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ANEXO VIII

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

Orde do 19 de febreiro de 2008 pola que se
establecen as características técnicas que
deben cumprir as publicacións que conte-
ñan resultados estatísticos da Comunida-
de Autónoma de Galicia.

O artigo 29 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de esta-
tística de Galicia, modificado pola Lei 16/2006, do
27 de decembro, do Plan galego de estatística 2007-
2011, a través da súa disposición derradeira primei-
ra, sinala no seu parágrafo 2 que as estatísticas com-
prendidas no Plan galego de estatística serán obxec-
to de difusión pública.

Ata agora a Orde do 14 de outubro de 2004 (DOG
nº 208, do 26 de outubro) establecía as característi-
cas técnicas que debían cumprir as publicacións
que contiñan resultados estatísticos da Comunidade
Autónoma de Galicia, recollendo a regulación esta-
blecida polo Decreto 418/2003, do 20 de novembro,
que aprobaba o programa estatístico anual para
2004 e distinguindo entre actividades estatísticas
homologadas e non-homologadas, clasificación xa
superada pola nova normativa legal.

A Lei 16/2006 recolle unha nova clasificación, xa que
no seu artigo 11 distingue entre operacións estatísticas
incluídas nos programas anuais e que están dirixidas a
acadar as metas de información e outras actividades
estatísticas vinculadas aos obxectivos do plan.

As operacións estatísticas para ter a consideración
de estatísticas oficiais deberán estar incluídas nun
programa estatístico anual e contar cun proxecto
técnico informado favorablemente polo Instituto
Galego de Estatística.

Debido a esta circunstancia resulta necesario esta-
blecer os anagramas que permitan identificar as
publicacións derivadas da execución dos programas
estatísticos anuais, distinguindo entre os conceptos
de operacións estatísticas oficiais e outras opera-
cións ou actividades estatísticas que, aínda que vin-
culadas aos obxectivos do plan, non posúan proxec-
to técnico con informe favorable do Instituto Galego
de Estatística.

En consecuencia, de acordo co artigo 29.2º da
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia,
modificado pola Lei 16/2006, do 27 de decembro, do
Plan galego de estatística 2007-2011, e en uso da
facultade que me confire o artigo 38 da Lei 1/1983,
do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e
da súa Presidencia, reformada pola Lei 11/1988, do
20 de outubro,

DISPOÑO:

Artigo único.

Nas publicacións ou epígrafes específicas que
inclúan resultados das operacións e actividades
estatísticas dos programas anuais deberá figurar na
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portada un anagrama segundo os modelos que cons-
tan no anexo desta orde.

No anagrama constará o texto Plan galego de esta-
tística, o ano do programa estatístico e os códigos
das operacións ou actividades estatísticas.

No suposto de tratarse dunha operación estatística
con proxecto técnico con informe favorable incorpo-
rarase o símbolo corporativo do IGE.

O anagrama de referencia inserirase na parte
superior da portada de acordo coas medidas e
demais características que figuran no anexo desta
orde.

As follas soltas, folletos, carteis e, en xeral, todas
as publicacións con menos de cincuenta páxinas
poderán prescindir da cor que se detalla no anexo
desta orde e utilizar o anagrama en negro.

Disposición adicional

Se a difusión dunha operación estatística ou dou-
tra actividade incluída nos programas anuais se rea-
lizase nunha páxina web, esta podería incluír o ana-
grama correspondente cos mesmos requisitos que os
das publicacións con soporte papel.

Disposición transitoria

Aquelas operacións elaboradas polo IGE e as ela-
boradas polas consellerías que estean homologadas
e deriven de programas anteriores levarán os símbo-
los recollidos nesta orde ata que transcorra o perío-
do máximo de dous anos reflectido na disposición
transitoria segunda da Lei 16/2006, do 27 de
decembro, do Plan galego de estatística 2007-2011.

Disposición derrogatoria

Queda derrogada a Orde do 14 de outubro de 2004
pola que se establecen as características técnicas
que deben cumprir as publicacións que conteñan
resultados estatísticos da Comunidade Autónoma de
Galicia.

Disposicions derradeiras

Primeira.-Esta orde entenderase sen prexuízo da
aplicación do Decreto 178/2003 do 20 de febreiro,
pola que se aproba o código de identificación corpo-
rativa da Xunta de Galicia, da Orde do 11 de xullo
de 2003, pola que se desenvolve o citado decreto e
do resto da normativa de publicacións da Xunta de
Galicia.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor aos vinte días
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2008.

José Ramón Fernández Antonio
Conselleiro de Economía e Facenda

ANEXO

Publicacións que conteñan resultados de opera-
cións estatísticas oficiais. 

Fondo branco ou claro Fondo escuro  

2007
11101

2007
11101

Publicacións que conteñan resultados doutras ope-
racións e actividades estatísticas vinculadas aos ob-
xectivos do plan. 

Fondo branco ou claro 

símbolo IGE e o texto. 

ra

Fondo escuro  

Tipografía: Futura Book. 

Cor: pantone 5473 para o 

Nota: as referencias no anagrama ao ano do prog -
ma estatístico (2007) e ao número de operación
(11101) ou de actividade estatística (AE101) enten-
deranse a modo de exemplo e deberanse adaptar en
cada caso ao que corresponda. 

Localización e medidas do anagrama nas pastas das
p

milares                       Formato A5 e similares

ublicacións.
Formato A4 e si
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 28 de febreiro de 2008 pola que se
convocan axudas económicas para com-
pensar gastos derivados dos accidentes de
tráfico de persoal en función docente ou
inspectora.

Entre as actividades propias de diversos postos de
traballo encadrados no ámbito da función docente e
inspectora non universitaria e da unidade técnica e
determinado persoal laboral, atópanse aquelas enca-
miñadas a garantir unha adecuada atención educati-


