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provisional” só no primeiro programa e que obrigou a transformar en novas as incluídas no PEA 2012 

baixo esa denominación e que seguían sen proxecto técnico ao rematar o ano. 

Operacións programadas no 2012 en curso e no 2013 en proxecto 

 

Para o seguimento do PEA 2013 se calcularon os indicadores de execución e de cumprimento do 

calendario de difusión.  

A execución dunha OE mídese comprobando os resultados acadados en cada fase programada, 

desde a recollida de datos ata a difusión de resultados nas programadas en implantación, curso ou 

cumprimento, segundo o estado de redacción do proxecto técnico nas programadas en proxecto e 

analizando ambos os dous anteriores nas programadas en reestruturación. 

A execución dunha AE calcúlase en función dos resultados acadados nas actuacións concretas 

programadas e recollidas no anexo IV do decreto de programa. 

Para calcular os graos de execución global e de cada departamento pondéranse as distintas 

actividades por tipo, dando máis peso ás operacións (OE) fronte ás outras actividades estatísticas 

(AE) e, dentro das primeiras, ás correntes (en curso e cumprimento) fronte ás novas (en implantación, 

reestruturación e proxecto). O criterio está relacionado coa complexidade e madurez das distintas 

actividades, situándose á cabeza as operación correntes, é dicir, as que se difunden, teñen proxecto 

técnico aprobado polo CGE e se executan coa participación dalgunha administración pública da 

Comunidade Autónoma. Séguenlles ás operacións novas, que se están a implantar ou que aínda non 

teñen proxecto técnico aprobado e, por último, as outras actividades estatísticas, que cobren metas 

de información do plan, pero que non cumpren as condicións esixidas ás operacións. 

Código Nome da operación 

11-701 Explotación do Rexistro de Montes Veciñais de Man Común 
11-501 Producións forestais 

11-601 Incendios forestais 

12-201 Calidade do aire 

12-101 Climatoloxía 

22-503 Enfermidades de declaración obrigatoria 

24-901 Eleccións sindicais 

24-1201 Procedementos despido colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada 

24-105 Centros especiais de emprego 

26-101 Estatística de bibliotecas públicas 

31-202 Explotación do Rexistro de Avicultura 

31-401 Rendementos de cultivos 

32-401 Estatística de produción de acuicultura mariña 

35-301 Explotación do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas 

38-301 Cooperativas 

38-302 Sociedades laborais 
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O indicador de calendario refírese só ás operacións correntes, cuxa difusión está prevista no 

programa, sen considerar as de tipo indicadores que se actualizan continuamente segundo o 

permiten as fontes primarias. Trátase de comprobar para cada operación se se publicaron os datos 

no soporte e data previstos, polo que pode ser compatible un grao de execución do 100% cun 

cumprimento do calendario do 0%, cando se elaboran os resultados programados, pero non se 

difunden ou se difunden con retraso (fóra do mes previsto nas mensuais e trimestrais e con máis de 

dous meses de desfase nas anuais). 

Nas táboas seguintes resúmense os resultados de seguimento dos dous primeiros programas do plan 

2012-2016, por tipo de actividade e departamento. O gráfico reflicte a converxencia dos indicadores 

desde o primeiro programa do plan anterior. 

Tipo de actividade estatística 
PEA 2012 PEA 2013 

nº  execución nº execución 
Operacións (OE) 103 90% 112 88% 

Operacións novas  19 75% 42 62% 

Operacións correntes 84 93% 70 94% 

Outras actividades estatísticas (AE) 41 93% 47 95% 

Execución global do programa 144 90% 159 89% 

Cumprimento calendario difusión 75% 83% 
 

 

 

Departamento 
Operacións e outras actividades estatísticas (OE e AE) 

PEA 2012 PEA 2013 
nº  execución calendario  nº  execución calendario 

Presidencia 9 100% 100% 10 96% 100% 

Vicepresidencia  2 98% 100% 9 90% 100% 

Facenda 5 88% 63% 6 68% 75% 

MATI 9 78% 45% 10 91% 100% 

Economía e Industria 4 85% 8% 4 97% 33% 

Cultura, Educación e OU 4 99% 50% 3 98% 50% 

Sanidade 11 82% 70% 10 74% 78% 

Traballo e Benestar 27 80% 89% 25 97% 100% 

Medio Rural e Mar 23 96% 74% 26 78% 75% 

IGE 52 90% 89% 58 96% 88% 

Total 144 90% 75% 159 89% 83% 
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No informe detallado de seguimento figuran, xunto cos indicadores de resultado de cada actividade 

estatística (OE e AE), os relativos ás denominadas “outras actividades de interese estatístico” (AIE) e 

“liñas de actuación salientables” (LAS). As primeiras xa estaban contempladas no PGE 2007-2013, 

aínda que non se avaliaban, e as segundas son actuacións introducidas no PGE 2012-2016. 

Seguimento do PEA 2013 por tipoloxía das actuacións programadas  

Operacións (OE) novas 
As operacións novas son as programadas en proxecto, implantación ou reestruturación, é dicir, en 

estados de pasaxe nos que non se deben manter ao longo do tempo. As operacións en proxecto 

deben transformarse en operacións en implantación e as programadas en implantación ou 

reestruturación (revisión do seu proxecto técnico) en correntes. 

 

     Distribución das operacións novas nos programas anuais 

    2012     2013 
Número de operacións novas 19 42 
en proxecto 12 33 
en implantación 5 5 
en reestruturación 2 4 

Proxectos que se terían que rematar 14 37 
Proxectos rematados 5 19 

 

 

O PEA 2013 incluía 33 operación novas en fase de proxecto (as programadas por primeira vez e as 

herdadas do plan anterior que non se podían manter en curso con proxecto provisional) e 4 en 

reestruturación (logo de figurar en curso decídese modificar o seu proxecto técnico). Isto significa 37 

proxectos a elaborar no 2013, dos que se remataron 19 e se presentaron ao CGE 16. 
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Proxectos presentados ao CGE no ano 2013 

Operación estatística 
Pleno 
CGE 

24-101 Datos sobre as ocupacións máis contratadas 28/06/2013 

39-104 Produto Interior Bruto Municipal 28/06/2013 

39-404 Conta satélite de produción doméstica 28/06/2013 

24-105 Centros especiais de emprego 29/11/2013 

24-1201 Procedementos despedimento colectivo,suspensión contratos e redución xornada 29/11/2013 

24-901 Eleccións sindicais 29/11/2013 

25-1101 Estatística de chamadas ao centro de atención de emerxencias 112 29/11/2013 

31-904 Estatística do sector hortoflorícola 29/11/2013 

32-501 Enquisa de ocupación na pesca 29/11/2013 

35-402 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia 29/11/2013 

35-502 Enquisa de servizos a empresas 29/11/2013 

38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro 29/11/2013 

39-403 Conta satélite da cultura 29/11/2013 

41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información 29/11/2013 

41-201 Empresas TIC de Galicia 29/11/2013 

41-301 Estatística sobre a Administración electrónica da Xunta de Galicia 29/11/2013 

Como se observa no gráfico, as operacións novas tradicionalmente presentan execucións baixas: 

 

A máis elevada do PEA 2012 pode gardar relación co feito de que se trataba do primeiro programa do 

plan, no que se adoita ser conservador (introducindo poucos cambios e poucas operacións novas). 

No 2013 produciuse un descenso no grao de execución das operacións novas, pero segue sendo alto 

comparado cos do plan anterior e tendo en conta o elevado número de operacións que se 

programaron nese estado (42, máis do dobre que no 2012). 

Das 42 operacións novas do 2013, 19 evolucionaron de xeito natural, programándose en implantación 

ou en curso no PEA 2014. Estes niveis son moi superiores aos acadados no anterior plan. 
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PGE 2007-2011 2007 a 
2008 

2008 a 
2009 

2009 a 
2010 

2010 a 
2011 

Núm. OE novas que evolucionan de xeito natural 14 15 9 7 

Núm. OE novas do PEA orixe 60 57 36 29 

Indicador de dinamismo (%) 23,3 26,3 25,0 24,1 

PGE 2012-2016 2012 a 
2013 

2013 a 
2014 

Núm. OE novas que evolucionan de xeito natural 10 19 

Núm. OE novas do PEA orixe 19 42 

Indicador de dinamismo (%) 52,6 45,2 
 

Operacións (OE) correntes 
As operacións correntes son as programadas en curso ou cumprimento, polo que teñen un nivel de 

desenvolvemento maior (proxecto técnico e difusión habitual), que se reflicte nuns graos de 

execución relativamente elevados. No 2013 rexistrouse o máis alto desde 2007. 

    
 

PGE 2007-2011 2007 a 
2008 

2008 a 
2009 

2009 a 
2010 

2010 a 
2011 

Núm. OE correntes que permanecen no seguinte PEA 74 80 81 80 

Núm. AE que permanecen no seguinte PEA 31 31 34 34 

Núm. OE correntes do PEA 80 88 97 89 

Núm. AE do PEA 38 37 43 38 

Estabilidade das OE correntes (%) 92,5 90,9 83,5 89,9 
Estabilidade xeral (OE correntes e AE) (%) 89,0 88,8 82,1 89,8 

PGE 2012-2016 2012 a 
2013 

2013 a 
2014 

Núm. OE correntes que permanecen no seguinte PEA 63 67 

Núm. AE que permanecen no seguinte PEA 37 44 

Núm. OE correntes do PEA 84 70 

Núm. AE do PEA 41 47 

Estabilidade das OE correntes (%) 75,0 95,7 
Estabilidade xeral (OE correntes e AE) (%) 80,0 94,9 
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A estabilidade desexable destas operacións, medida en porcentaxe, esta moi relacionada co número 

de operacións iniciais, de xeito que cando se parte dun número grande a porcentaxe das que 

permanecen é máis pequeno que cando é reducido. Así, dentro do PGE 2007-2011, a maior 

porcentaxe de permanencias (92,5%) deuse entre o PEA 2007 (con só 80 OE correntes) e o PEA 

2008, e a menor (83,5%) entre o PEA 2009 (con 97 OE correntes) e o PEA 2010. 

 Operacións correntes que permanecen (total e porcentaxe) 

 
Se analizamos a estabilidade das operacións correntes no plan vixente, o 95,7% das do PEA 2013 

mantivéronse nese estado no PEA 2014. Esta porcentaxe é moi superior á do programa anterior e 

incluso ás acadadas no plan 2007-2011. Posiblemente isto foi así polo reducido número de 

operacións, ao que contribuíu o criterio de programar como actividades (AE) e non como operacións 

(OE) os  módulos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) e da Enquisa de Condicións de Vida (ECV).  

Calendario das OE 

As operacións correntes (en curso e cumprimento) levan no programa a forma e os prazos de 

difusión. Das 70 do PEA 2013, 66 figuraban cuns prazos concretos de difusión (as outras 4 

actualízanse de xeito continúo a medida que o permiten as fontes). O indicador de calendario busca 

valorar en que medida os resultados se difunden nas datas establecidas. No programa 2013, o 

indicador para toda a comunidade autónoma foi do 82,6 %, mais existen discrepancias entre 

organismos responsables, de xeito que a Consellería de Economía e Industria presenta o valor mais 

baixo (33,3%), mentres que hai varios departamentos cun valor do 100% (Presidencia, 

Vicepresidencia, Medio Ambiente e Traballo). 

 

Outras actividades estatísticas (AE) 
As outras actividades estatísticas (AE) son as que non se poden considerar operacións, ben por 

seren actividades de difusión nas que a comunidade autónoma só participa nesa fase, ou por non 

estar clasificadas dentro da tipoloxía establecida para as operacións (censos, enquisas,...). Así, por 

exemplo, clasificaríanse como AE as actividades de compilación (Anuarios, boletíns,...), ou as de 

explotacións de microdatos doutras administracións (explotacións que fai o IGE das estatísticas do 
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Movemento Natural da Poboación do INE, do comercio exterior da AEAT, das afiliacións á SS do 

INSS,...). A Enquisa de Poboación Activa prográmase, sen embargo, como operación ( o IGE recolle 

a metade da mostra de Galicia) e os seus módulos específicos como actividades (execútanse coa 

mesma metodoloxía). No programa 2013 incluíronse 47 actividades deste tipo, a maioría (31) baixo a 

responsabilidade do IGE. Polo xeral, as AE presentan unha elevada execución (95% no 2013).  

 

Outras actividades de interese estatístico (AIE) 
O decreto do PEA 2013 incluía 16 actividades de interese estatístico (AIE) e os obxectivos 

organizativos e instrumentais que pretendían satisfacer (Anexo V). Para facilitar o seguimento deste 

tipo de actividades, nos programas do plan vixente figuran as actuacións concretas previstas. No 

informe detallado recóllense os resultados acadados. 

 

Liñas de actuación salientables (LAS) 
As liñas de actuación salientables (LAS) introducíronse no plan actual como obxectivos informativos 

para profundar na análise da demografía, da estrutura, da conxuntura e do sector exterior da 

economía. No artigo 3 do decreto do PEA 2013 e no seu Anexo V figuran as actuacións concretas a 

realizar no 2013 para avanzar neste obxectivo de incrementar o valor da información estatística 

dispoñible. Como no caso das AIE, este xeito de programar permítenos comprobar se finalmente se 

abordaron e finalizaron as tarefas previstas e recoller os resultados no informe de seguimento. 

Seguimento do PEA 2013 por departamento 

No informe preséntanse os indicadores de execución e calendario agrupados por organismo 

responsables das actividades estatísticas programadas. Nas táboas e gráficos seguintes resúmense 

os resultados de cada departamento nos dous primeiros programas, comparados cos acadados polo 

conxunto da organización estatística, que se representan nos gráficos de barras mediante unha liña 

recta entre os puntos 90,4% (execución global 2012) e 89,4% (execución global 2013).  

Presidencia da Xunta 
No 2013 programou 10 actividades estatísticas e presentou 4 proxectos técnicos no CGE: 

Tipo de actividade estatística PEA 
2013 

Operacións (OE) 7 
 OE novas 5 
      en proxecto 2 
      en implantación 0 
      en reestruturación 3 
  OE correntes 2 
Outras actividades estatísticas (AE) 3 
Total actividades estatísticas 10 
Grao execución 96% 
Indicador calendario 100% 
Proxectos técnicos presentados 4 
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Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
No 2013 programou 9 actividades estatísticas e presentou 1 proxecto técnico no CGE: 

Tipo de actividade estatística PEA 
2013 

Operacións (OE) 8 
 OE novas 7 
      en proxecto 7 
      en implantación 0 
      en reestruturación 0 
 OE correntes 1 
Outras actividades estatísticas (AE) 1 
Total actividades estatísticas 9 
Grao execución 90% 
Indicador calendario 100% 
Proxectos técnicos presentados 1 
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Consellería de Facenda 
No 2013 programou 6 actividades estatísticas: 

Tipo de actividade estatística PEA 
2013 

Operacións (OE) 5 
 OE novas 1 
      en proxecto 1 
      en implantación 0 
      en reestruturación 0 
 OE correntes 4 
Outras actividades estatísticas (AE) 1 
Total actividades estatísticas 6 
Grao execución 68% 
Indicador calendario 75% 
Proxectos técnicos presentados 0 

 

 
 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 
No 2013 programou 10 actividades estatísticas: 

Tipo de actividade estatística PEA 
2013 

Operacións (OE) 9 
 OE novas 4 
      en proxecto 3 
      en implantación 1 
      en reestruturación 0 
  OE correntes 5 
Outras actividades estatísticas (AE) 1 
Total actividades estatísticas 10 
Grao execución 91% 
Indicador calendario 100% 
Proxectos técnicos presentados 0 
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Consellería de Economía e Industria 
No 2013 programou 4 actividades estatísticas: 

Tipo de actividade estatística PEA 
2013 

Operacións (OE) 3 
 OE novas 0 
      en proxecto 0 
      en implantación 0 
      en reestruturación 0 
  OE correntes 3 
Outras actividades estatísticas (AE) 1 
Total actividades estatísticas 4 
Grao execución 97% 
Indicador calendario 33% 
Proxectos técnicos presentados - 
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Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
No 2013 programou 3 actividades estatísticas: 

Tipo de actividade estatística PEA 
2013 

Operacións (OE) 3 
 OE novas 1 
      en proxecto 1 
      en implantación 0 
      en reestruturación 0 
  OE correntes 2 
Outras actividades estatísticas (AE) 0 
Total actividades estatísticas 3 
Grao execución 98% 
Indicador calendario 50% 
Proxectos técnicos presentados 0 

 

 
 

Consellería de Sanidade 
No 2013 programou 10 actividades estatísticas. 

Tipo de actividade estatística PEA 
2013 

Operacións (OE) 10 
 OE novas 1 
      en proxecto 1 
      en implantación 0 
      en reestruturación 0 
  OE correntes 9 
Outras actividades estatísticas (AE) 0 
Total actividades estatísticas 10 
Grao execución 74% 
Indicador calendario 78% 
Proxectos técnicos presentados 0 
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Consellería de Traballo e Benestar 
No 2013 programou 25 actividades estatísticas e presentou 4 proxectos técnicos no CGE:  

Tipo de actividade estatística PEA 
2013 

Operacións (OE) 19 
 OE novas 7 
      en proxecto 5 
      en implantación 1 
      en reestruturación 1 
  OE correntes 12 
Outras actividades estatísticas (AE) 6 
Total actividades estatísticas 25 
Grao execución 97% 
Indicador calendario 100% 
Proxectos técnicos presentados 4 
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Consellería do Medio Rural e do Mar 
No 2013 programou 26 actividades estatísticas e presentou 2 proxectos técnicos no CGE: 

Tipo de actividade estatística PEA 
2013 

Operacións (OE) 22 
 OE novas 8 
      en proxecto 8 
      en implantación 0 
      en reestruturación 0 
  OE correntes 14 
Outras actividades estatísticas (AE) 4 
Total actividades estatísticas 26 
Grao execución 78% 
Indicador calendario 75% 
Proxectos técnicos presentados 2 

 

 
 

Instituto Galego de Estatística 
No 2013 presentou 5 proxectos no CGE e programou 58 actividades estatísticas (OE e AE), 16 de 

interese estatístico (AIE) e 7 vencelladas coas liñas de actuación salientables (LAS): 

Tipo de actividade estatística PEA 
2013 

Operacións (OE) 27 
 OE novas 8 
      en proxecto 5 
      en implantación 3 
      en reestruturación 0 
  OE correntes 19 
Outras actividades estatísticas (AE) 31 
Total actividades estatísticas 58 
Grao execución 96% 
Indicador calendario 88% 
Proxectos técnicos presentados 5 
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PLAN GALEGO DE

Informe resumo
PROGRAMA ESTATÍSTICO ANUAL 2013. SEGUIMENTO

Número de operacións e actividades

Grao de execución das operacións e actividades
Grao execución OE (%)

TotalNovasCorrentes
Grao Exec. 

AE(%)
Grao Exec
Global(%Departamento

Presidencia da Xunta 100 95,594,8 98,374

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza

100 90,488 10040

Consellería de Facenda 75 6860 1000

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 100 90,888,5 10042,5

Consellería de Economía e Industria 96,7 97,396,7 100-

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 97,5 9898 -100

Consellería de Sanidade 92,8 74,274,2 -0

Consellería de Traballo e Benestar 100 96,7100 83,3100

Consellería do Medio Rural e do Mar 93,7 78,280 71,225

Instituto Galego de Estatística 93,2 95,694,5 99,7100

Total Comunidade Autónoma 94,3 89,487,9 95,162,4
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

O grao de execución das operacións obténse como media ponderada da operacións correntes (80%) e as novas (20%).
O grao de execución global obténse como media ponderada do grao de execución das operacións -OE-  (80%) e das outras actividades -
AE-(20%).

Operacións estatísticas (OE)

TotalNovasCorrentes

Outras act. 
est. (AE)Departamento

Presidencia da Xunta 752 3

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza

871 1

Consellería de Facenda 514 1

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 945 1

Consellería de Economía e Industria 303 1

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 312 0

Consellería de Sanidade 1019 0

Consellería de Traballo e Benestar 19712 6

Consellería do Medio Rural e do Mar 22814 4

Instituto Galego de Estatística 27819 31

Total Comunidade Autónoma 1124270 47

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

A suma por departamentos non coincide co Total da C.A. porque as operacións compartidas figuran en todos os departamentos 
responsables
As operacións novas inclúen as programadas en proxecto, implantación e reestruturación. As operacións correntes inclúen as 
programadas en curso e cumprimento.
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PLAN GALEGO DE

Informe resumo
Programa estatístico anual 2013. SEGUIMENTO

Operacións novas segundo estado, grao de execución e proxectos rematados

Indicador do cumprimento do calendario das operacións estatísticas

 prox. impl. reestr. total

Grao de 
exec. OE 
novas (%)

OE 
suscep. 

de PT

OE novas segundo estado proxectos 
rematadosDepartamento

Presidencia da Xunta 2 0 3 5 574 4

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza

7 0 0 7 740 1

Consellería de Facenda 1 0 0 1 10 0

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 3 1 0 4 342,5 0

Consellería de Economía e Industria 0 0 0 0 0- -

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria

1 0 0 1 1100 1

Consellería de Sanidade 1 0 0 1 10 0

Consellería de Traballo e Benestar 5 1 1 7 6100 6

Consellería do Medio Rural e do Mar 8 0 0 8 825 2

Instituto Galego de Estatística 5 3 0 8 5100 5

Total Comunidade Autónoma 33 5 4 42 3762,4 19

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Os proxectos rematados inclúen algúns non presentados aínda ao CGE. Nesta situación están os proxectos de cooperativas, sociedades 
laborais e bibliotecas. No informe de execución das actividades por fases explícanse as razóns.

OE correntes
Total con calendario

I. Calendario 
(%)Departamento

Presidencia da Xunta 10012
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza

10011

Consellería de Facenda 7544
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 10055
Consellería de Economía e Industria 33,333
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 5022
Consellería de Sanidade 77,899
Consellería de Traballo e Benestar 1001212
Consellería do Medio Rural e do Mar 751414
Instituto Galego de Estatística 87,51619

Total Comunidade Autónoma 82,66670
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

O Indicador de calendario calcúlase para as operacións correntes con difusión programada e data concreta. Así, non se calcula para as 
operacións correntes sen difusión programada: Estatística da Administración electrónica nos concellos e Marco input-output; nin para as 
de tipo indicadores que se actualizan continuamente segundo o permitan as fontes: Indicadores demográficos e Indicadores de cohesión 
social
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Programa estatístico anual 2013. SEGUIMENTO
Informe detallado por consellería

Exec. CalendarioPresidencia da Xunta
35-301 Explotación do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas: en proxecto 0 -

35-401 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora: 
en curso

100 100

35-402 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia: en reestruturación 85 -

41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información: en reestruturación 100 -

41-201 Empresas TIC de Galicia: en proxecto 100 -

41-301 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia: en 
reestruturación

85 -

41-302 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos: en curso 100 -

AE219 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia 100 -

AE409 Galicia aberta: a emigración en cifras 95 -

AE412 Emprego no sector turístico galego 100 -

Exec. CalendarioVicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
21-104 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en proxecto 30 -

25-1101 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112: en proxecto 100 -

25-801 Estatística de violencia de xénero: en curso 100 100

36-201 Estatística de esforzo fiscal municipal: en proxecto 30 -

36-202 Estatística de salarios dos alcaldes: en proxecto 30 -

36-203 Estatística de dedicacións exclusivas nos concellos: en proxecto 30 -

36-204 Estatística sobre rendición das contas dos concellos: en proxecto 30 -

36-205 Estatística de mancomunidades e consorcios: en proxecto 30 -

AE602 Asistencia xurídica gratuíta 100 -

Exec. CalendarioConsellería de Facenda
24-102 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento 100 100

36-101 Indicadores da actividade económica-financeira da comunidade autónoma: en 
curso

100 100

36-102 Explotación do Rexistro de Entidades Instrumentais do Sector Público da 
Comunidade Autónoma de Galicia: en curso

0 0

36-103 Salarios na Administración autonómica: en proxecto 0 -

36-501 Estatística tributaria autonómica: en curso 100 100

AE220 Observatorio da economía galega 100 -

Exec. CalendarioConsellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
11-101 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso 100 100

11-102 Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio e do Plan 
de ordenación do litoral: en proxecto

70 -
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Informe detallado por consellería
11-301 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso 100 100

11-801 Estatística de licenzas de pesca e caza: en implantación 100 -

12-101 Climatoloxía: en proxecto 0 -

12-201 Calidade do aire: en proxecto 0 -

12-301 Reservas de auga: en curso 100 100

12-501 Xestión de residuos urbanos: en curso 100 100

34-101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento 100 100

AE603 Indicadores ambientais 100 -

Exec. CalendarioConsellería de Economía e Industria
33-101 Balance enerxético: en curso 90 0

33-201 Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial: en curso 100 0

42-101 Situación da certificación en Galicia: en curso 100 100

AE410 A enerxía en Galicia 100 -

Exec. CalendarioConsellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso 100 100

23-501 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso 95 0

26-101 Estatística de bibliotecas públicas: en proxecto 100 -

Exec. CalendarioConsellería de Sanidade
12-401 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: en 
curso

100 100

22-101 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo: en 
cumprimento

100 100

22-201 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso 100 100

22-501 Explotación do Rexistro Galego da Sida: en cumprimento 100 100

22-502 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso 100 100

22-503 Enfermidades de declaración obrigatoria: en proxecto 0 -

22-601 Análise da mortalidade: en cumprimento 80 0

22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento 55 0

22-702 Admisións a tratamento por consumo de sustancias psicoactivas: en cumprimento 100 100

41-501 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso 100 100

Exec. CalendarioConsellería de Traballo e Benestar
21-201 Estatística de familias numerosas: en curso 100 100

23-701 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso 100 100

24-1001 Folgas e peches patronais: en curso 100 100

24-101 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en reestruturación 100 -

24-104 Apertura de centros de traballo: en curso 100 100
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Informe detallado por consellería
24-105 Centros especiais de emprego: en proxecto 100 -

24-1101 Infraccións e sancións na orde social: en curso 100 100

24-1201 Procedementos de despido colectivo, suspensión de contratos e redución de 
xornada: en proxecto

100 -

24-1301 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en implantación 100 -

24-201 Sinistralidade laboral: en curso 100 100

24-601 Empresas de traballo temporal: en curso 100 100

24-801 Conciliacións individuais e colectivas: en curso 100 100

24-901 Eleccións sindicais: en proxecto 100 -

25-601 Estatística de protección de menores: en curso 100 100

25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de emerxencia social: en 
curso

100 100

25-603 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais: en 
curso

100 100

25-701 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en curso 100 100

38-301 Cooperativas: en proxecto 100 -

38-302 Sociedades laborais: en proxecto 100 -

AE218 Indicadores do mercado laboral 100 -

AE405 Tendencias do emprego 100 -

AE406 Anuario de estatísticas sociolaborais 100 -

AE604 Negociación colectiva 100 -

AE606 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais 0 -

AE607 Informe do paro rexistrado 100 -

Exec. CalendarioConsellería do Medio Rural e do Mar
11-501 Producións forestais: en proxecto 0 -

11-601 Incendios forestais: en proxecto 0 -

11-701 Explotación do Rexistro de Montes Veciñais de Man Común: en proxecto 0 -

31-101 Superficies agrícolas: en curso 100 100

31-201 Sector porcino industrial: en cumprimento 100 100

31-202 Explotación do Rexistro de Avicultura: en proxecto 0 -

31-203 Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso 100 100

31-204 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún: en curso 100 100

31-301 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso 100 100

31-401 Rendementos de cultivos: en proxecto 0 -

31-501 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento 100 100
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Informe detallado por consellería
31-902 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso 100 100

31-904 Estatística do sector hortoflorícola: en proxecto 100 -

32-101 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en 
curso

100 100

32-301 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso 100 100

32-401 Estatística de produción de acuicultura mariña: en proxecto 0 -

32-501 Enquisa de ocupación na pesca: en proxecto 100 -

37-201 Prezos agrarios: en cumprimento 100 25

37-202 Prezos da terra: en cumprimento 100 0

37-203 Prezos do leite: en curso 62 25

37-204 Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en 
curso

100 50

39-103 Contas económicas da agricultura: en cumprimento 50 50

AE105 Contas económicas da agricultura. Utilización de medios de produción na 
explotación agraria

0 -

AE401 Anuario de estatística agraria 85 -

AE402 Anuario de pesca 100 -

AE611 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas 100 -

Exec. CalendarioInstituto Galego de Estatística
21-101 Indicadores demográficos: en curso 100 -

21-102 Cifras poboacionais de referencia: en curso 100 100

21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade: en implantación 100 -

21-401 Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso 100 100

24-103 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento 100 100

25-101 Enquisa conxuntural a fogares: en curso 100 100

25-201 Enquisa de condicións de vida (ECV): en curso 100 100

25-202 Indicadores de xénero: en curso 100 100

25-203 Indicadores de cohesión social: en curso 100 -

34-101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento 100 100

35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso 100 100

35-502 Enquisa de servizos a empresas: en proxecto 100 -

37-401 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso 100 100

37-801 Índices de competitividade: en curso 100 100

38-101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso 100 100

38-102 Indicadores do sector empresarial: en curso 100 100
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Informe detallado por consellería
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro: en proxecto 100 -

38-104 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en implantación 100 -

38-201 Confianza empresarial: en curso 0 0

39-101 Contas económicas anuais: en curso 100 100

39-102 Contas económicas trimestrais: en curso 100 100

39-104 Estimación de macromagnitudes a nivel comarcal: en proxecto 100 -

39-201 Marco input-output: en curso 100 -

39-301 Contas de distribución da renda dos fogares por concellos: en curso 70 0

39-402 Matriz de contabilidade social: en implantación 100 -

39-403 Conta satélite da cultura: en proxecto 100 -

39-404 Conta satélite de produción doméstica: en proxecto 100 -

AE201 Galicia en cifras 100 -

AE202 Banco de series de conxuntura 100 -

AE203 Atlas estatístico comarcal 100 -

AE204 Portal estatístico para o mundo educativo 100 -

AE205 Banco de datos territorial 100 -

AE220 Observatorio da economía galega 100 -

AE301 Explotación do movemento natural da poboación 100 -

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 -

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 -

AE318 ECV. Módulo de gasto dos fogares 100 -

AE319 ECV. Módulo de coidado de menores 100 -

AE320 EPA. Módulo sobre a transición da vida laboral á xubilación 100 -

AE321 Explotación da mostra continua de vidas laborais 100 -
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PLAN GALEGO DE

Informe detallado por consellería
AE323 Explotación estatística dos censos demográficos 100 -

AE404 Datos estatísticos básicos de Galicia 100 -

AE408 A realidade da muller galega 95 -

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 95 -
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Programa estatístico anual 2013. SEGUIMENTO
Execución das actividades por fases
11-101 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en febreiro do 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

11-102 Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio e do Plan de ordenación do 
litoral: en proxecto

Grao de execución: 70

Execución
Programa estatístico anual

70Elaboración do proxecto técnico: recibimos varias versións do proxecto de 100

11-301 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase en papel e na internet en xuño de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados na web en un CD?

11-501 Producións forestais: en proxecto

Grao de execución: 0

Execución
Programa estatístico anual

0Elaboración do proxecto técnico de 100

11-601 Incendios forestais: en proxecto

Grao de execución: 0

Execución
Programa estatístico anual

0Elaboración do proxecto técnico de 100

11-701 Explotación do Rexistro de Montes Veciñais de Man Común: en proxecto

Grao de execución: 0

Execución
Programa estatístico anual

0Elaboración do proxecto técnico de 100
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PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
11-801 Estatística de licenzas de pesca e caza: en implantación

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os datos do ano 2012

12-101 Climatoloxía: en proxecto

Grao de execución: 0

Execución
Programa estatístico anual

0Elaboración do proxecto técnico de 100

12-201 Calidade do aire: en proxecto

Grao de execución: 0

Execución
Programa estatístico anual

0Elaboración do proxecto técnico de 100

12-301 Reservas de auga: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
Difundiranse na internet os datos correspondentes a cada luns

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados todas as semanas

12-401 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
Difundiranse os resultados da tempada de baño do 2012

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

Páxina 10



Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
12-501 Xestión de residuos urbanos: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2010 difundirase na internet en setembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os datos do 2010, 2011 e 2012. No PEA 2014 axustouse o 
periodo de referencia, reducindo así o decalaxe

21-101 Indicadores demográficos: en curso

Grao de execución: 100

Execución

Non se avalía calendario

Programa estatístico anual
Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron en maio os indicadores poboación, fecundidade, mortalidade…

21-102 Cifras poboacionais de referencia: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en marzo de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade: en implantación

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron datos de varios anos, segundo a dispoñibilidade das fontes

21-104 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en proxecto

Grao de execución: 30

Execución
Programa estatístico anual

30Elaboración do proxecto técnico: recibimos un primeiro borrador do proxecto de 100
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
21-201 Estatística de familias numerosas: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en decembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

21-401 Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
Actualizaranse os resultados na internet en decembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

22-101 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo: en cumprimento

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2011 difundirase na internet en marzo de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

22-201 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O cuarto trimestre de 2012 difundirase na internet en xaneiro de 2013
O primeiro trimestre de 2013 difundirase na internet en abril de 2013
O segundo trimestre de 2013 difundirase na internet en xullo de 2013
O terceiro trimestre de 2013 difundirase na internet en setembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
22-501 Explotación do Rexistro Galego da Sida: en cumprimento

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en novembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

22-502 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en novembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

22-503 Enfermidades de declaración obrigatoria: en proxecto

Grao de execución: 0

Execución
Programa estatístico anual

0Elaboración do proxecto técnico: produciuse un cambio normativo na Rede galega de vixilancia en 
saúde pública

de 100

22-601 Análise da mortalidade: en cumprimento

Grao de execución: 80

Execución

 Indicador de calendario: 0

Programa estatístico anual
O ano 2011 difundirase na internet en novembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

30Elaboración das táboas: enviaron táboas referidas aos anos 2010 e 2011 de 40

0Difusión dos resultados: programouse a difusión do ano 2011, mais aínda teñen pendente por 
difundir os datos do 2010

de 10

22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento

Grao de execución: 55

Execución

 Indicador de calendario: 0

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en xullo de 2013

20Preparación e recollida de datos

35Elaboración das táboas de 70

0Difusión dos resultados: non se rematou a fase de elaboración das táboas xa que non se difundiron 
os resultados

de 10
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
22-702 Admisións a tratamento por consumo de sustancias psicoactivas: en cumprimento

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
El ano 2012 difundirase na internet en decembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundirón en xullo os datos referidos ao 2012

23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
Os datos referidos ao curso 2010/2011 difundiranse na internet en xullo de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

23-501 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso

Grao de execución: 95

Execución

 Indicador de calendario: 0

Programa estatístico anual
O curso 2010/2011 difundirase na internet en setembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

5Difusión dos resultados: non difundiron na internet tal e como tiñan programado, difundiron en papel de 10

23-701 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase en CD e na internet en setembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difunditon os resultados (baixo o nome de programas mixtos) segundo o 
calendario previsto
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
24-1001 Folgas e peches patronais: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en agosto de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

24-101 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en reestruturación

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

50Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

25Preparación e recollida de datos

20Elaboración das táboas

5Difusión dos resultados

24-102 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en febreiro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: aínda que está como anual, difunden información semestral

24-103 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O cuarto trimestre de 2012 difundirase na internet o 25 de xaneiro de 2013
O primeiro trimestre de 2013 difundirase na internet o 26 de abril de 2013
O segundo trimestre de 2013 difundirase na internet o 26 de xullo de 2013
O terceiro trimestre de 2013 difundirase na internet o 25 de outubro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
24-104 Apertura de centros de traballo: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en agosto de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

24-105 Centros especiais de emprego: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

24-1101 Infraccións e sancións na orde social: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en agosto de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

24-1201 Procedementos de despido colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

24-1301 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en implantación

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados do ano 2012
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
24-201 Sinistralidade laboral: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase en papel e na internet en xuño de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

24-601 Empresas de traballo temporal: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en agosto de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

24-801 Conciliacións individuais e colectivas: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en agosto de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

24-901 Eleccións sindicais: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
25-101 Enquisa conxuntural a fogares: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O cuarto trimestre de 2012 difundirase na internet o 11 de xaneiro de 2013
O primeiro trimestre de 2013 difundirase na internet o 12 de abril de 2013
O segundo trimestre de 2013 difundirase na internet o 12 de xullo de 2013
O terceiro trimestre de 2013 difundirase na internet o 11 de outubro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

25-1101 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

25-201 Enquisa de condicións de vida (ECV): en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en decembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

25-202 Indicadores de xénero: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
Difundiranse na internet os resultados referidos a diferentes datas en decembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: actualizan os resultados a medida que o permiten as fontes
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
25-203 Indicadores de cohesión social: en curso

Grao de execución: 100

Execución

Non se avalía calendario

Programa estatístico anual
Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron en varias datas, non se avalía calendario

25-601 Estatística de protección de menores: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en decembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de emerxencia social: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en marzo de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

25-603 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en decembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
25-701 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en abril de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

25-801 Estatística de violencia de xénero: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O segundo semestre do ano 2012 e o total deste ano difundiranse na internet en febreiro de 2013
O primeiro semestre do ano 2013 difundirase na internet en agosto de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

26-101 Estatística de bibliotecas públicas: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: traballouse nun proxecto que non se presentou ao CGE. O ámbito 
poboacional da estatística variaba cada ano o que imposibilitaba a súa comparanza e polo tanto non 
podería ser unha operación en curso. Programase no ano 2014 como AE 

31-101 Superficies agrícolas: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en abril de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
31-201 Sector porcino industrial: en cumprimento

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en setembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

31-202 Explotación do Rexistro de Avicultura: en proxecto

Grao de execución: 0

Execución
Programa estatístico anual

0Elaboración do proxecto técnico de 100

31-203 Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en setembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

31-204 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en setembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

31-301 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundiranse na internet en agosto de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
31-401 Rendementos de cultivos: en proxecto

Grao de execución: 0

Execución
Programa estatístico anual

0Elaboración do proxecto técnico de 100

31-501 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en xullo de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

31-902 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en decembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

31-904 Estatística do sector hortoflorícola: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

32-101 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en marzo de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
32-301 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en xuño de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

32-401 Estatística de produción de acuicultura mariña: en proxecto

Grao de execución: 0

Execución
Programa estatístico anual

0Elaboración do proxecto técnico de 100

32-501 Enquisa de ocupación na pesca: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

33-101 Balance enerxético: en curso

Grao de execución: 90

Execución

 Indicador de calendario: 0

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase en papel e na internet en decembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

0Difusión dos resultados: enviaron as táboas, aínda non difundiron os resultados de 10

33-201 Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 0

Programa estatístico anual
Os resultados referidos a un mes difundiranse na internet ao mes seguinte

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os primeiros datos en xaneiro de 2014 (mandaron un correo 
electrónico)
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
34-101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
A información referida a outubro de 2012 difundirase na internet en xaneiro de 2013
A información referida a novembro de 2012 difundirase na internet en febreiro de 2013
A información referida a decembro de 2012 difundirase na internet en marzo de 2013
A información referida a xaneiro de 2013 difundirase na internet en abril de 2013
A información referida a febreiro de 2013 difundirase na internet en maio de 2013
A información referida a marzo de 2013 difundirase na internet en xuño de 2013
A información referida a abril de 2013 difundirase na internet en xullo de 2013
A información referida a maio de 201difundirase na internet en agosto de 2013
A información referida a xuño de 2013 difundirase na internet en setembro de 2013
A información referida a xullo de 2013 difundirase na internet en outubro de 2013
A información referida a agosto de 2013 difundirase na internet en novembro de 2013
A información referida a setembro de 2013 difundirase na internet en decembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o mes establecido, non se especifica data 
no programa

35-301 Explotación do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas: en proxecto

Grao de execución: 0

Execución
Programa estatístico anual

0Elaboración do proxecto técnico de 100

35-401 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en xuño de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
35-402 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia: en reestruturación

Grao de execución: 85

Execución
Programa estatístico anual

50Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

25Preparación e recollida de datos

10Elaboración das táboas de 20

0Difusión dos resultados: non se rematou a fase de elaboración das táboas xa que non se difundiron 
os resultados

de 5

35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
A información referida a novembro de 2012 difundirase na internet o 18 de xaneiro de 2013
A información referida a decembro de 2012 difundirase na internet o 14 de febreiro de 2013
A información referida a xaneiro de 2013 difundirase na internet o 22 de marzo de 2013
A información referida a febreiro de 2013 difundirase na internet o 19 de abril de 2013
A información referida a marzo de 2013 difundirase na internet o 16 de maio de 2013
A información referida a abril de 2013 difundirase na internet o 19 de xuño de 2013
A información referida a maio de 201difundirase na internet o 17 de xullo de 2013
A información referida a xuño de 2013 difundirase na internet o 14 de agosto de 2013
A información referida a xullo de 2013 difundirase na internet 18 de setembro de 2013
A información referida a agosto de 2013 difundirase na internet o 18 de outubro de 2013
A información referida a setembro de 2013 difundirase na internet o 14 de novembro de 2013
A información referida a outubro de 2013 difundirase na internet o 19 de decembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

35-502 Enquisa de servizos a empresas: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
36-101 Indicadores da actividade económica-financeira da comunidade autónoma: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O terceiro trimestre de 2012 difundirase na internet en xaneiro de 2013
O cuarto trimestre de 2012 difundirase na internet en abril de 2013
O primeiro trimestre de 2013 difundirase na internet en xullo de 2013
O segundo trimestre de 2013 difundirase na internet en outubro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

36-102 Explotación do Rexistro de Entidades Instrumentais do Sector Público da Comunidade Autónoma 
de Galicia: en curso

Grao de execución: 0

Execución

 Indicador de calendario: 0

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en decembro de 2013

0Preparación e recollida de datos de 50

0Elaboración das táboas de 40

0Difusión dos resultados: programouse a difusión do ano 2012, mais aínda teñen pendente por 
difundir os datos do 2011 (incluída no PEA 2012)

de 10

36-103 Salarios na Administración autonómica: en proxecto

Grao de execución: 0

Execución
Programa estatístico anual

0Elaboración do proxecto técnico de 100

36-201 Estatística de esforzo fiscal municipal: en proxecto

Grao de execución: 30

Execución
Programa estatístico anual

30Elaboración do proxecto técnico: recibimos un primeiro borrador do proxecto de 100

36-202 Estatística de salarios dos alcaldes: en proxecto

Grao de execución: 30

Execución
Programa estatístico anual

30Elaboración do proxecto técnico: recibimos un primeiro borrador do proxecto de 100

36-203 Estatística de dedicacións exclusivas nos concellos: en proxecto

Grao de execución: 30

Execución
Programa estatístico anual

30Elaboración do proxecto técnico: recibimos un primeiro borrador do proxecto de 100
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PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
36-204 Estatística sobre rendición das contas dos concellos: en proxecto

Grao de execución: 30

Execución
Programa estatístico anual

30Elaboración do proxecto técnico: recibimos un primeiro borrador do proxecto. Como xa existe unha 
plataforma con esta información decidiuse non seguir con dita operación estatística

de 100

36-205 Estatística de mancomunidades e consorcios: en proxecto

Grao de execución: 30

Execución
Programa estatístico anual

30Elaboración do proxecto técnico: recibimos un primeiro borrador do proxecto de 100

36-501 Estatística tributaria autonómica: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en decembro de 2013

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

37-201 Prezos agrarios: en cumprimento

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 25

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en xullo de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os datos en setembro de 2013

37-202 Prezos da terra: en cumprimento

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 0

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en xuño de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os datos en setembro de 2013
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
37-203 Prezos do leite: en curso

Grao de execución: 62

Execución

 Indicador de calendario: 25

Programa estatístico anual
Os datos referidos a outubro, novembro e decembro de 2012 difundiranse na internet na última semana de 
febreiro de 2013
Os datos referidos a xaneiro, febreiro e marzo de 2013 difundiranse na internet na última semana de maio de 
2013
Os datos referidos a abril, maio e xuño de 2013 difundiranse na internet na última semana de agosto de 2013
Os datos referidos a xullo, agosto e setembro de 2013 difundiranse na internet na última semana de novembro 
de 2013

50Preparación e recollida de datos

10Elaboración das táboas de 40

2Difusión dos resultados: difundiron os datos ata decembro de 2012, unha cuarta parte do programado de 10

37-204 Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 50

Programa estatístico anual
A finais de cada mes difundiranse, na internet, os resultados referidos ao mes anterior

20Preparación e recollida de datos

70Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados a comezos de dous meses seguintes ao de 
referencia (no canto de finais do mes anterior, segundo tiñan programado)
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
37-401 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
A información referida a outubro de 2012 difundirase na internet o 14 xaneiro de 2013
A información referida a novembro de 2012 difundirase na internet o 5 de febreiro de 2013
A información referida a decembro de 2012 difundirase na internet o 5 de marzo de 2013
A información referida a xaneiro de 2013 difundirase na internet o 5 de abril de 2013
A información referida a febreiro de 2013 difundirase na internet o 6 de maio de 2013
A información referida a marzo de 2013 difundirase na internet o 5 de xuño de 2013
A información referida a abril de 2013 difundirase na internet o 5 de xullo de 2013
A información referida a maio de 201difundirase na internet o 5 de agosto de 2013
A información referida a xuño de 2013 difundirase na internet o 5 de setembro de 2013
A información referida a xullo de 2013 difundirase na internet o 7 de outubro de 2013
A información referida a agosto de 2013 difundirase na internet o 5 de novembro de 2013
A información referida a setembro de 2013 difundirase na internet o 5 de decembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

37-801 Índices de competitividade: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
Realizarase na internet unha actualización mensual nas seguintes datas: 14 de xaneiro, 5 de febreiro, 5 de 
marzo, 5 de abril, 5 de xuño, 5 de xullo, 5 de agosto, 5 de setembro, 7 de outubro, 5 de novembro e 5 de 
decembro

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

38-101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en decembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultadosen outubro de 2013
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
38-102 Indicadores do sector empresarial: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2011 difundirase na internet en novembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

38-104 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en implantación

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiuse os resultados de xaneiro de 2013 a novembro de 2013

38-201 Confianza empresarial: en curso

Grao de execución: 0

Execución

 Indicador de calendario: 0

Programa estatístico anual
O cuarto trimestre de 2012 difundirase na internet en marzo de 2013
O primeiro trimestre de 2013 difundirase na internet en xuño de 2013
O segundo trimestre de 2013 difundirase na internet en setembro de 2013
O terceiro trimestre de 2013 difundirase na internet en decembro de 2013

0Preparación e recollida de datos de 50

0Elaboración das táboas de 40

0Difusión dos resultados: esta operación non se executou no 2013. No PEA 2014 explotarase no 
ámbito de Galicia os indicadores de confianza empresarial do INE polo que esta operación pasará a 
considerarse outra actividade estatística (AE)

de 10

38-301 Cooperativas: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: proxecto rematado pendente de subsanar as últimas observacións 
do IGE
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Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
38-302 Sociedades laborais: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: proxecto rematado pendente de subsanar as últimas observacións 
do IGE

39-101 Contas económicas anuais: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
Difundiranse na internet en febreiro de 2013 a serie 2000-2010; e en agosto de 2013 a serie 2000-2011, ambas 
as dúas en base 2008

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

39-102 Contas económicas trimestrais: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O cuarto trimestre de 2011 difundirase na internet o 28 de febreiro de 2013
O primeiro trimestre de 2012 difundirase na internet o 30 de  maio de 2013
O segundo trimestre de 2012 difundirase na internet o 29 de agosto de 2013
O terceiro trimestre de 2012 difundirase na internet o 28 de novembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido

39-103 Contas económicas da agricultura: en cumprimento

Grao de execución: 50

Execución

 Indicador de calendario: 50

Programa estatístico anual
Os anos 2008 e 2009 difundiranse na internet en novembro de 2013

25Preparación e recollida de datos de 50

20Elaboración das táboas de 40

5Difusión dos resultados: difundiron os resultados do ano 2008. No programa do ano 2013 axustouse 
o período de referencia despois de levar varios anos sen difundir. No PEA 2014 incluése a 
elaboración e difusión das contas referidas ao 2009 e 2010

de 10
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PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
39-104 Estimación de macromagnitudes a nivel comarcal: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

39-201 Marco input-output: en curso

Grao de execución: 100

Execución

Non se avalía calendario

Programa estatístico anual
Non procede a súa difusión no ano 2013

55Preparación e recollida de datos

45Elaboración das táboas: traballouse na recollida da información e elaboración de resultados, non se 
programou a fase de difusión

39-301 Contas de distribución da renda dos fogares por concellos: en curso

Grao de execución: 70

Execución

 Indicador de calendario: 0

Programa estatístico anual
A serie 2000-2011, base 2008, difudirase na internet en decembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

20Elaboración das táboas de 40

0Difusión dos resultados: non se rematou a fase de elaboración das táboas xa que non se difundiron 
os resultados

de 10

39-402 Matriz de contabilidade social: en implantación

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron datos referidos ao ano 2008

39-403 Conta satélite da cultura: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

39-404 Conta satélite de produción doméstica: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE
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PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información: en reestruturación

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

50Elaboración do proxecto técnico

25Preparación e recollida de datos

20Elaboración das táboas

5Difusión dos resultados: difundiron en decembro indicadores coa nova metodoloxía

41-201 Empresas TIC de Galicia: en proxecto

Grao de execución: 100

Execución
Programa estatístico anual

100Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

41-301 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia: en reestruturación

Grao de execución: 85

Execución
Programa estatístico anual

50Elaboración do proxecto técnico: rematouse o proxecto e presentouse ao CGE

25Preparación e recollida de datos

10Elaboración das táboas de 20

0Difusión dos resultados: non se rematou a fase de elaboración das táboas xa que non se difundiron 
os resultados

de 5

41-302 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos: en curso

Grao de execución: 100

Execución

Non se avalía calendario

Programa estatístico anual
Non procede a súa difusión no ano 2013

55Preparación e recollida de datos

45Elaboración das táboas: traballouse na recollida da información e elaboración de resultados, non se 
programou a fase de difusión por ser unha estatística bienal

41-501 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en decembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: difundiron os resultados segundo o calendario establecido
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PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
42-101 Situación da certificación en Galicia: en curso

Grao de execución: 100

Execución

 Indicador de calendario: 100

Programa estatístico anual
O ano 2012 difundirase na internet en setembro de 2013

50Preparación e recollida de datos

40Elaboración das táboas

10Difusión dos resultados: en xullo enviaron un correo coa ligazón aos datos do ano 2012. Agora non 
están dispoñibles xa que non existe a fundación

AE105 Contas económicas da agricultura. Utilización de medios de produción na explotación agraria

Execución

Programa estatístico anual
Estimación dos medios de produción do ano 2011 para a realización das contas económicas da agricultura

0Non se difundiron os resultados de contas

AE201 Galicia en cifras

Execución

Programa estatístico anual
Actualización da información estatística contida no apartado Galicia en cifras e recollida a propósito para este 
apartado

100Actualización da información estatística contida no apartado Galicia en cifras e recollida a propósito 
para este apartado

AE202 Banco de series de conxuntura

Execución

Programa estatístico anual
Actualización da información das series contidas na aplicación de visualización de series da páxina web do IGE

100Actualización da información das series contidas na aplicación de visualización de series da páxina 
web do IGE

AE203 Atlas estatístico comarcal

Execución

Programa estatístico anual
Actualización da información estatística contida na aplicación Atlas Estatístico Comarcal dispoñible na páxina 
web do IGE

100Actualización da información estatística contida na aplicación Atlas Estatístico Comarcal dispoñible 
na páxina web do IGE

AE204 Portal estatístico para o mundo educativo

Execución

Programa estatístico anual
 Incorporación dunha unidade didáctica coa información desagregada por sexo

100No ano 2013 ampliouse o contido do apartado de Representacións Gráficas do Portal Educativo: 
Gráficos de burbullas,  introduciuse unha nova actividade multimedia relacionada co mercado 
Laboral de Galicia, actualizáronse contidos…

Páxina 34



Programa estatístico anual 2013. Seguimento

PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
AE205 Banco de datos territorial

Execución

Programa estatístico anual
Actualización da información estatística da páxina web do IGE

100Actualización da información estatística da páxina web do IGE

AE218 Indicadores do mercado laboral

Execución

Programa estatístico anual
Actualización da información (paro rexistrado, contratos e afiliacións) contida na aplicación de Indicadores do 
mercado laboral para a visualización da información a través da web 

100Actualización da información (paro rexistrado, contratos e afiliacións) contida na aplicación de 
Indicadores do mercado laboral para a visualización da información a través da web 

AE219 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia

Execución

Programa estatístico anual
Difusión do estado e grao de avance da Sociedade da Información na web do OSIMGA www.osimga.org e a 
través do seu boletín informativo.

100Difusión dun boletín semanal

AE220 Observatorio da economía galega

Execución

Programa estatístico anual
Actualización da información estatística contida no apartado Observatorio da economía galega, na web da 
Consellería de Facenda

100Actualización da información estatística contida no apartado Observatorio da economía galega, na 
web da Consellería de Facenda

AE301 Explotación do movemento natural da poboación

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión dos resultados definitivos referidos ao ano 2011 e provisionais 2012

100Explotaronse e difundironse os datos definitivos 2011 e provisionais 2012

AE302 Explotación dos movementos migratorios

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión dos resultados referidos ao ano 2011

100Explotaronse os datos definitivos do ano 2012

AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión das afiliacións a Seguridade Social por concello, último trimestre do ano 2012 e tres 
primeiros trimestres do ano 2013

100Explotación e difusión das afiliacións a Seguridade Social por concello, último trimestre do ano 2012 
e tres primeiros trimestres do ano 2013
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Execución das actividades por fases
AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión dos datos do comercio exterior do ano 2012

100Difundironse os datos de comercio exterior 2012, provisionais

AE307 Explotación do índice de produción industrial

Execución

Programa estatístico anual
Difusión dos índices mensuais de produción industrial do INE referidos a Galicia

100Difusión dos índices mensuais de produción industrial do INE referidos a Galicia

AE308 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes

Execución

Programa estatístico anual
Difusión das cifras de carácter oficial de poboación e da súa explotación estatística referidas ao ano 2013

100Difusión da estatística de poboación referida ao 2012  (en xaneiro) e das cifras de poboación 2013 
(en decembro) 

AE309 Informe das variacións do Índice de prezos de consumo

Execución

Programa estatístico anual
Difusión dos índices mensuais de prezos ao consumo do INE referidos a Galicia

100Difusión dos índices mensuais de prezos ao consumo do INE referidos a Galicia

AE312 Estudo sobre salarios

Execución

Programa estatístico anual
Elaboración e difusión na web dun panorama sobre os salarios

100Difusión en setembro dos resultados da Enquisa de Estrutura salarial, do INE, referidos a Galicia 
para o ano 2010 

AE313 Seguimento e análise da construción

Execución

Programa estatístico anual
Recompilación e difusión da información estatística existente sobre o sector da construción. Elaboración dun 
informe trimestral, que se publica no último día do trimestre natural, onde se dá conta da situación do sector no 
trimestre anterior

100Recompilación e difusión da información estatística existente sobre o sector da construción. 
Elaboración dun informe trimestral, que se publica no último día do trimestre natural, onde se dá 
conta da situación do sector no trimestre anterior

AE314 Pensións e outras prestacións

Execución

Programa estatístico anual
Recompilación e difusión da información estatística existente sobre pensións contributivas, ano 2012, e non 
contributivas (varios anos)

100Difusión dos resultados anuais do 2012 de pensións contributivas (en novembro) e non contributivas: 
RISGA, AES, LISMI… (en febreiro). Difusión de datos mensuais de pensións contributivas 
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PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
AE315 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión das principais variables proporcionadas pola EPA para o colectivo de 16 a 29 anos, último 
trimestre do ano 2012 e tres primeiros trimestres do ano 2013 

100Explotación e difusión das principais variables proporcionadas pola EPA para o colectivo de 16 a 29 
anos, último trimestre do ano 2012 e tres primeiros trimestres do ano 2013 

AE316 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión dos datos do comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía referidos ao ano 2012

100Difusión da información referida ao ano 2012 do comercio exterior dos produtos clasificados como 
alta tecnoloxía

AE317 Explotación estatística da información tributaria

Execución

Programa estatístico anual
Elaboración e difusión da información, primeiros resultados, referida ao último ano dispoñible

100Difusión da información do Mercado de traballo e pensións (nas fontes tributarias) referida a Galicia 
para o ano 2012 (novembro)

AE318 ECV. Módulo de gasto dos fogares

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión de resultados referidos ao gasto dos fogares correspondentes ao ano 2012

100Difusión en xullo do módulo do gasto dos fogares coa información referida ao 2011

AE319 ECV. Módulo de coidado de menores

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión de resultados referidos ao coidado de menores correspondentes ao ano 2012

100Difusión en decembro do módulo de coidado de menores coa información referida ao 2012

AE320 EPA. Módulo sobre a transición da vida laboral á xubilación

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión de resultados referidos ao paso d mercado laboral á xubilación correspondentes ao ano 
2012

100Difusión en outubro do módulo da EPA sobre a transición da vida laboral á xubilación, referido ao 
ano 2012

AE321 Explotación da mostra continua de vidas laborais

Execución

Programa estatístico anual
Difusión de información sobre a relación da poboación nova (16-29 anos) co mercado laboral. Ocupación da 
poboación por sectores de actividade, situación profesional, tipo de xornada, temporalidade, ... e relacionalo coa 
súa capacidade económica e a estrutura familiar

100Difusión en setembro de 2013 dunha explotación da enquisa continua de vidas laborais referida ao 
2011 e para a poboación de entre 16 e 29 anos
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Execución das actividades por fases
AE323 Explotación estatística dos censos demográficos

Execución

Programa estatístico anual
Difusión da información procedente do Censo

100Difusión en decembro da información de poboación e vivendas referida ao censo de 2011

AE401 Anuario de estatística agraria

Execución

Programa estatístico anual
Recompilación e difusión (na páxina web) da información estatística agraria referida ao ano 2011

85Actualización da maioría de capítulos do anuario coa información referida ao ano 2011; non o están 
os capítulos do Subsector forestal (non están dipoñibles para o 2011 os resultados de produccións 
forestais), o de Contas Económicas e Galicia na UE

AE402 Anuario de pesca

Execución

Programa estatístico anual
Recompilación e difusión da información estatística de pesca referida ao ano 2012

100Publicación na plataforma tecnolóxica da pesca o Anuario de pesca. Ano 2012

AE404 Datos estatísticos básicos de Galicia

Execución

Programa estatístico anual
Recompilación de información estatística xeral (varios sectores e ámbitos) e difusión en forma de folleto

100Recompilación de información estatística xeral (varios sectores e ámbitos) e difusión en forma de 
folleto

AE405 Tendencias do emprego

Execución

Programa estatístico anual
Difusión trimestral na internet da publicación Tendencias do Emprego, en formato pdf

100Difundiron ata o 1º trimestre do ano 2013

AE406 Anuario de estatísticas sociolaborais

Execución

Programa estatístico anual
Recompilación e difusión da información estatística das relacións laborais, referida ao ano 2012

100Difundiron o anuario referido ano ano 2012

AE408 A realidade da muller galega

Execución

Programa estatístico anual
Actualización da información estatística contida no apartado A realidade da muller galega e recollida a propósito 
para este apartado

95Actualización da información varias datas
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PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
AE409 Galicia aberta: a emigración en cifras

Execución

Programa estatístico anual
Actualización da información estatística contida no apartado Galicia aberta: a emigración en cifras, referida ao 
ano 2012

95Actualización da información na web dos resultados referidos ao 2012 (no 2014)

AE410 A enerxía en Galicia

Execución

Programa estatístico anual
Recompilación e difusión de información estatística enerxética: consumo de enerxía, emisións de CO2 e prezos 
enerxéticos

100Actualización da información en varias datas

AE412 Emprego no sector turístico galego

Execución

Programa estatístico anual
Publicación da información estatística referida ás afiliacións á Seguridade Social e á Enquisa de Poboación 
Activa en táboas e informes

100Difusión de datos de ocupación (EPA e Afiliados) para o sector

AE413 Panorama dos sete grandes concellos

Execución

Programa estatístico anual
Difusión dun apartado na web coa información estatística dispoñible para as grandes cidades

100Difusión de información estatística de varios períodos de referencia, para as sete cidades e para 
cada unha delas, por distritos e seccións censuais

AE601 Accesibilidade á vivenda

Execución

Programa estatístico anual
Cálculo do grao de accesibilidade á vivenda (para a súa difusión no Banco de Series de Conxuntura) referido ao 
último trimestre do ano 2012 e tres primeiros trimestres do ano 2013

100Publicados os índices ata o 3º trimestre de 2013

AE602 Asistencia xurídica gratuíta

Execución

Programa estatístico anual
Actualización da información estatística contida no apartado Asistencia xuridica gratuíta (web) referida ao ano 
2012

100Difundidos os resultados do ano 2013

AE603 Indicadores ambientais

Execución

Programa estatístico anual
Elaboración e difusión dos Indicadores ambientais coa información referida ao ano 2012

100Difusión dos indicadores referidos ao ano 2012 como son residuos, calidade da augas de baño, 
calidade do aire…
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PLAN GALEGO DE

Execución das actividades por fases
AE604 Negociación colectiva

Execución

Programa estatístico anual
Explotación estatística e difusión (nun informe anual) da información sobre a negociación colectiva, referida ao 
ano 2012

100Publicación na web do informe anual Situación da Negociación Colectiva en Galicia. Ano 2012

AE605 Indicadores de contexto do Plan estratéxico

Execución

Programa estatístico anual
Elaboración e difusión nun apartado específico dos Indicadores de contexto do Plan estratéxico coa información 
dispoñible

100Difusión dos indicadores en varias datas

AE606 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión anual na internet da información de contratos laborais rexistrados, referidos ao ano 2012

0A última publicación dispoñible na web da consellería é a que conten os resultados do ano 2010

AE607 Informe do paro rexistrado

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión na internet da información mensual do paro rexistrado, ao longo do ano 2013

100Realizaronse e difundironse na web do IGE os informes mensuais do ano 2013

AE608 Indicadores estruturais da Unión Europea

Execución

Programa estatístico anual
Elaboración e difusión dos indicadores, primeiros resultados, referidos ao último ano dispoñible

100Difusión de indicadores baixo o epígrafe Europa 2020

AE609 Indicador da intensidade da demanda turística

Execución

Programa estatístico anual
Explotación e difusión dun indicador de demanda turística

95Difusión dos indicadores na páxina web do IGE (en febreiro de 2014)

AE611 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas

Execución

Programa estatístico anual
Elaboración e difusión da enquisa trimestral de fabricación de pensos

100Elaboración e difusión na páxina web da enquisa (último periodo dispoñible é o 3º trimestre de 2013)
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Seguimento das outras actividades de interese estatístico  

O anexo V do programa inclúe as outras actividades de interese estatístico e os obxectivos 

organizativos e instrumentais que pretenden satisfacer.  

 

AIE01 Perfeccionamento profesional do sistema estatístico de Galicia 
Actuación programada: Curso de "Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE. 

Introdución ao SPSS" 

Resultados: Realizouse o curso en abril de 2013 

 

Actuación programada: Xornadas dirixidas ao persoal dos órganos estatísticos sectoriais sobre 

a estatística oficial da comunidade autónoma 

Resultados: Realizáronse os días 12 e 17 de decembro de 2013  

 

AIE02 Fomento da formación especializada en estatística 
Actuación programada: Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da 

USC 

Resultados: Sobre a base dun convenio asinado no 2011 pola USC e o IGE, unha alumna 

realizou prácticas no IGE. O tema seleccionado foi: Identificar e calcular os principais 

indicadores para estudar os erros de non mostraxe da Enquisa de condicións de vida das 

familias  

 
AIE03 Accións que potencien o coñecemento a través da estatística 
Actuación programada: Prácticas de alumnos do Máster en desenvolvemento rexional e 

integración económica 

Resultados: Non houbo demandantes 

 

Actuación programada: Xornadas de portas abertas 

Resultados: Visitaron o IGE o IES Isidro Parga Pondal (Carballo), IES Mosteirón (Sada) e IES 

A Espiñeira (Boiro) 

 

Actuación programada: Estatísticas históricas 

Resultados: Compilouse e difundiuse no sitio web do IGE información sobre o censo de 

poboación da Coroa de Castela no S XVI (“Censo de los Millones”), o censo de Floridablanca, 

unha selección das Memorias de Eugenio Larruga, unha parte do Informe sobre el Plan 

General de Ferro-Carriles e o unha selección do Avance sobre la riqueza pecuaria en 1891. 
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Actuación programada: Asistencia do IGE á Feira Matemática (Agapema) 

Resultados: Presentáronse o 11 de maio de 2013 as seguintes actividades:  Canto sabes de 

Galicia?, Cálculo de porcentaxes, Quebracabezas e Erros estatísticos relacionadas  

 

AIE04 Iniciación e fomento da I+D na estatística 
Actuación programada: Prácticas de alumnos do Máster interuniversitario en técnicas 

estatísticas 

Resultados: Ao abeiro dun convenio asinado no 2011 polas tres universidades galegas e o 

IGE, unha alumna realizou prácticas. O tema elixido foi “Análisis de diversos métodos de 

enlace del Índice de Producción Industrial de Galicia”. 

 
AIE05 Promoción da normalización metodolóxica na actividade estatística 
Actuación programada: Estudo das repercusións do novo regulamento do Sistema Europeo de 

contas sobre o Sistema de Contas de Galicia 

Resultados: Redactouse un documento acerca destas repercusións. 

 

AIE06 Biblioteca e catalogación de documentos estatísticos 
Actuación programada: Xestión dos fondos da biblioteca do IGE 

Resultados: Catalogáronse os fondos recibidos durante o ano 

 

AIE08 Programación, seguimento e avaliación da actividade estatística 
Actuación programada: Informe de seguimento do PEA 2012 

Resultados: O informe de seguimento do programa 2012 elevouse ao Pleno do Consello 

Galego de Estatística o 28 de xuño de 2013. 

 

AIE09 Desenvolvemento de software específico de apoio ao proceso estatístico 
Actuación programada: Desenvolvemento da plataforma de intercomunicación da organización 

estatística de Galicia 

Resultados: Está operativa e accesible no sitio web do IGE unha zona privada, tanto para os 

membros do Consello Galego de Estatística como para os órganos estatísticos sectoriais. 

 

AIE10 Actividades complementarias e de apoio á difusión de interese estatístico 
Actuación programada: Desenvolvemento de APIs 

Resultados: O IGE ofrece no seu sitio web a posibilidade de configurar a información que cada 

usuario precise mediante dúas Interfaces de Programación de Aplicacións (API): unha para 

descarga de táboas e outra para descarga de indicadores. 
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Actuación programada: Plataforma de apoio á difusión da información estatística 

transfronteiriza 

Resultados: O IGE aproveitou a súa páxina web Observatorio transfronteirizo para difundir as 

actuacións que se desenvolveron no ano como, por exemplo, a actualización dos seus contidos 

e a inclusión da táboa de mortalidade da Eurorrexión.  

 

AIE11 Relacións co exterior en materia de estatística 
Actuación programada: Anuario Estatístico Galicia Norte de Portugal 

Resultados: Publicouse o anuario con data de referencia 2012. O Observatorio transfronteirizo 

ofrece esta edición e as anteriores.  

 

AIE12 Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico 
Actuación programada: Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico 

Resultados: Compiláronse e procesáronse os rexistros usados nas actividades estatísticas, os 

atopados en buscas na web da Xunta e nas das Consellerías e mais os enviados polos 

organismos responsables ou atopados na web completados polas consellerías. 

 

AIE13 Análise estatística de sectores produtivos e da estrutura económica en xeral 
Actuación programada: Análise do sector da automoción 

Resultados: Recompilouse e elaborouse a información estatística sobre o sector e redactouse 

un documento co mesmo título 

 

AIE14 Relación cos colexios profesionais en materia de estatística 
Actuación programada: Convenio de colaboración entre o IGE e o Colexio Oficial de 

Arquitectos de Galicia, para o intercambio de información estatística 

Resultados: Asinouse un convenio de colaboración entre o IGE e o Colexio Oficial de 

Arquitectos de Galicia para o intercambio de información estatística da edificación e da 

construción en Galicia o 5 de febreiro de 2013. 

 

AIE15 Análise da conxuntura económica 
Actuación programada Boletín sobre a conxuntura económica 

Resultados: Non se deu realizado o informe de conxuntura 

 

AIE16 Traducións ao galego de documentación de interese estatístico 
Actuación programada: Tradución ao galego do Código de Conduta (Boas Prácticas) 

Resultados: Difundiuse no sitio web do IGE a versión 2011 do Código de conduta para as 

estatísticas europeas  
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AIE17 Plan de calidade 
Actuación programada: Construción de indicadores de calidade para as operacións do IGE 

Resultados: Redactouse un borrador de metodoloxía 

 

Seguimento da liñas de actuación salientables  

Con respecto ao resto de obxectivos informativos cabe mencionar as liñas de actuación 

salientables (LAS): 

LAS 1 Demografía: Análise dos cambios demográficos 

O IGE colaborou no Retrato socio-demográfico do proxecto Symbios e a responsable de 

Demografía do Instituto realizou un relatorio co título “Alarmas demográficas e territorios 

vulnerables: a necesidade dunha visión a longo prazo. Contribución dos institutos territoriais de 

estatística ao planeamento estratéxico rexional. O caso galego” 

LAS 2 Estrutura económica 

-Estudo da retropolación dalgunhas magnitudes do sistema de contas económicas de Galicia 

Redactáronse unhas notas sobre o tema 

-Ampliación do alcance das contas económicas anuais no referente aos sectores institucionais 

Redactouse un documento sobre o sector Administracións 

-Estudo dos métodos de actualización de táboas input-output e a súa aplicación ao MIOGAL 

Redactouse un documento sobre o tema 

LAS 3 Conxuntura económica 

-Reespecificarase os modelos de predición dos principais agregados macroeconómicos 

Non se deron reeespecificados 

-Estudo do enlace de series temporais para conseguir series máis longas de índices ou de 

indicadores 

Só se abordou en conexión coa AIE04 

 


