5 Outras industrias manufactureiras 
3.8.1 Estrutura e caracterización do sector empresarial 
Obxectivos instrumentais: 
a) Responder ás demandas de información deseñando a actividade estatística consonte as 
necesidades, ofrecendo retornos de valor e reducindo as molestias aos informantes 
b) Divulgar axeitadamente, respectando os prazos ou as datas de publicación, a información 
estatística de carácter oficial que teña como referencia Galicia 
Obxectivos concretos: Elaborar e difundir información sobre as principais variables de emprego 
e actividade na industria cunha desagregación sectorial coherente coa realidade económica de 
Galicia, tomando como base os microdatos da Enquisa Anual de Empresas (INE) 
Resultado final: Con 2014 como ano de referencia, publicaranse as táboas cunha 
desagregación que recolla polo menos as ramas de actividade de maior interese en Galicia 
(coas limitacións derivadas do deseño da mostra) 
AE340 Información estatística do sistema sanitario galego  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.2.1 Asistencia sanitaria 
3.6.7 Recursos e gasto na sanidade 
Obxectivos concretos: Difundir información sobre a dotación e os indicadores de funcionamento 
dos establecementos sanitarios con réxime de internado a nivel de Galicia e provincias 
Resultado final: Difusión na web no apartado específico de “Sanidade” da información sobre 
dotación e indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de 
internado 
AE401 Anuario de estatística agraria  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos instrumentais: 
c) Sensibilizar á sociedade mediante servizos e actividades que potencien o coñecemento a 
través da estatística 
Obxectivos concretos: Compilar e difundir a información estatística agraria máis salientable 
obtida nas actividades estatísticas realizadas ao longo do ano 
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Resultado final: Recompilar e difundir (na páxina web) información estatística agraria referida 
aos anos 2012, 2013 e 2014 
AE402 Anuario de pesca  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. 
Consellería do Mar 
Obxectivos instrumentais: 
c) Sensibilizar á sociedade mediante servizos e actividades que potencien o coñecemento a 
través da estatística 
Obxectivos concretos: Compilar e difundir as estatísticas socioeconómicas do sector pesqueiro 
Resultado final: Recompilar e difundir información estatística de pesca referida ao ano 2015 
AE404 Datos estatísticos básicos de Galicia  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
c) Sensibilizar á sociedade mediante servizos e actividades que potencien o coñecemento a 
través da estatística 
Obxectivos concretos: Compilar a información estatística básica no ámbito da Comunidade 
Autónoma e difundila en forma de publicación on-line 
Resultado final: Recompilar información estatística xeral (varios sectores e ámbitos) e difundir 
en liña 
AE406 Anuario de estatísticas sociolaborais  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos instrumentais: 
c) Sensibilizar á sociedade mediante servizos e actividades que potencien o coñecemento a 
través da estatística 
Obxectivos concretos: Compilar a información estatística referida ás relacións laborais e 
difundila en forma de anuario 
Resultado final: Recompilación e difusión da información estatística das relacións laborais, 
referida ao ano 2015 
AE408 A realidade da muller galega  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
g) Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información, proporcionando a oferta 
estatística como un servizo electrónico 
Obxectivos concretos: Representar a realidade das mulleres galegas con base en varias 
variables e comparar a súa situación coa dos homes 
Resultado final: Actualización da información estatística contida na epígrafe A realidade da 
muller galega e recollida a propósito para este apartado 
AE409 Galicia aberta: a emigración en cifras  
Organismo responsable: Secretaría Xeral da Emigración. Presidencia da Xunta 
Obxectivos instrumentais: 
c) Sensibilizar á sociedade mediante servizos e actividades que potencien o coñecemento a 
través da estatística 
Obxectivos concretos: Coñecer o número e características sociodemográficas dos galegos no 
exterior e retornados, a partir de diferentes fontes 
Resultado final: Actualización da información estatística contida no apartado web Galicia 
aberta: A emigración en cifras, 2015 
AE410 A enerxía en Galicia  
Organismo responsable: Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Consellería de Economía, 
Emprego e Industria 
Obxectivos instrumentais: 
c) Sensibilizar á sociedade mediante servizos e actividades que potencien o coñecemento a 
través da estatística 
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Obxectivos concretos: Ofrecer na web do Inega información estatística do sector enerxético 
recompilada de diversas fontes e operacións do propio Inega como o balance enerxético, 
emisións de CO2,... 
Resultado final: Recompilación e difusión de información estatística enerxética: consumo de 
enerxía, emisións de CO2 e prezos enerxéticos 
AE411 Panorama rural e urbano  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
e) Promover a normalización, homoxeneidade e posibilidade de comparación da información 
proporcionada polo sistema estatístico de Galicia respecto do estatal e do europeo 
h) Desenvolver a referenciación territorial da información estatística e avanzar na 
homoxeneización da desagregación territorial das actividades realizadas 
Obxectivos concretos: Compilar e difundir información estatística sociodemográfica, económica 
e sanitaria segundo o grao de urbanización 
Resultado final: Actualización da información contida no apartado “Panorama rural-urbano” da 
páxina web do IGE 
AE412 Emprego no sector turístico galego  
Organismo responsable: Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.5.3 Infraestruturas turística e hostaleira 
Obxectivos concretos: Cuantificar e coñecer as principais características dos traballadores nas 
ramas características do turismo 
Resultado final: Publicación da información estatística referida ás afiliacións á S.S e á EPA en 
táboas e informes 
AE413 Panorama dos sete grandes concellos  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
h) Desenvolver a referenciación territorial da información estatística e avanzar na 
homoxeneización da desagregación territorial das actividades realizadas 
Obxectivos concretos: Pór á disposición dos usuarios toda a información dispoñible sobre os 
sete grandes concellos de Galicia co máximo nivel de desagregación que permita a información 
Resultado final: Difusión dunha epígrafe na internet coa información estatística dispoñible para 
as grandes cidades 
AE601 Accesibilidade á vivenda  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.7.2 Demanda e acceso á vivenda 
Obxectivos concretos: Obter un indicador que nos permita analizar a accesibilidade á compra 
dunha vivenda 
Resultado final: Cálculo do grao de accesibilidade á vivenda (para a súa difusión no Banco de 
Series de Conxuntura) referido ao último trimestre de 2015 e tres primeiros trimestres de 2016 
AE602 Asistencia xurídica gratuíta  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Xustiza. Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.5.11 Xustiza e seguridade 
Obxectivos concretos: Informar sobre a poboación que, con ingresos inferiores ao dobre do 
salario mínimo, utiliza o Sistema legal de asistencia xurídica gratuíta, as súas necesidades de 
defensa xurídica e os tipos de conflitos que as afectan 
Resultado final: Actualización da información estatística contida no apartado Asistencia xurídica 
gratuíta (web) referida ao ano 2015 
AE603 Indicadores ambientais  
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Organismo responsable: Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Consellería de 
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.1.9 Recursos naturais e biodiversidade 
1.2.2 Calidade do aire  
1.2.4 Calidade e depuración de auga 
1.2.5 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe 
1.2.7 Hábitos e prácticas ambientais 
3.1.8 Produción ecolóxica e de calidade 
Obxectivos concretos: Pór á disposición do público datos ambientais de Galicia baseados en 
indicadores para que sirvan como instrumento de difusión e información da situación ambiental 
da nosa comunidade, dando así cumprimento ao indicado na Lei 27/2006, pola que se regulan 
os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia 
de medio ambiente, onde se indica que as autoridades públicas elaborarán e publicarán 
informes sobre o estado do medio e que deberán organizar e actualizar a información 
ambiental mediante as TIC, sempre que sexa posible 
Resultado final: Elaboración e difusión dos Indicadores ambientais coa información existente no 
2015 
AE604 Negociación colectiva  
Organismo responsable: Consello Galego de Relacións Laborais. Consellería de Economía, 
Emprego e Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.8 Concertación laboral  
Obxectivos concretos: Coñecer as principais características -número, traballadores 
afectados...- dos convenios colectivos vixentes así como cuantificar os convenios colectivos 
negociados 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos ao ano 2015 
AE605 Indicadores de contexto do Plan estratéxico  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos concretos: Ofrecer información cuantitativa sobre o contorno socioeconómico para 
facilitar o seguimento e avaliación do Plan estratéxico 
Resultado final: Elaboración e difusión nunha epígrafe específica dos Indicadores de contexto 
do Plan estratéxico coa información dispoñible 
AE606 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
Obxectivos concretos: Coñecer o número e tipoloxía dos contratos de traballo rexistrados no 
servizo público de emprego 
Resultado final: Difusión na internet dos principais resultados do ano 2015 
AE607 Informe do paro rexistrado  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.1 Caracterización do mercado laboral 
Obxectivos concretos: Coñecer o número e as características -idade, xénero, etc.- dos 
demandantes de emprego non ocupados e rexistrados nas oficinas do servizo público de 
emprego 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados mensuais de decembro de 2015 a 
novembro 2016 
AE608 Indicadores estruturais da Unión Europea  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
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Obxectivos instrumentais: 
e) Promover a normalización, homoxeneidade e posibilidade de comparación da información 
proporcionada polo sistema estatístico de Galicia respecto do estatal e do europeo 
Obxectivos concretos: Elaborar para Galicia os indicadores que Eurostat define como 
estruturais, Europa 2020, emprego, política social, globalización e desenvolvemento sostible 
Resultado final: Elaboración e difusión dos indicadores que Eurostat define como estruturais, 
Europa 2020, emprego, política social, globalización e desenvolvemento sostible referidos ao 
último ano dispoñible 
AE609 Indicador da intensidade da demanda turística  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
h) Desenvolver a referenciación territorial da información estatística e avanzar na 
homoxeneización da desagregación territorial das actividades realizadas 
Obxectivos concretos: Ofrecer un indicador para medir a demanda turística nas diferentes 
zonas de Galicia 
Resultado final: Explotación e difusión dun indicador de demanda turística 
AE610 Estatística de permisos de marisqueo a pé  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. 
Consellería do Mar 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.2.4 Características das unidades de produción 
Obxectivos concretos: Ofrecer información dos permisos en vigor para a explotación desta 
actividade segundo tipos de permiso e zonas de produción 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos ao ano 2015: Permisos de 
marisqueo a pé 
AE611 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.3.4 Subsector industrial relacionado co sector primario 
Obxectivos concretos: Proporcionar información relativa á produción de pensos por especie e 
consumo de materias primas e de aditivos e premesturas para pensos. 
Resultado final: Elaboración e difusión da enquisa trimestral de fabricación de pensos 
AE612 Explotación do Rexistro de Montes Veciñais de Man Común  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.1.7 Montes veciñais e comunidades de montes 
Obxectivos concretos: Ofrecer información estatística dos montes veciñais en man común 
especificando superficie declarada, número de parcelas... 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos aos anos 2013, 2014 e 2015 
AE613 Producións forestais  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.1.5 Estática e dinámica forestal. Superficies e repoboacións  
Obxectivos concretos: Coñecer as cortas de madeira (m3) por especies e provincias na C.A 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados dos anos 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 
AE614 Incendios forestais  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.1.6 Incendios forestais 
Obxectivos concretos: Coñecer o número de incendios forestais, a superficie e as especies 
arbóreas afectadas e a superficie queimada 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos aos anos 2013, 2014 e 2015 
AE615 Calidade do aire  
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Organismo responsable: Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Consellería de 
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.2.2 Calidade do aire  
Obxectivos concretos: Coñecer o nivel de contaminantes na atmosfera 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos ao ano 2014: Informe anual de 
calidade do aire en Galicia 
AE616 Climatoloxía  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Consellería de 
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 
Obxectivos informativos (metas de información): 
1.2.1 Climatoloxía  
Obxectivos concretos: Coñecer os datos climatolóxicos significativos de Galicia 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos ao ano 2015: Informe 
climatolóxico anual 
AE617 Enfermidades de declaración obrigatoria  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. 
Consellería de Sanidade 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.2.5 Morbilidade  
Obxectivos concretos: Coñecer a incidencia das enfermidades de declaración obrigatoria en 
Galicia 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos ao ano 2015 
AE620 Explotación do Rexistro de Avicultura  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.2 Efectivos gandeiros 
Obxectivos concretos: Obter o número de efectivos avícolas por tipoloxías así coma os datos 
das explotacións por actividades 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos ao ano 2015 
AE621 Rendementos de cultivos  
Organismo responsable: Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.1.4 Producións e rendementos vexetais 
Obxectivos concretos: Obter os rendementos e producións dos cultivos con maior incidencia na 
renda agraria galega 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos aos anos 2013, 2014 e 2015 
AE622 Estatística de produción de acuicultura mariña  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. 
Consellería do Mar 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.2.4 Características das unidades de produción 
Obxectivos concretos: Obter os datos de produción dos establecementos de acuicultura mariña 
da Comunidade Autónoma 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos ao ano 2015 
AE623 Explotación do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas  
Organismo responsable: Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.5.3 Infraestruturas turística e hostaleira 
Obxectivos concretos: Coñecer o mercado turístico de Galicia dende o lado da oferta -número 
e evolución dos establecementos turísticos por grupos e categorías- 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos aos anos 2014 e 2015 
AE626 Indicadores de innovación  
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Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
4.2.1 I+D+i nas empresas 
4.2.2 I+D+i nas administracións 
4.2.3 I+D+i na universidade 
Obxectivos concretos: Ofrecer uns indicadores xerais sobre innovación en Galicia e, en 
concreto, nunha serie de sectores estratéxicos predefinidos 
Resultado final: Elaboración e difusión, nunha epígrafe específica, de indicadores de 
innovación coa información dispoñible 
AE627 Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.7.8 Competitividade  
3.8.1 Estrutura e caracterización do sector empresarial 
Obxectivos concretos: Avaliar a percepción no campo da competencia: interese da 
competencia de mercado, coñecemento das prácticas e condutas que limitan a competencia e 
o coñecemento relativo ás Autoridades da competencia 
Resultado final: Tabulación de resultados e remisión ó Consello Galego da Competencia 
AE628 Estatística de bibliotecas públicas  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Cultura. Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.6.1 Equipamentos e recursos culturais  
Obxectivos concretos: Ofrecer información do equipamento físico e humano dos diferentes 
tipos de bibliotecas 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos ao ano 2015 
AE629 Conciliacións individuais e colectivas  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.8 Concertación laboral  
Obxectivos concretos: Obter información das conciliacións individuais e colectivas segundo as 
características destas -motivación, resolución, etc. 
Resultado final: Difusión da información do 2015 
AE630 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural  
Organismos responsables: Instituto Galego de Estatística.  
Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural 
Obxectivos instrumentais: 
a) Responder ás demandas de información deseñando a actividade estatística consonte as 
necesidades, ofrecendo retornos de valor e reducindo as molestias aos informantes 
e) Promover a normalización, homoxeneidade e posibilidade de comparación da información 
proporcionada polo sistema estatístico de Galicia respecto do estatal e do europeo 
Obxectivos concretos: Elaborar os indicadores comúns de contexto de Galicia do Plan de 
desenvolvemento rural que permite avaliar a situación do sector agrario 
Resultado final: Elaboración e difusión nunha epígrafe específica dos indicadores de contexto 
do PDR 
AE631 Establecementos de acuicultura mariña  
Organismo responsable: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. 
Consellería do Mar 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.2.2 Establecementos de acuicultura 
Obxectivos concretos: Difundir información sobre o número e a tipoloxía dos establecementos 
de acuicultura mariña situados na Comunidade Autónoma de Galicia 
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Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos á situación a 31 de decembro de 
2015 
AE633 Balance enerxético  
Organismo responsable: Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Consellería de Economía, 
Emprego e Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
3.3.1 Produción, distribución e consumo de enerxía  
3.3.2 Enerxías renovable e non-renovable 
Obxectivos concretos: Coñecer e analizar a distribución da enerxía importada, xerada e 
consumida en Galicia, así como das distintas transformacións ata o seu consumo e a súa 
exportación 
Resultado final: Difusión na internet dos resultados referidos aos anos 2013, 2014 e 2015 
AE634 Folgas e peches patronais  
Organismo responsable: Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 
Obxectivos informativos (metas de información): 
2.4.10 Folgas e peches patronais 
Obxectivos concretos: Obter información sobre as folgas e os peches patronais segundo as 
súas características, dos traballadores e xornadas non traballadas 
Resultado final: O ano 2015 difundirase na internet en agosto de 2016 
AE708 Investigación e desenvolvemento de métodos demográficos  
Organismo responsable: Instituto Galego de Estatística.  
Obxectivos instrumentais: 
d) Impulsar e realizar investigación estatística, tanto nos aspectos metodolóxicos e históricos 
como noutros ámbitos de interese para a Comunidade Autónoma que contribúan a mellorar o 
coñecemento da súa realidade demográfica, social, económica e ambiental 
Obxectivos concretos: Desenvolver métodos e ferramentas informáticas para o estudo 
demográfico 
Resultado final: Integración das funcións desenvolvidas no software R que permitan o cálculo 
de diferentes indicadores demográficos nun paquete 

ANEXO V 
Outras actividades de interese estatístico 

AIE01 Perfeccionamento profesional do sistema estatístico de Galicia  
Oposicións á escala superior de estatística  
Obxectivos: 
Organizativo b) 
Outras actuacións formativas para o perfeccionamento profesional do sistema estatístico  
Obxectivos: 
Organizativo b) 
AIE02 Fomento da formación especializada en estatística  
Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC  
Obxectivos: 
Organizativo e) 
Instrumental c) 
AIE03 Accións que potencien o coñecemento a través da estatística  
Xornadas de portas abertas  
Obxectivos: 
Instrumental c) 
Asistencia do IGE á Feira Matemática (Agapema)  
Obxectivos: 
Instrumental c) 
Curso sobre uso e interpretación de datos estatísticos  
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Obxectivos: 
Organizativo b) 
Curso sobre recursos didácticos do portal educativo do Instituto Galego de Estatística  
Obxectivos: 
Instrumental c) 
Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento económico e innovación  
Obxectivos: 
Organizativo e) 
Instrumental c) 
Prácticas de alumnos do Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio da Facultade de 
Xeografía e Historia da USC  
Obxectivos: 
Organizativo e) 
Instrumental c) 
Explorando o lado estatístico da vida  
Obxectivos: 
Instrumental c) 
Curso de Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE: introdución ao software 
libre R  
Obxectivos: 
Organizativo b) 
AIE04 Iniciación e fomento da I+D na estatística  
Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas  
Obxectivos: 
Organizativo e) 
Instrumental c) 
Instrumental d) 
AIE05 Promoción da normalización metodolóxica na actividade estatística  
Base de datos sobre dimensións básicas estatísticas  
Obxectivos: 
Instrumental f) 
Instrumental h) 
Tratamento do segredo estatístico e da calidade da difusión  
Obxectivos: 
Instrumental b) 
Instrumental h) 
AIE06 Biblioteca, catalogación e difusión de información estatística  
Xestión dos fondos da biblioteca do IGE  
Obxectivos: 
Instrumental f) 
Recompilación e difusión de resultados estatísticos sobre Galicia  
Obxectivos: 
Instrumental g) 
AIE07 Inventario de Actividades Estatísticas  
Adecuación do inventario ao PGE 2017-2021  
Obxectivos: 
Instrumental f) 
AIE08 Programación, seguimento e avaliación da actividade estatística  
Informe de seguimento do PEA 2015  
Obxectivos: 
Organizativo a) 
Redacción do anteproxecto de Lei do Plan Galego de Estatística 2017-2021  
Obxectivos: 
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Organizativo a) 
Difusión na web dos proxectos técnicos das operacións en curso que se consoliden  
Obxectivos: 
Organizativo a) 
Instrumental e) 
Instrumental g) 
Estudo da conciliación entre o PEA e o plan de actuación anual previsto na Lei 16/2010 de 
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico  
Obxectivos: 
Organizativo a) 
AIE11 Relacións externas en materia de estatística  
Actualización do Observatorio transfronteirizo Galicia - Norte de Portugal  
Obxectivos: 
Instrumental c) 
AIE13 Análise estatística de sectores produtivos e da estrutura económica en xeral  
Análise do sector do transporte e da loxística  
Obxectivos: 
Informativo LAS 2) 
AIE15 Análise estatística da conxuntura económica  
Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos  
Obxectivos: 
Informativo LAS 3) 
Informe sobre comercio exterior  
Obxectivos: 
Informativo LAS 3) 
Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral  
Obxectivos: 
Informativo LAS 3) 
Informe sobre o Índice de comercio polo miúdo  
Obxectivos: 
Informativo LAS 3) 
Informe sobre Afiliacións á Seguridade Social  
Obxectivos: 
Informativo LAS 3) 
Informe sobre o Índice de produción industrial  
Obxectivos: 
Informativo LAS 3) 
AIE18 Análise estatística da poboación e dos fogares  
Informe sobre as cifras de poboación  
Obxectivos: 
Informativo LAS 1) 
Emprego das persoas con discapacidade  
Obxectivos: 
Organizativo d) 
Instrumental a) 
AIE19 Apoio estatístico á redacción dos orzamentos xerais e outra normativa  
Elaboración do escenario macroeconómico  
Obxectivos: 
Informativo LAS 2) 
Informativo LAS 3) 
Indicadores estatísticos de perspectiva de xénero nos orzamentos xerais  
Obxectivos: 
Instrumental a) 
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ANEXO VI 
Relación entre os programas estatísticos 2016 e 201 55Operacións e outras actividades 

do PEA 2065 que non se incluían no PEA 2014 

Código Nome Tipo Estado Observacións 
AE329 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica actividade     
AE334 EEF. Características básicas dos fogares actividade     
AE335 EEF. Mobilidade actividade     
AE336 Emprego na Seguridade Social e mutualidades actividade     
AE337 EPA. Variables de submostra actividade     
AE338 A sociedade da información no medio rural actividade     
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014 actividade     
AE340 Información estatística do sistema sanitario galego actividade     
AE631 Establecementos de acuicultura mariña actividade     
AE708 Investigación e desenvolvemento métodos demográficos actividade     
21-301 Proxeccións de fogares operación curso Alta periodicidade 
21-401 Proxeccións de poboación a curto prazo operación curso Alta periodicidade 
23-601 Inserción laboral dos titulados de formación profesional operación curso Alta periodicidade 
25-301 Pensións da S.S por concello de residencia do pensionista operación proxecto   
25-1102 Estatística execución medidas xudiciais impostas a menores operación proxecto   
31-901 Sector cunícola operación cumprimento Alta periodicidade 
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás ISFL operación implantación   

 

Operacións e outras actividades do PEA 2014 que non  figuran no PEA 2015  

 Código    Nome                                                                                             Tipo    Estado             Observacións 
AE220 Observatorio da economía galega actividade     
AE326 EPA. Módulo sobre inmigrantes e mundo laboral actividade     
AE331 EEF. Ocio e hábitos culturais actividade     
AE332 EEF. Capital social: benestar actividade     
AE333 Explotacións agrarias actividade     
31-904 Estatística do sector hortoflorícola operación en implantación   
35-502 Enquisa de servizos a empresas operación en implantación   
38-106 Índice carga e simplificación administrativa empresas operación en proxecto   
38-202 Índice de conxuntura do investimento operación en proxecto   
39-201 Marco input-output operación en curso Baixa periodicidade 
39-403 Conta satélite da cultura operación en curso Baixa  periodicidade 

   
Cambia estado a 
“en curso” 

    

Operacións e outras actividades do PEA 2015 que se modifican no PEA 2016 

                                                                                                             PEA 2014                       PEA  2015 

Código           Nome                                                                     Tipo             Estado             Tipo         Estado  

AE633 Balance enerxético operación reestruturación actividade   
AE634 Folgas e peches patronais operación reestruturación actividade   
11-102 Indicadores de  seguimento das DOT operación implantación operación curso 
21-105 Táboas de mortalidade operación implantación operación curso 
22-701 Mortalidade reacción aguda consumo drogas operación reestruturación operación cumprimento 
23-201 Estatística do ensino non universitario operación reestruturación operación curso 
24-106 Afiliacións SS por concello de residencia do afiliado operación proxecto operación implantación 
25-1101 Estatística  chamadas ao  112 operación implantación operación curso 
31-905 Sistema  indicadores complementarios para o 

seguimento do PDR 
operación implantación operación curso 

35-403 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia operación proxecto operación implantación 
38-101 Explotación directorio  empresas e unidades locais operación reestruturación operación curso 
38-105 Estatística de multilocalización empresarial operación proxecto operación implantación 
38-301 Cooperativas operación implantación operación curso 
38-302 Sociedades laborais operación implantación operación curso 
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