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INTRODUCIÓN 

 

Na sociedade actual boa parte das actividades que realizan os cidadáns quedan reflectidas en distintos rexistros 

administrativos que se configuran, por tanto, coma un potente instrumento para a medida e análise da realidade en diversos 

ámbitos. As vantaxes do aproveitamento estatístico desta información son claras pero, en todo caso, a súa utilidade non é 

inmediata e esixe dedicar esforzos e recursos.  

 

Un rexistro administrativo é un documento con información relacionada cunha persoa, establecemento ou outra entidade que 

un servizo administrativo obtén para os seus propios fins. 

 

Evidentemente, calquera que traballara cun rexistro administrativo sabe que os criterios polos que se rexen van orientados 

fundamentalmente a recoller a información que precisan dunha maneira que lles permita cumprir coa súa finalidade, que é 

administrativa, co que o aproveitamento estatístico obriga a un traballo previo, a veces bastante penoso, que permita a 

normalización e depuración necesarias para poder realizar explotacións fiables e útiles. 

 

Aínda que actualmente non é moi utilizado, no emprego de fontes administrativas para fins estatísticos posiblemente está 

o futuro da Estatística pública, por razóns de 

· Custos 

· Rapidez 

· Exhaustividade 

 

VANTAXES 

• Non hai erros de mostraxe (investígase a poboación de forma exhaustiva) 

• Non hai custos de recollida directa dos datos 

• Non supón unha carga suplementaria para os informantes 

• Proporcionan datos ao longo dos anos 

• Posibilidade de obter resultados ou estimacións para áreas xeográficas pequenas 



 

INCONVENIENTES 

• Os rexistros administrativos non están pensados para fins estatísticos (atoparemos definicións e conceptos non 

coincidentes cos estatísticos: p.e paro EPA e paro rexistrado) 

• Laboriosa fase de depuración (non se soen actualizar as baixas) 

• Datos relativos a un conxunto limitado de variables necesarias para os fins administrativos. 

• Dificultades para introducir cambios nos cuestionarios. 

• Datos suxeitos a cambios de orde lexislativa ou regulamentaria. 

 

LIMITACIÓNS 

• A Lei Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter persoal ten como obxecto garantir e protexer no que 

respecta ao tratamento dos datos persoais, as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas, e 

especialmente do seu honor e intimidade persoal e familiar. 

• Termos similares recóllense en: 

–  Lei da función estatística pública 

–  Lei de estatística de Galicia 

 

Aínda que estas leis de estatística tamén promulgan a utilización de Rexistros Administrativos. 

 

ALGÚNS REXISTROS ADMINISTRATIVOS QUE SE UTILIZAN NA REALIZACIÓN DE ESTATÍSTICAS 

• Padrón municipal de habitantes 

• Rexistro mercantil 

• Rexistros de autónomos e Contas de cotización da Seguridade Social 

• Imposto de actividades económicas 

• Rexistro civil 

• Paro rexistrado 

 



 

DEFINICIÓN 

 

Unha fonte administrativa é, basicamente, un arquivo no que hai almacenados datos, emanados de actos administrativos, os 

valores da cal son susceptibles de utilizarse como datos primarios para producir estatísticas. Neste sentido, o interese 

prioritario do uso estatístico destas fontes céntrase nas variables rexistradas acerca das unidades (persoas físicas ou 

xurídicas, obxectos, etc.) que contén o arquivo. Os documentos do arquivo actualmente poden estar en forma de papel, en 

soporte informático (electrónico) ou en ambos os dous soportes. Na terminoloxía estatística, podería reservarse a 

denominación de rexistro para o tipo de arquivo no que se inscriban feitos que acrediten algo de forma oficial, como o Rexistro 

Mercantil, da Propiedade, Civil, etc. 

 

Pola súa banda, un ficheiro é un receptor onde se gardan fichas nas que se conteñen datos xerais, xurídicos, económicos, etc. 

Ao igual que o arquivo e o rexistro, os datos das fichas poden estar en papel, en soporte informático ou en ambos os dous 

soportes. Na terminoloxía estatística en español, a palabra ficheiro designa ao conxunto de microdatos en soporte electrónico 

procedentes dunha operación estatística. 

 

No que se refire ás fontes que son competencia da Administración Pública,estas poden clasificarse en dúas categorías 

caracterizadas segundo a natureza do suxeito informante: por unha parte, han de considerarse aquelas fontes en que a 

Administración actúa como informante sobre a súa propia actividade, do mesmo modo en que as persoas físicas e xurídicas 

privadas puidesen facelo sobre a súa (exemplos: actividade dos xulgados, liquidacións orzamentarias de gastos e ingresos, 

xestión de persoal, actividade dos centros escolares, etc); por outra banda, atopan as fontes nas que a Administración é 

depositaria de arquivos que conteñen datos sobre persoas, empresas ou outros organismos e institucións que a propia 

Administración recolle no exercicio das súas competencias en relación cos administrados (exemplos: recadación de impostos 

e tributos, variacións residenciais, feitos concernentes ao estado civil das persoas, axudas públicas, etc.). 

 

 

 



Á súa vez, se se atende ao obxectivo ou finalidade da información administrativa rexistrada se poden considerar catro grandes 

categorías: 

 

· A información é necesaria para administrar as institucións públicas (exemplos: liquidacións orzamentarias de gastos e 

ingresos, xestión de persoal) 

· A información resulta da obriga legal de rexistrar certos sucesos (exemplos: Rexistro Civil, circulación de bens e 

persoas nas fronteiras) 

· A información é necesaria para administrar a concesión das axudas e a execución dos compromisos de asistencia 

(exemplos: bolsas, pensións, axudas a minusválidos, subvencións, etc.) 

· A información resulta do cumprimento de obrigas que as administracións públicas impoñen a determinados colectivos 

de cidadáns, empresas ou entidades (exemplos: recadación de impostos e tributos, declaración da renda das persoas 

físicas, DNI, etc.) 

 

En calquera caso, para poder utilizar datos de orixe administrativa na elaboración de actividades estatísticas, se necesita, en 

primeiro lugar, coñecer a súa existencia e logo obter, polo menos, a seguinte información sobre cada unha das posibles fontes 

de datos identificadas: 

 

· o seu contido, especialmente unidades e variables que foron rexistradas; 

· a súa estabilidade, apreciando o seu posible sometemento a frecuentes cambios de carácter  normativo, de xestión ou 

de contido; 

· a súa accesibilidade, en canto a que existan limitacións de carácter organizativo, técnico,regulamentario ou doutros 

tipos; 

· soporte dos seus datos, observando se é en papel, de carácter electrónico ou ambos os dous; 

· a forma en que está estruturada, en canto a ordenación e agrupación de unidades sobre todo,e 

· a calidade da súa cobertura, da súa actualización e dos seus datos 

 
 



 
 
 
 
 
 
DESCRICIÓN DAS POSIBLES FONTES ADMINISTRATIVAS 
 
 

Ø Rexistros administrativos: cando a información individualizada das unidades estatísticas se obtén a partir de actos 

administrativos e cun documento único de recollida. A unidade básica de información coincide coa unidade estatística, 

esta información se recolle unha única vez (cando se da de alta) e despois, se procede, se actualiza. Temos sempre a 

mesma orixe, en cada edición da operación estatística, pero actualizada. Cada unidade estatística corresponde cun 

rexistro do rexistro. 

Ø Sistemas de información: igual que a anterior pero cando a información de base se obtén a partir de diversos actos 

administrativos, recollida polo tanto en diferentes momentos e por diferentes unidades administrativas. Por exemplo o 

sistema de información de listas de espera (na operación do mesmo nome) ou no caso do sistema de información de 

demandantes de emprego no caso da actividade ocupación máis contratadas.  

Ø Formularios específicos: nesta orixe temos información individualizada de cada unidade estatística pero os datos 

veñen de actos administrativos ou doutra índole. Diferenciase ‘formulario’ de ‘rexistro administrativo’, de xeito que por 

formulario imos entender aqueles casos onde a información recompilase para cada edición da actividade estatística 

mentres que no caso dos rexistros temos unha recollida única de cada unidade e continúa. Por exemplo no caso da 

estatística ‘primeira venda de produtos pesqueiros frescos’ temos que a información de base é proporcionada polos 

formularios ‘notas de primeira venda’ recollidos nun ano. 

 

 
 
 
 
 



 
 
CATÁLOGO DE REXISTROS ADMINISTRATIVOS 
 
 
Incluirá os tres tipos de fonte administrativa citados no apartado anterior. Fases na súa elaboración: 

 

- Primeiro se tomará como punto de partida a análise detallada do aproveitamento da información de orixe administrativa 

usada nas actividades estatísticas desenvolvidas polo Sistema Estatístico de Galicia no marco do Plan Estatístico de Galicia 

2007-2011.  

Iniciar o proxecto de inventariado de información administrativa con esta estratexia brinda mellores perspectivas de éxito, xa 

que actualmente se dispón do inventario de actividades estatísticas da Comunidade Autónoma de Galicia. Este inventario de 

actividades constitúe o conxunto de toda a información estatística pública da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo como 

unidade básica de información a actividade estatística. Para cada unha das actividades estatísticas do devandito inventario se 

recolle un conxunto de informacións, entre as que figura a posible orixe administrativa da fonte de información que emprega a 

actividade estatística.  

 

- O seguinte paso é facer un varrido pola web oficial da Xunta para detectar as posibles fontes administrativas que non estean 

incluídas no apartado anterior e que puideran ser de interese estatístico. Intentarase conseguir a máxima información posible 

mediante a indagación en internet. 

 

- Do conxunto de fontes administrativas detectadas a partir dos dous métodos anteriores, tentar recoller un conxunto de 

información mediante cuestionario á Consellería ou Organismo correspondente que xestiona o ficheiro, ou que está a utilizar o 

ficheiro se a súa orixe non está na Xunta, e investigar as posibilidades de uso estatístico desa información e a accesibilidade 

ao ficheiro. 

 
 
 
 



DEFINICIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DAS FONTES ADMINISTRATIVAS 
 
 
IDENTIFICACIÓN DA FONTE ADMINISTRATIVA 
 

· Denominación: é o  nome oficial polo que se coñece a fonte administrativa. 

· Área: área temática en que se inscribe a fonte. Distínguense as seguintes áreas: 

o Territorio e medio 
o Poboación 
o Sanidade 
o Educación 
o Traballo 
o Benestar e condicións de vida 
o Cultura e lecer 
o Construción e Vivenda 
o Agricultura e pesca 
o Enerxía e industria 
o Servizos 
o Administración pública 
o Economía 
o Sociedade da información 
o Ciencia e tecnoloxía 

 
· Tipo de fonte. Distínguense tres: rexistro administrativo, sistema de información e formulario (xa descritos 

anteriormente) 
 

 
BASE NORMATIVA QUE REGULA A FONTE ADMINISTRATIVA 
 

· Normativa vixente que regula a fonte administrativa, así como a súa data de publicación: normativa que fixa a 

finalidade, os obxectivos e rasgos distintivos da fonte administrativa. 

· Obrigatoriedade legal de inscrición da poboación ou feitos na fonte: indica se a incorporación dos elementos da 

poboación ou os feitos na fonte administrativa é de 

carácter obrigatorio, voluntario ou ambos. 

· Soporte: material no que se rexistra a información, papel, informático e posibilidade de consulta teleinformática. 



 
 
ORGANISMO QUE XESTIONA A FONTE ADMINISTRATIVA 
 

· Consellería responsable da xestión: denominación da Consellería ou organismo encargado de la xestión da fonte 

administrativa. 

· Departamento administrativo da xestión: unidade administrativa ou orgánica que realiza a inscrición da poboación ou 

dos feitos na fonte. 

 
ÁMBITOS DA FONTE ADMINISTRATIVA 
 

· Poboación á que se refiren os feitos que se inscriben na fonte: descrición do colectivo de individuos, elementos ou 

feitos que son susceptibles de ser inscritos na fonte administrativa. 

· Ámbito territorial: espazo xeográfico ao que se refiren os feitos inscritos na fonte administrativa. 

· Desagregación territorial máxima: expresa o nivel territorial mínimo co que se incorpora os elementos da poboación ou 

os feitos na fonte administrativa (nacional, autonómica, supraprovincial, provincial, supracomarcal, comarcal, 

supramunicipal, municipal, inframunicipal). 

· Unidades (Persoas, empresas, obxectos,...) ás que se refire os datos contidos no arquivo. 
 
 
OBXECTIVOS E USO ESTATÍSTICO DA FONTE ADMINISTRATIVA  
 

· Obxectivo principal da fonte: Descrición da finalidade principal que persigue a fonte. 

· Faise uso estatístico do arquivo (si ou non) 

· Actividade/es estatística/s: actividades que conducen á obtención, recompilación e ordenación sistemática de datos, e 

á elaboración, almacenamento, publicación e difusión de resultados.  

· A actividade está contida nalgún programa estatístico anual 

· Número de actividade estatística no programa vixente 

 

 

 



XESTIÓN 

· Procedemento de incorporación de altas, baixas e modificacións ao ficheiro 

 

VARIABLES 

· Variables contidas no arquivo, especificando as que están asociadas a cada tipo de unidade, en caso de haber máis 

de unha 

· Unidade en que está medida cada variable, se é o caso 

· Nomenclaturas que se utilizan se é o caso 

· Número de díxitos con que se están empregando 

· Rexistrar os códigos de identificación de uso xeral (DNI,NIF,...) 

 

APROVEITABLE ESTATISTICAMENTE 

· Inclúese unha variable para determinar se o arquivo é aproveitable estatisticamente 

 

DIRECCIÓN WEB 

· Dirección web de acceso ao ficheiro ou consulta sobre éste se é o caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHAS DE PUBLICACIÓN 

 

A continuación detállase a relación de rexistros administrativos atopados, un total de 166. En cada ficha inclúense as variables 

máis salientables: 

 

- Identificación 

- Normativa que regula a fonte administrativa e a súa páxina web 

- Se é ou non obrigatoria a inscrición no rexistro 

- Obxectivo principal 

- Consellería e órgano responsable da xestión 

- Ambito territorial 

- Desagregación territorial máxima 

- E se ten ou non uso estatístico na actualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de rexistros administrativos de interese 

estatístico 



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Datos estatísticos do sistema universitario de Galicia

Normativa

-Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (BOE do 13 de abril de 
2007).
-Decreto 68/2007, do 15 de marzo, polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2007. 
-Decreto 585/2005, do 29 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Datos estatísticos do sistema universitario de Galicia ten por obxectivo coñecer as características e a evolución do sistema universitario de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070419/AnuncioDF7E_gl.html 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060109/AnuncioCEE_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Secretaria Xeral de Universidades

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro da propiedade intelectual

Normativa

-Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
-Real decreto 1825/1998, do 28 de agosto, BOE núm. 227, do 28 de setembro de 1998 e DOG núm. 184, do 22 de setembro de 1998, sobre o traspaso 
das funcións en materia de execución da lexislación sobre a propiedade intelectual da Administración do Estado á comunidade autónoma de Galicia.
-Orde do 20 de novembro de 2001, pola que se establece o Rexistro da Propiedade Intelectual de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Protexe-la propiedade intelectual ó dar seguridade xurídica sobre os dereitos que a integran e ofrecer unha proba cualificada sobre a existencia e 
pertenza dos citados dereitos.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1996/04/22/pdfs/A1436914396.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19980922/Anuncio543A_gl.html 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20011231/Anuncio151D2_gl.html

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Bibliotecas - Secretaría Xeral

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro das actividades de formación permanente do profesorado e equivalencias das actividades de investigación e innovación e das titulacións

Normativa

-Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente 
do profesorado en Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Esta orde ten como obxecto regular a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do 
profesorado organizadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dirixidas ao profesorado que desenvolve a súa función 
docente en centros sostidos con fondos públicos.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130522/AnuncioG0164-160513-0001_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Directorio de bibliotecas públicas de Galicia

Normativa

Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar un conxunto de información sobre as bibliotecas públicas de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120627/AnuncioC3B0-200612-0001_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Bibliotecas - Secretaría xeral técnica

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rede galega de teatros e auditorios

Normativa

Resolución do 21 de novembro de 2006 pola que se regula a estrutura, a organización e o funcionamento da Rede Galega de Teatros e 
Auditorios.(DOG número 231 do xoves, 30 de novembro de 2006).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Promover a distribución das producións escénicas e musicais galegas, actuando como mercado preferente para o teatro, a danza e a música e dotándoo 
dunha estabilidade na súa programación habitual.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20061130/Anuncio2348A_gl.html

Organismo responsable da xestión: Axencia Galega das Industrias Culturais

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Base de datos de produción editorial do Servizo de Publicacións

Normativa

-Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galicia (DOG nº 7 do  10.01.2007).
-Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información das características das publicacións non periódicas impresas, editadas e postas ao dispor do público.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070110/Anuncio108A_gl.html http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Bibliotecas - Secretaría Xeral

Ámbito territorial:

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de arquivos

Normativa

-Decreto 207/2010, do 10 de decembro, polo que se crea o Arquivo de Galicia. (DOG número 246, do 24 de decembro).
-Decreto 307/1989, de 23 DE novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG de 1 de febreiro de 
1990, corr. De erros publicada no DOG de 7 de marzo).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O patrimonio documental é unha parte fundamental da memoria colectiva da sociedade. Os documentos que o integran ofrecen información, 
coñecemento, ciencia, garantía de dereitos cidadáns, transparencia, historia, arte... Por iso, debemos velar pola súa conservación e garantir o acceso de 
todos a el, desde o cidadán e o funcionario ata o xornalista e o investigador.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20101224/Anuncio44372_gl.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-do-reino-de galicia/resources/downloads/19_120_2_decreto.pdf

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral de Cultura

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Documento de recollida de datos do réxime especial (DRDRespe)

Normativa

Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan galego de estatística 2012-2016, publicada no DOG 225 do xoves 24 de novembro de 2011.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Recoller os datos máis salientables dos alumnos con necesidades educativas integrados en aulas ordinarias na educación non universitaria en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111124/AnuncioC3B0-161111-8776_gl.html

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Documento de recollida de datos das aulas de educación especial (DRDespe)

Normativa

Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan galego de estatística 2012-2016, publicada no DOG 225 do xoves 24 de novembro de 2011.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Recoller os datos máis salientables dos alumnos con necesidades educativas que cursan estudios en centros específicos de educación especial ou 
integrados en aulas específicas de educación especial dentro de centros ordinarios.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111124/AnuncioC3B0-161111-8776_gl.html

Organismo responsable da xestión: SecretarÍa Xeral TÉcnica da ConsellerÍa de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Documento de recollida de datos de atención á diversidade no ensino non universitario (DRDadi)

Normativa

Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan galego de estatística 2012-2016, publicada no DOG 225 do xoves 24 de novembro de 2011.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Recoller os datos máis salientables dos alumnos con necesidades educativas integrados en aulas ordinarias na educación non universitaria en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111124/AnuncioC3B0-161111-8776_gl.html

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de museos

Normativa

Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Ofrecer ao cidadán datos básicos sobre estas institucións culturais; por a disposición das Administracións Culturais a información necesaria para a 
toma de decisións en relación con el. Patrimonio museográfico y atender las demandas de información estadística en el ámbito autonómico.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1995/19951108/Anuncio5996_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Documento de recollida de datos de ensino non universitario (DRD)

Normativa

Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan galego de estatística 2012-2016, publicada no DOG 225 do xoves 24 de novembro de 2011.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Recoller os datos máis salientables da educación non universitaria en Galicia sobre centros, unidades, alumnos, persoal, servizos e equipamentos 
informáticos.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111124/AnuncioC3B0-161111-8776_gl.html

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro galego de comercio

Normativa

Decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispor dos datos necesarios para o coñecemento e avaliación das estruturas comerciais, así como dun censo actualizado da totalidade de 
establecementos comerciais,perosas comerciantes e asociacións de comerciantes no ámbito territorial de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120503/AnuncioCA04-250412-0013_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Comercio

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria de Economia e Industria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de axentes de innovación

Normativa

Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de Innovación e se aproban os seus estatutos.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispoñer dun Mapa de Capacidades do Sistema Galego de Innovación permanentemente actualizado e accesible a todos os axentes integrantes do 
Sistema Rexional e doutros Sistemas de Innovación da nosa contorna que facilite a localización da capacidade de xeración de coñecemento e a 
interacción necesaria para facilitar a súa transferencia e valorización.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120127/AnuncioCA04-230112-11332_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Axencia Galega de Innovación

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria de Economía e Industria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos

Normativa

-Orde do 24 de maio de 2006, polo que se crea e se regula o rexistro de instalacións de distribución polo miúdo de productos petrolíferos líquidos 
(DOG nº 114, de 15 de xuño).
-Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
(BOE do 8/10/98). 
-Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la distribución al por menor de carburantes y combustibles 
petrolíferos en instalaciones de venta al público y se desarrolla la disposición adicional primera de la Ley 34/1992. de 22 de diciembre, de ordenación 
del sector petrolero. (BOE de 21/12/1995).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñercer o número e a distribución de instalación polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos que reúnen os requisitos esixidos.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060615/Anuncio12F3A_es.html http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/08/pdfs/A33517-33549.pdf 
http://www.boe.es/boe/dias/1995/12/21/pdfs/A36607-36612.pdf

Organismo responsable da xestión: Consellería de Economía e Industria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Economía e Industria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de control metrolóxico

Normativa

-Decreto 78/2011, do 14 de abril, polo que se establece a ordenación das funcións do control metrolóxico do Estado que corresponden á Comunidade 
Autónoma de Galicia, e se aproba o regulamento de vixilancia e inspección de instrumentos sometidos a control metrolóxico.
-Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología.
-Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Deberán ser inscritos os datos relativos ás persoas ou entidades que actúan no ámbito do control metrolóxico do Estado entre os cales encóntranse as 
que fabriquen, importen, comercialicen, reparen ou cedan en arrendamento os instrumentos ou sistemas sometidos ao control metrolóxico do Estado e 
as súas modificacións.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110511/AnuncioC3C1-270411-514_gl.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1985/03/19/pdfs/A07168-
07170.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/02/pdfs/A28844-28896.pdf

Organismo responsable da xestión: Conselleria de Economía e Industria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Economía e Industria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico

Normativa

-Real Decreto 1891/1991, de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
-Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico.
-Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
-Real decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de 
diagnóstico médico.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Informar sobre a situación das intalacións de raios X con fins de diagnóstico médico en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1992/01/03/pdfs/A00138-00148.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/29/pdfs/A45891-45900.pdf 
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/31/pdfs/A46463-46482.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/18/pdfs/BOE-A-2009-11932.pdf

Organismo responsable da xestión: Consellería de Economía e Industria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Economía e Industria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Base de datos da certificación de Galicia (BDCGa)

Normativa

Decreto 54/2011, do 24 de marzo, polo que se regula a autorización e a actuación dos organismos de control en materia de seguridade industrial na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Ofrecer información sobre las certificacións en materia de calidade que obtiveron as empresas de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110404/AnuncioDAEE_gl.html

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Economía e Industria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de comerciantes ambulantes de Galicia

Normativa

-Lei 10/1988 do 20 de Xullo reguladora do comercio interior de Galicia.
-Decreto 194/2001 do 26 de xullo de ordenación da venda ambulante.
-Decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Establecer un sistema de rexistro e identificación dos vendedores ambulantes e facilitar que os consumidores saiban con quen tratan; para que as 
obrigas dos comerciantes se establezan e cumpran por igual por uns e outros, ambulantes e sedentarios; e para que o exercicio das súas competencias 
sexa máis doado para as corporacións locais.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010821/AnuncioF41A_gl.html http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120503/AnuncioCA04-
250412-0013_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Comercio - Consellería de Economía e Industria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Economía e Industria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de establecementos industriais de Galicia

Normativa

-Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
- Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia.
- Decreto 115/2000, do 11 de maio, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Establecementos Industriais de Galicia.
-Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial.
- Decreto 223/1998, do 24 de xullo, polo que se crea a unidade de Oficina de Tramitación Única de Industrias e se regula a posta en funcionamento de 
establecementos industriais.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispoñer da información básica sobre a actividade industrial así como a súa distribución territorial.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1992/07/23/pdfs/A25498-25506.pdf  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2004/20040826/Anuncio170CA_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20000524/AnuncioA772_gl.html

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Administración Industrial - Dirección Xeral de Industria,Enerxía e Minas

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Economía e Industria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de aparellos de elevación (guindastres móbiles autopropulsados)

Normativa

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-
AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. (BOE. Boletín Oficial del Estado, 17 de 
Julio 2003, núm. 170).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número e distribución dos aparellos de elevación que cumplen o reglamento en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/17/pdfs/A27867-27883.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Administración Industrial - Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Economía e Industria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de artesanía

Normativa

Decreto 145/93, do 24 de Xuño polo que se regula o procedemento de obtención da carta de artesán e mestre artesán e o rexistro xeral de artesanía de 
Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Informar sobre os artesáns, mestres e talleres artesáns da Comunidade Autónoma galega asi como da súa actividade artesán.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1993/19930707/Anuncio3629E_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Comercio - Consellería de de Economía e Industria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Economía e Industria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de instalacións de seguridade contra incendios nos establecementos industriais

Normativa

-Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
-Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer os establecementos industriais de nova construcción e os xa existentes que se trasladen, cambien ou modifiquen a súa actividade e aqueles  nos 
que se produzan ampliacións ou reformas que impliquen un aumento da súa superficie ocupada ou un aumento do nivel de risco intrínseco.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf                                  http://www.boe.es/boe/dias/1993/12/14/pdfs/A35159-35168.pdf

Organismo responsable da xestión: Consellería de Economía e Industria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Economía e Industria



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de actividades de altos cargos

Normativa

Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia  e de boas prácticas na Administraciónpública galega.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Ofrecer á cidadanía mecanismos de control a través da transparencia administrativa, que se configura, entón, como un fundamento esencial do sistema 
democrático moderno.
Recoller as declaracións de actividades e intereses formuladas polos altos cargos da Xunta de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060714/Anuncio13DE2_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral da Función Pública

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria de Facenda



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de bens patrimoniais de altos cargos

Normativa

Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia  e de boas prácticas na Administración pública galega.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Ofrecer á cidadanía mecanismos de control a través da transparencia administrativa, que se configura, entón, como un fundamento esencial do sistema 
democrático moderno.
Recoller as declaracións de actividades e intereses formuladas polos altos cargos da Xunta de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060714/Anuncio13DE2_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral da Función Pública

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria de Facenda



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexitro de entidades da Comunidade Autónoma

Normativa

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

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Recoller, sistematizar e analizar a información básica dos organismos que integran o rexistro de entidades instrumentais do sector público da 
Comunidade Autónoma de Galicia

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20101231/Anuncio4582E_gl.html

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Facenda



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Sistema de contabilidad da Comunidade Autónoma de Galicia (XUMCO2)

Normativa

Orden de 28 de noviembre de 2001 por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar orzamentos das axencias públicas autonómicas, sociedades mercantís, entes públicos, fundacións, consorcios e demais entidades publicas.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20011212/Anuncio11486_es.html

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Facenda



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de persoal da adminstración autonómica

Normativa

-Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia.
-Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
-Resolución do 20 de outubro de 2008, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario 
Oficial de Galicia, do convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O obxecto ordenar e regular todo o persoal ao servizo da   Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, en desenvolvemento do seu  estatuto 
de autonomía e no marco da lexislación básica do Estado.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080613/Anuncio27D5A_gl.pdf http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788&lang=gl 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081103/Anuncio46A12_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral da Función Pública

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Facenda



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de contratistas

Normativa

-Decreto 262/2001 do 20 de setembro, polo que se refunde a normativa reguladora do Rexistro Xeral de Contratistas.
-Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula a factura electrónica e a utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos en materia 
de contratación pública da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e entes do sector público dela dependente.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O Rexistro xeral de contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia, adscrito á Consellería de Facenda, ten por obxecto, como instrumento auxiliar 
da contratación administrativa, facilita-la concorrencia de licitadores e axiliza-la tramitación dos procedementos de contratación público.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20011016/Anuncio10202_gl.html http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100125/Anuncio1F2E_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Ámbito territorial:

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Facenda



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de asociacións protectoras do medio ambiente

Normativa

O Decreto 226/2007, do 22 de novembro, polo que se crea o Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOGA do 12 decembro do 2007), derroga o Decreto 88/1987, do 14 de abril, polo que se crea o Rexistro de Asociacións Protectoras do Medio 
Ambiente.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

A finalidade deste rexistro é dispor dun instrumento de  información sobre a existencia, organización e fins das asociacións de carácter ambiental da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20071212/Anuncio4E1D2_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Conservación da Natureza

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia

Normativa

Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores 
de Residuos de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Inscrición das persoas físicas e xurídicas que realizan as actividades de produción e xestión de residuos.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2005/20050629/Anuncio17EFE_gl.html

Organismo responsable da xestión: Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de entidades e centros de educación ambiental de Galicia

Normativa

Decreto 32/2001, do 25 de xaneiro , polo que se crea o rexistro xeral de entidades e centros de educación ambiental de Galicia, e se regulan as súas 
condicións de inscrición.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

A finalidade deste rexistro é dispor dun instrumento de publicidade e información sobre a existencia, organización e fins das entidades e centros de 
educación ambiental que, asemade pida servir de apropiada canle de ordenación das axudas públicas que faciliten o desenvolvemento e cumprimento 
das súas actuacións e obxectivos.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/Dog/Dog2001.nsf/FichaContenido/2DA6?OpenDocument

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de parques zoolóxicos

Normativa

Lei 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Ten por obxecto asegurar a protección da fauna salvaxe existente nos parques zoolóxicos e a contribución destos na conservación da biodiversidade.

Páxina web da normativa

http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/28/pdfs/A38298-38302.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Conservación da Natureza

Ámbito territorial:

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de entidades de carácter ambiental

Normativa

Decreto 226/2007, do 22 de novembro, polo que se crea o Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 
239, do 12 de decembro de 2007)
Corrección de erros.-Orde do 2 de xaneiro de 2009 pola que se convoca e regula, en réxime de concorrencia competitiva, a concesión de axudas 
destinadas a proxectos de mellora da xestión ambiental dos subprodutos das explotacións gandeiras, non porcinas, en Galicia para o ano 2009.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

A finalidade deste rexistro é dispor dun instrumento de  información sobre a existencia, organización e fins das entidades de Carácter ambiental da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/4E1D2?OpenDocument

Organismo responsable da xestión: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Solicitude de expedición ou renovación das licenzas de caza e pesca

Normativa

-Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia. (artigo 45.2 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aprobou o regulamento de caza de 
Galicia).
-Lei 11/2008 do 3 de decembro, de pesca de Galicia.
-Orde do 14 de decembro de 2012 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a 
tempada de 2013 (DOG nº 245 do 26/12/2012, e correción de erros no DOG nº 38 do 22/2/2013).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número de licenzas e solicitudes de caza e pesca que se expiden cada ano en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1997/19970711/Anuncio8B1A_gl.html 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081216/Anuncio50CE6_gl.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioCA02-
181212-0007_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección de Recursos Cinexeticos e Piscicolas - Dirección Xeral de Conservación da Natureza

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro público de demandantes de vivenda protexida

Normativa

Decreto 1/2010, de 8 de xaneiro, , polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a 
adxudicación das vivendas protexidas, así como das acollidas a programas de acceso á vivenda con axudas públicas. (DOG do 21 de xaneiro).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O Rexistro de Demandantes de vivenda pretende ser un procedemento áxil e transparente para a adxudicación das vivendas, respectando a capacidade 
de elección dos solicitantes e garantindo a igualdade de posibilidades no acceso ás vivendas dos demandantes inscritos.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100121/Anuncio1D4A_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Instituto Galego de Vivenda e Solo

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Modelo de xestión de residuos

Normativa

-Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 
-LLey 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información das actividades de xestión de residuos a recollida, o transporte e tratamento dos residuos incluída a vixilancia destas operacións, así 
como o mantemento posterior ao peche dos vertedoiros.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081118/Anuncio49546_gl.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de asociacións para a defensa dos animais domésticos e salvaxes en catividade en Galicia

Normativa

Decreto 153/1998,do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domésticos e 
salvaxes en catividade.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información das asociacións para a defensa dos animais domésticos e salvaxes en catividade en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19980605/AnuncioD07A_gl.html

Organismo responsable da xestión: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de empresas de transporte e actividades auxiliares e complementarias do transporte

Normativa

-Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE nº 
241 del 8 de octubre de 1990).
-Decreto 42/1998, de 15 de enero, por el que se regula el transporte sanitario (DOG nº 29 del 12 febrero de 1998).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O Rexistro xeral de empresas de transporte e actividades auxiliares e complementarias do transporte ten por obxecto informar sobre as empresas de 
transporte de viaxeiros ou mercadorias.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1990/10/08/pdfs/A29406-29473.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19980212/Anuncio80D2_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Mobilidade

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Sistema de información de avaliación asistencial formada polas fichas ficheiro de rexistro individual de casos de consumo de sustancias psicoactivas

Normativa

Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre drogas.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Recoller información de centros, establecementos ou servicios que desenvolvan funcións en materia de drogodependencias, así como de estructuración 
dun sistema de información e vixilancia epidemiolóxico-sanitarias.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960522/Anuncio68E6_gl.html

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Xestión Socio-sanitaria e Saude Mental (SREGAS)

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Sanidade



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Sistema de información sobre a lista de espera quirúrxica

Normativa

-Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en 
el Sistema Nacional de Salud. (B.O.E. nº 134 do 5 de xuño de 2003).
- Decreto 104/2005 do 6 de maio de 2005 (D.O.G. nº 90 do 11 de maio de 2005) polo que se garanten os tempos máximos de espera na atención 
sanitaria.
− Orde do 13 de maio de 2005 (D.O.G. nº 100 do 26 de maio de 2005) pola que se modifica outra do 19 de maio de 2003, sobre normalización do 

sistema de información e control da demanda de actividade programada de hospitalización, cirurxía e salas na rede de hospitais do Servizo Galego de 
Saúde.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Lista de espera en ciruxia nos hospitais galegos.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2003/06/05/pdfs/A21830-21840.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2003/20030530/Anuncio12772_gl.html 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2005/20050511/Anuncio126FA_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdireccion Xeral de Información e de Servizos Tecnolóxicos da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Nacional

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Sanidade



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro galego da SIDA

Normativa

Orde do 4 de decembro de 1998 pola que se regula o sistema específico de vixilancia da síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en Galicia

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer as características dos casos de SIDA en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19981228/Anuncio7CF2_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da  Saúde Pública

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Sanidade



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro galego de tuberculose

Normativa

Orde do 4 de decembro de 1998 pola que se regula o sistema específico de vixilancia da tuberculose en Galicia

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer as características da tuberculose en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19981224/Anuncio7C4E_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Sanidade



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Sistema xeral de notificación Obrigada de enfermidades

Normativa

Orde do 14 de xullo de 1998 pola que se desenvolve o sistema básico da rede galega de vixilancia en saúde pública.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer a incidencia das EDOs en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19980730/Anuncio6742_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da  Saúde Pública - Consellería de Sanidade

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Sanidade



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Sistemas de información sanitarios

Normativa

Orde do 23 de xuño de 2005 pola que se establecen medidas de estandarización, coordinación e supervisión en materia de tecnoloxías da información.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Definir os requisitos e procedementos necesarios para garantir unha instalación e uso homoxéneos, ordenados e seguros da infraestrutura e 
equipamento das tecnoloxías da información e comunicacións en todo o ámbito sanitario.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2005/20050714/Anuncio1943A_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: A Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Sanidade



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Folla de rexistro de reacción aguda a sustancias psicoactivas (RASUPSI)

Normativa

Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre drogas

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obtener información individualizada de las admisiones a tratamiento ambulatorio por  abuso o dependencia de sustancias psicoactivas en centros 
públicos o privados  concertados

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960522/Anuncio68E6_gl.html

Organismo responsable da xestión: Subdireccion Xeral de Xestion Socio-sanitaria e Saude Mental (SERGAS)

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Nacional

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Sanidade



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Sistema de información galego sobre a infección polo VIH (SIGIVIH)

Normativa

Decreto 33/2004, do 29 de xaneiro, polo que se crea o Sistema de Información Galego sobre a Infección polo Virus da Inmunodeficiencia Humana 
(SIGIVIH).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer as características dos casos de infección polo VIH en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2004/20040211/Anuncio3B36_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Sanidade



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro oficial de establecementos e servizos biocidas

Normativa

Orde do 26 de maio de 2008 pola que se crea o Rexistro Oficial de Establecementoa e Servizos Biocidas, e se establecen as bases para a incrición neste 
e no seu funcionamento na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 109, 6/06/2008)

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número de empresas que traballen con produtos biocidas.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080606/Anuncio2612A_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Sanidade



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro galego sanitario de empresas e establecementos alimentarios

Normativa

"Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo relativa a los servizos en el mercado interior. Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistro de empresas e establecementos alimentarios.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4293.pdf

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial:

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Sanidade



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro galego de interrupcións voluntarias do embarazo

Normativa

"Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal. Orde de 16 de junio de 1986 sobre estadística e información 
epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio"

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistro das interrupcións voluntarias do embarazo.

Páxina web da normativa

https://www.boe.es/boe/dias/1985/07/12/pdfs/A22041-22041.pdf. 
https://www.sergas.es/gal/documentacionTecnica/docs/SaudePublica/ive/Normativa/BOE_1986-07-03.pdf

Organismo responsable da xestión: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde 
Pública

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Sanidade



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de centros especiais de emprego

Normativa

Decreto 200/2005, do 7 de xullo, polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de 
Emprego de Galicia, e a súa organización e funcionamento.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O obxecto da creación desta actividade é a de  coñecer a estrutura e localización dos centros especiais de emprego no ámbito territorial de Galicia, 
tomando como variables de referencia os seus datos identificativos.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2005/20050719/Anuncio1A2EE_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Cooperativas e Economía Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Formulario normalizado para a comunicación do desprazamento de traballadores

Normativa

-Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. (BOE n.º 286, do 
30.11.1999)
-Resolución do 9 de xuño de 2009, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade ao modelo de comunicación do 
desprazamento de traballadores e traballadoras no marco dunha prestación de servizos transnacional ao abeiro da Lei 45/1999, do 29 de novembro 
(DOG n.º 130, do 06.07.2009)

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número de desprazamentos, persoas desprazadas e tempo de duración dos desprazamentos.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/30/pdfs/A41231-41239.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090706/Anuncio26F5E_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Servizo de Relacións Laborais

Ámbito territorial: España

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Procedemento de despedimento colectivo, suspensión de contratos de traballo e redución temporal de xornada

Normativa

-Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores, modificado pola Lei 
3/2012, do 6 de xullo de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.
-Real decreto 1483/2012, do 29 de outubro, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de despedimento colectivo e de suspensión de 
contratos e redución de xornada.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número de expedientes e de persoas afectadas, por sectores e provincias.

Páxina web da normativa

https://www.boe.es/boe/diario  boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13419

Organismo responsable da xestión: Servizo de Relacións Laborais, Subdirección Xeral de Traballo, Dirección Xeral de Traballo e Economía 
Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro entidades colaboradoras do Servizo Público de Emprego de Galicia en captación de ofertas

Normativa

Decreto 251/2007, do 13 de decembro, polo que se regula o recoñecemento da condición de entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de 
Galicia en captación de ofertas e a creación do rexistro administrativo.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Este decreto ten por obxecto regular o procedemento e os requisitos para o recoñecemento como entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego 
de Galicia en captación de ofertas de traballo e a creación do seu rexistro administrativo.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080108/AnuncioF8A_gl.html

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais (RUEPSS)

Normativa

-Lei 13/2008, do 3 de decembro de servizos sociais de Galicia (DOG nº 245, do 18 de decembro).
-Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro,autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en 
Galicia(DOG nº 14, do 20 de xaneiro de 2012).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O RUEPSS ten por obxectivo fundamental elaborar e ter a disposición do público, un censo actualizado das entidades prestadoras de servizos sociais e 
dos programas e centros autorizados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Configúrase ademais, como un instrumento público básico 
para o coñecemento, o control, a planificación, a ordenación e a publicación do Sistema Galego de Servizos Sociais. Opera en soporte informático e 
está adscrito e xestionado pola Consellería da Xunta de Galicia con competencias en materia de servizos sociais.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081218/Anuncio5192E_gl.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120120/AnuncioCA05-
120112-10908_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de centros e entidades de formación para o emprego

Normativa

-Decreto 106/2011 do 19 de maio, polo que se crea o rexistro de centros e entidades de formación para o emprego da Consellería de Traballo e 
Benestar e se regula o procedemento para a inscrición e, se é o caso, acreditación dos centros e entidades que impartan formación para o emprego no 
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
-Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistro de centros e entidades inscritos e acreditados para impartir formación para o emprego.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110609/AnuncioCA05-270511-2313_gl.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/11/pdfs/A15582-
15598.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Emprego e Formación

Ámbito territorial: CC AA Galica

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de cooperativas de Galicia

Normativa

-Lei 14/2011 do 16 de decembro pola que se modifica a Lei 5/1998, do 18 de decembro de cooperativas de Galicia
-Decreto 430/2001, do 18 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Cooperativas de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número de cooperativas de Galicia, así como a súa distribución, actividades e servizos.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120103/AnuncioC3B0-231211-10281_gl.pdf 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20020212/Anuncio2B7E_gl.html

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Cooperativas e Economía Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de sociedades laborais

Normativa

-Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.
(BOE nº 72, do 25 de marzo de 1997, c.e. BOE nº 164, do 10 de xullo de 1997).
-Real decreto 2114/1998, de 2 de octubre, sobre Registro Administrativo de Sociedades Laborales. (BOE nº 246, do 14 de outubro de 1998).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer as sociedades laborais de Galicia, a situación e a súa actividade.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1997/03/25/pdfs/A09541-09547.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1997/07/10/pdfs/A21227-21227.pdf 
http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/14/pdfs/A33988-33991.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Cooperativas e Economía Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Sistema de información laboral de escolas taller (SILET)

Normativa

Orde anual de convocatoria de subvencións.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

É un conxunto de actuacións conxuntas de formación e emprego dirixidas á mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas. Nesta estatística 
recolleremos información sobre os proxectos finalmente levados a cabo polas entidades promotoras ao abeiro das diferentes subvencións para os 
programas de escolas obradoiro e casa de oficios e obradoiros de  emprego no ámbito da comunidade autónoma.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140110/AnuncioCA05-271213-0013_gl.html 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140722/AnuncioCA05-160714-0004_gl.html

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Emprego - Consellería de Traballo e Benestar

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro da comunicación da contratación laboral

Normativa

-Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Art. 8.3a e 16.1
-Lei 14/2000,de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.Esta lei veu modificar, nos seus artigos 32 y 33, as obrigas en 
materia de comunicación dos contratos de traballo establecidas no texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
-Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a 
los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número e tipoloxía dos contratos de traballo rexistrados polo Servizo Público de Emprego.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/30/pdfs/A46631-46723.pdf 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/19/pdfs/A06776-06778.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Emprego - Dirección Xeral de Emprego e Formación

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Sistema de información do Servizo Público de Emprego

Normativa

Ley 56/2003, de 16 de diciembre de empleo. Art 7 bis introducido polo Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora 
de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O Servizo Público de Emprego de Galicia oriéntase a prestar servizos relacionados co emprego no ámbito das Políticas Activas de Emprego tanto a 
persoas demandantes coma a persoas ou organizacións ofertantes, dende diversas perspectivas.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23102 http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/19/pdfs/BOE-A-2011-3255.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Emprego - Dirección Xeral de Emprego e Formación

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de asociacións profesionais de traballadores autónomos

Normativa

Decreto 406/2009 polo que se crea o Rexistro de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Inscrición das asociacións de traballadores autónomos, federacións e confederacións, constituídas ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, 
reguladora do dereito de asociación.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20091112/Anuncio3DB7A_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Fomento  da Contratación e do Traballo Autónomo

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Conciliacións individuais e colectivas

Normativa

-Real Decreto 4104/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de mediación, arbitraje y conciliación (BOE 24.02.83; DOG 08.03.83)
-Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (BOE 29.03.95).
-Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. (BOE 11.04.95)

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información sobre as conciliacións individuais e colectivas levadas a cabo en Galicia por motivos de despedimentos, reclamacións de cantidade e 
outros motivos.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1983/02/24/pdfs/A05334-05338.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf 
http://www.boe.es/boe/dias/1995/04/11/pdfs/A10695-10734.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Traballo - Dirección Xeral de Traballo e Economía Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de coordinadores de seguridade e saúde nas obras de construción con formación preventiva especializada

Normativa

Decreto 153/2008, do 24 de abril, polo que se crea o Rexistro de coordinadores e coordinadoras en materia de seguridade e saúde nas obras de 
construción. (DOG nº 145 de 29 de xullo de 2008)

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispor dunha listaxe de profesionais capacitados e cualificados para exercer a súa función como coordinadores en materia de seguridade e saúde nas 
obras de construción.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080729/Anuncio3442A_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Servizo de Seguridade e Saúde Laboral

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de empresas de traballo temporal

Normativa

-Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
-Real Decreto 4/1995, de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O obxecto da creación desta actividade é a de coñecer a estrutura e a incidencia da contratación a través das empresas de traballo temporal no ámbito 
territorial de Galicia, tomando como variables de referencia os seus contratos de posta a disposición formalizados.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1994/06/02/pdfs/A17408-17412.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1995/02/01/pdfs/A03091-03098.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, Consellería de Traballo e Benestar

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Actas de eleccións sindicais

Normativa

-Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la 
empresa (BOE 13.09.94)
-Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación del personal al servicio 
de la Administración General del Estado. (BOE 13.09.94)
-Decreto 117/1982, do 5 de outubro, sobre asunción de transferencias en materia de traballo (DOG do 19.10.82)

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

A fonte de información son as actas de eleccións sindicais depositadas e rexistradas nas oficinas públicas de rexistro, depósito e publicidade das catro 
provincias desta comunidade autónoma, así como dos distintos actos administrativos que implica o proceso electoral e que, mensualmente, nos achegan 
as delegacións provinciais da Consellería de Traballo para a elaboración definitiva da estatística correspondente.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1994/09/13/pdfs/A28294-28323.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1994/09/13/pdfs/A28324-28332.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Traballo - Dirección Xeral de Traballo e Economía Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de empresas acreditadas para intervir na contratación no sector da construción (REA)

Normativa

Orde do 15 de maio de 2008 pola que se crea o Rexistro de Empresas Acreditadasde Galicia para intervir no proceso de contratación no sector da 
construción.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar as empresas que poden intervir no proceso de contratación ou subcontratación no sector da construción.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080522/Anuncio2135E_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Censo de persoas con discapacidade

Normativa

Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número e as características dos usuarios do Servizo Galego de apoio á mobilidade persoal e persoas dependentes ou con discapacidade

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/26/pdfs/A03317-03410.pdf

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral. Política Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de servizos de prevención alleos (SERPA)

Normativa

-REAL Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 105 Servicios de Prevenci6n (BOE nº 27, do 31.01.1997).
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistro e seguimento da actividade dos servizos de prevención alleos acreditados pola autoridade laboral.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf

Organismo responsable da xestión: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ámbito territorial: Estado

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Solicitudes de adopción

Normativa

-Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia. (DOG núm. 124, do 29 de xuño), modificada pola Lei 3/2011, do 30 de xuño (DOG nº 134, do 
13.07.2011). 
-Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refunde a normativa reguladora vixente en materia de familia, infancia e adolescencia. (DOG núm. 45, 
do 6 de marzo), modificado polo Decreto 406/2003, do 29 de outubro (DOG nº 222, do 14.11.2003) e polo Decreto 184/2008, do 24 de xullo, polo que 
se crea o Observatorio Galego da Infancia (DOG nº 169, do 2 de setembro de 2008). 
-Orde do 21 de marzo de 2012 pola que se establece o modelo oficial de contrato de intermediación en adopción internacional para a Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG núm. 73, do 17 de abril de 2012)

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O Rexistro de Adopcións, dependente da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, ten como obxectivo principal xestionar e manter actualizadas, 
cualitativa e cuantitativamente, as dúas seccións (adopción nacional e adopción internacional), así como as respectivas subseccións que o compoñen.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060629/Anuncio129CE_gl.html http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110713/AnuncioC3B0-
050711-4044_gl.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20000306/Anuncio5F3E_gl.html

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral Técnica

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de instalacións xuvenís

Normativa

-Decreto 50/2000 do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude (DOG nº 49, do 10 de marzo de 
2000). Modificado polo Decreto 58/2012, do 12 de xaneiro para a súa adaptación á Directiva 2006/123 CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 
12 de decembro de 2006, relativa aos servizos do mercado interior (DOG nº 25, do 6 de febreiro de 2012).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Ter constancia da existencia dos distintos tipos de instalacións xuvenís existentes na Comunidade Autónoma de Gailicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20000310/Anuncio6396_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de escolas de tempo libre

Normativa

-Decreto 50/2000 do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude. (DOG nº 49 do 10 de marzo de 2000).
-Decreto 58/2012, do 12 de xaneiro, polo que se modifica o -Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en 
materia de xuventude para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos 
servizos do mercado interior (DOG nº 25 de 6 de febreiro de 2012).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistro das escolas que teñen como  obxectivo principal constituirse en centros  de formación, perfeccionamento e especialización de xoves 
educadores nas activiades e técnicas orientadas á promoción e adecuada utilización do lecer.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20000310/Anuncio6396_gl.html http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120206/AnuncioCA05-
010212-11723_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Solicitudes de outorgamento e solicitudes de renovación dos títulos de familia numerosa

Normativa

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las  familias numerosas, modificada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecemento dos datos relativos á inscrición das familias numerosas na Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-21052

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Familia e Inclusión

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Censo de entidades xuvenís

Normativa

Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude (DOG nº 49, do 10 de marzo).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Facilitar o control oficial e informar sobre as entidades xuvenís, sendo a inscrición no censo requisito indispensable para recibir calquera subvención en 
materia de xuventude.Para que o censo estea actualizado, todas as entidades que desexen continuar nel deberán ratificar a súa inscrición 
cumprimentando todos os anos o anexo XIII do decreto 50/2000.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20000310/Anuncio6396_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo

Normativa

-Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
 (BOE n.º 143, do 12.06.2010).  
-Orde do 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.
Segundo o establecido no referido RD 713/2010, desde o 01.10.2010, só é posible a tramitación do rexistro e depósito de convenios e acordos 
colectivos de traballo por medios telemáticos creándose o referido rexistro telemático en cada comunidade autónoma. Ao rexistro de Galicia poderá 
acceder desde este enlace

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20101118/Anuncio3BF4E_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de centros de traballo

Normativa

-Real decreto 2412/1982, do 24 de xuño, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en 
materia de traballo (BOE nº 232 do 28.09.82, DOG nº 21 do 19.10.82).
-Orde TIN/1071/2010, do 27 de abril, sobre requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de reanudación de actividades nos 
centros de traballo (BOE n.º 106, do 01.05.2010).
-Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores (BOE nº 75 do 29.03,95).
-Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención  de riscos laborais (BOE nº 269, do 10.11.95).
-Real decreto 1627/1997, do 24 de oubturo, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción (BOE nº 256 
do 25.10.1997).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información sobre as aperturas de centros de traballo ou de reinicio de actividade despois de efectuar alteracións, ampliacións ou transformacións 
de importancia, no ámbito da Comunidad Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1982/09/28/pdfs/A26441-26450.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Traballo e Economía Social- Conselleria de Traballo e Benestar

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de proxectos empresariais cualificados como IEBTS

Normativa

Decreto 56/2007, do 15 de marzo, polo que se establece un programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Número de proxectos empresariais cualificados como IEBTS, nome dos promotores e localización.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070402/AnuncioC1AE_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Traballo e Economía Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de iniciativas de emprego

Normativa

Decreto 9/2000, do 12 de xaneiro, polo que se regulan as iniciativas de emprego e as súas clases, así como o procedemento para a súa cualificación e 
inscrición rexistral.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Número de proxectos empresariais cualificados como ILE, nome dos promotores e localización.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20000127/Anuncio47F6_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Traballo e Economía Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de empresas de inserción laboral

Normativa

Orde do 29 de decembro de 2008 pola que se regula o procedemento de cualificación das empresas de inserción laboral e a organización e 
funcionamento do seu rexistro administrativo.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Número de empresas de inserción laboral, localización e actividades económicas que desenvolven.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090109/Anuncio1B82_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Traballo e Economía Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro e depósito de actas de designación dos delegados de prevención de riscos laborais

Normativa

Estase elaborando unha nova normativa polo que sería conveniente esperar á súa publicación para facer os cambios oportunos. 
-Orde do 4 de xaneiro de 2000 pola que se establece o rexistro e depósito das actas de designación de delegados de prevención,( DOG nº 20, do 31 de 
xaneiro de 2000).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Regular as comunicacións das designacións dos delegados de prevención.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20000131/Anuncio336E_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Traballo e Economía Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de certificados para a manipulación de gases fluorados

Normativa

-Decreto 100/2011, do 19 de maio, polo que se regula a distribución de competencias en materia de expedición de certificados para a comercialización 
e  manipulación de gases fluorados e equipamentos baseados neles. 
-Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, 
así como la certificación de los profesionales que los utilizan.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Garantir a transparencia do mercado de traballo e facilitar a libre circulación de traballadores, dado que se permite comprobar as persoas que están 
certificadas.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110601/AnuncioC3C1-270511-2234_gl.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/25/pdfs/BOE-A-2010-
10103.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Emprego e Formación

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Folgas e peches patronais

Normativa

Decreto 155/1988, do 9 de xuño, polo que se ditan normas para garantir a prestación dos servizos esenciais no ámbito da comunidade autónoma (DOG 
nº 116 do 20.06.88).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información sobre as folgas e peches patronais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1988/19880620/Anuncio2C42_gl.html.(Contido non dispoñible)

Organismo responsable da xestión:  Subdirección Xeral de Traballo, Dirección Xeral de Traballo e Eocnomía Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de entidades de acción voluntaria

Normativa

- Lei 3/2000, do 22 de decembro, do voluntariado de Galicia (DOG nº 250, de 28 de decembro). 
- Decreto 405/2001, do 29 de novembro, polo que se regula o Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia (DOG nº 1, do 2 de xaneiro).
- Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria de Galicia (DOG nº 242, do 21.12.2011).
- O decreto que desenvolve esta lei está en tramitación. Este rexistro estrutúrase en dúas seccións: I. Entidades de Acción Voluntaria ; II. Esperiencias 
das persoas voluntarias. Operará en soporte informático.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Ten por obxecto integrar as accións, actividades e iniciativas das entidades de acción voluntaria no Plan galego para a promoción e fomento da acción 
voluntaria e acceder ás axudase subvencións, así como para subscribir convenios coas administracións públicas en materia de voluntariado.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20001228/Anuncio15D76_gl.html 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20020102/Anuncio8FE_gl.html http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3B0-161211-
9951_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Partes de accidentes laborais

Normativa

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes 
de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información dos accidentes laborais.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/19/pdfs/A44668-44670.pdf

Organismo responsable da xestión: Servizo de Seguridade e Saude Laboral

Ámbito territorial: España

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Depósito de estatutos de organizacións profesionais

Normativa

- Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (BOE do 29 de 
marzo de 1995).
- Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. (BOE do 8 de agosto de 1985).
- Real decreto 873/1977 sobre depósito de los Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de 
asociación sindical. (BOE 28 de abril 1977). 
- Lei 19/77 de 1 de abril sobre regulación del derecho de asociación sindical. (BOE de 4 de abril)

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O presente procedemento regula o depósito dos estatutos das organizacións empresariais e sindicais para a consecución da súa personalidade xurídica e 
a plena capacidade de obrar.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1985/08/08/pdfs/A25119-25123.pdf 
http://www.boe.es/boe/dias/1977/04/28/pdfs/A09168-09169.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1977/04/04/pdfs/A07510-07511.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Traballo- Dirección Xeral de Traballo e Economia Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de contratos laborais

Normativa

-Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
-Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la 
jubilación parcial.
-Apartados 5 a 8 engadidos pola Lei 12/2001, do 9 de xullo, de medidas urxentes de reforma do mercado de traballo para o incremento do emprego e a 
mellora da súa calidade. 
20 Redactado segundo a Lei 63/1997, do 26 de decembro, de medidas urxentes para a mellora do mercado de traballo e o fomento da contratación 
indefinida. Este apartado pasa a ser o número 9 pola Lei 12/2001, do 9 de xullo, de medidas urxentes de reforma do mercado de traballo para o 
incremento do emprego e a mellora da súa calidade.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número e tipoloxía dos contratos de traballo rexistrados polo Servizo Público de Emprego

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/27/pdfs/A41643-41650.pdf
http://webs.uvigo.es/comité/documentos/Estatu-traballadores.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Emprego - Dirección Xeral deEmprego e Formación

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais

Normativa

- Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais (DOG nº 76, do 23 de abril). 
- Decreto 291/1995, de 3 de novembro, relativo ao rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais (DOG nº 218, do 14 de novembro). 
- Orde de 18 de xaneiro de 1996, relativo ao rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais (DOG nº 24, do 02 de febreiro).
- Orde do 5 de febreiro de 1996, relativo ao rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais (DOG nº 35, do 19 de febreiro).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer, controlar, planificar, ordenar e dar información sobre o sistema de servicios sociais da comunidade autónoma galega.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1997/19970805/Anuncio960E_gl.html http://www.xunta.es/dog/Publicados/1995/19951114/Anuncio5CA6_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960202/AnuncioD442_gl.html

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Solicitudes de instrución de expedientes de regulación de emprego

Normativa

Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
ORDEN de 14 de marzo de 2013 por la que se modifica a Orden de 29 de octubre de 2010 por la que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

 Dispor de información das solicitudes de instrución de expedientes de regulación de emprego.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf

Organismo responsable da xestión: Servizo de Relacións Laborais, Subdirección Xeral de Traballo, Dirección Xeral de Traballo e Economía 
Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de servizos de prevención

Normativa

-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispor de información de toda acción de prevención de riscos integrada en cada empresa.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Solicitudes de axudas de RISGA e das axudas de emerxencia social

Normativa

Lei 16/2004, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción social (D.O.G. nº 254 
do 31-12-2004).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispor de información das solicitudes de axudas de RISGA e das axudas de emerxencia social.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2004/20041231/Anuncio2365A_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdireción Xeral de Inclusión, Inmigración e Acción Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Depósito de estatutos de organizacións empresariais e sindicais

Normativa

- Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (BOE do 29 de 
marzo de 1995).
- Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. (BOE do 8 de agosto de 1985).
- Real decreto 873/1977 sobre depósito de los Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de 
asociación sindical. (BOE 28 de abril 1977). 
- Lei 19/77 de 1 de abril sobre regulación del derecho de asociación sindical. (BOE de 4 de abril)

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O presente procedemento regula o depósito dos estatutos das organizacións empresariais e sindicais para a consecución da súa personalidade xurídica e 
a plena capacidade de obrar.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1985/08/08/pdfs/A25119-25123.pdf 
http://www.boe.es/boe/dias/1977/04/28/pdfs/A09168-09169.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1977/04/04/pdfs/A07510-07511.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Traballo- Dirección Xeral de Traballo e Economia Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Depósito de Pactos Extraestatutarios

Normativa

- Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
-Ley 9/1987, de 12 de mayo, de Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas
- Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto de Libertad Sindical. 
- Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información dos pactos extaestatutarios suscritos entre empresas e traballadores.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1987/06/17/pdfs/A18284-18290.pdf 
http://www.boe.es/boe/dias/1985/08/08/pdfs/A25119-25123.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1981/06/06/pdfs/A12734-12736.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Traballo- Dirección Xeral de Traballo e Economia Social

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Actas de infraccións levantadas pola Inspección de Traballo en Galicia

Normativa

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
A competencia sancionadora na orde social, atribuída á Comunidade Autónoma de Galicia, recae sobre materias de carácter laboral e de seguridade e 
hixiene e saúde laboral; é dicir, as infraccións previstas nos artigos 94 a 97 do Estatuto dos traballadores; artigos 19, 20 e 25 da Lei 14/1994, do 1 de 
xuño, pola que se regulan as empresas de traballo temporal; artigos 139 e seguintes da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia e 
artigos 45 a 48 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais e as modificacións, que afectan parcialmente as referidas 
disposicións, introducidas mediante a Lei 5/2000, do 4 de agosto; Lei 12/2001, do 9 de xullo e o Real decreto 1125/2001, do 19 de outubro

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información sobre as actas de infraccións levantadas pola Inspección de Traballo en Galicia.

Páxina web da normativa

https://www.boe.es/boe/dias/2000/08/08/pdfs/A28285-28300.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Traballo - Consellería de Traballo

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Consellería de Traballo e Benestar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de entidades con servizos de aconsellamento e xestión de Galicia

Normativa

-Orde do 13 de febreiro de 2008, pola que se desenvolve o procedemento para o recoñecemento e rexistro de entidades con servizos de aconsellamento 
ou xestión de Galicia, conforme o previsto no Decreto 235/2007, do 29 de setembro, polo que se regulan os servizos de aconsellamento e de xestión 
das explotacións agrarias ( DOG nº 35 do 19 de febreiro de 2008).
-Decreto 235/2007, do 29 de novembro, polo que se regulan os servizos de aconsellamento e de xestión das explotacións agrarias.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Informar sobre as entidades con servizos de aconsellamento e xestión das explotacións agrarias.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080219/Anuncio75CE_gl.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20071218/Anuncio4F2FA_gl.pdf

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de avicultura

Normativa

-Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas.
-Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter o número de efectivos avícolas por tipoloxías así coma os datos das explotacións por actividades.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2002/03/13/pdfs/A10366-10371.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2004/04/13/pdfs/A14978-14983.pdf

Organismo responsable da xestión:  Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de maquinaria agrícola

Normativa

-Orden de 28 de mayo de 1987 sobre inscripción de máquinas agrícolas en los registros oficiales.
-Real Decreto 2140/1985, do 9 de outubro  por el que se dictan normas de homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y 
semirremolques,así como partes y piezas de dichos vehículos.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Contabilizar a maquinaria agrícola, tanto a nova, como as transferencias entre agricultores.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1987/06/10/pdfs/A17374-17374.pdf  http://www.boe.es/boe/dias/1985/11/19/pdfs/A36481-36485.pdf

Organismo responsable da xestión: Consellería do Medio Rural

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de ovino e cabrún

Normativa

-Real Decreto 947 /2005, de 29 de julio, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.
 -Orden APA/398/2006, de 10 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece el sistema 
de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar as explotacións e efectivos de gando ovino e cabrún por tipoloxías e actividades así coma os datos das súas dimensións e capacidades 
productivas.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27024-27033.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/20/pdfs/A06695-06699.pdf

Organismo responsable da xestión: Consellería do Medio Rural

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro das unidades de xestión forestal de Galicia

Normativa

Decreto 45/2011, do 10 de marzo, polo que se regula o fomento das agrupacións de propietarios forestais, os requisitos e cualificación das sociedades 
de fomento forestal e a creación do seu rexistro.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información das sociedades de fomento forestal, os seus requisitos e cualificacións .

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110323/AnuncioB79E_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Subd. Xeral de Recursos Forestais

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de transportistas e vehículos parar transporte de animais vivos

Normativa

-Decreto 355/1994, do 4 de decembro, polo que se regula o traslado de animais e se aproban os modelos oficiais de autorización oficial de traslado 
(DOG nº 240 de 15 de decembro).
-Orde do 23 de agosto de 1995 pola que se regulan e fixan as condicións, marcas e documentos sanitarios para o traslado e circulación de animais; as 
autorizacións a veterinarios de entidades asociativas de gandeiros con programas sanitarios comúns para expedir autorizacións de traslado, así como o 
libro-rexistro de movementos e compravenda de gando (DOG nº 169, de 4 de setembro)
-Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el 
Comité español de bienestar y protección de los animales de producción.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Control técnico da circulación e transporte de gando no ámtito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1994/19941215/Anuncio1C11E_gl.pdf 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1995/19950904/Anuncio3EFA_gl.html https://www.boe.es/boe/dias/2006/06/24/pdfs/A23996-24001.pdf

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de explotacións equinas

Normativa

-Decreto 268/2008, do 13 de novembro, polo que se establecen as normas que regulan o rexistro e identificación dos animais equinos, as medidas 
básicas para a ordenación zootécnica e sanitaria das explotacións equinas, as paradas de sementais equinos co servizo a terceiras persoas e se crea o 
Rexistro Galego de Explotacións Equinas.(DOG nº 241, de 12 de decembro de 2008).
-Real Decreto 1515/2009, de 2 de octubre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie equina.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dar resposta a: necesidade de realizar un efectivo control sanitario dos animais, acometer a ordenación dos sistemas de produción, demanda das 
persoas consumidoras de asegurar a rastrexabilidade e seguranza dos produtos destinados á alimentación humana,demanda social de respecto ás 
condicións de benestar dos animais ou da responsabilidade das persoas propietarias de cabalos cando estes causan danos a terceiros.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081212/Anuncio507BA_gl.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/23/pdfs/BOE-A-2009-16796.pdf

Organismo responsable da xestión: Consellería do Medio Rural

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de agrupacións de produtores agrarios

Normativa

-Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo, por el que se regula el reconocimiento de Agrupaciones de Productores y sus Uniones en el sector agrario 
conforme al Reglamento (CEE) número 1.360/1978 del Consejo, de 19 de junio de 1978.
-Corrección de errores del Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo, por el que se regula el reconocimiento de Agrupaciones de Productores y sus 
Uniones en el Sector Agrario conforme al Reglamento (CEE) número 1360/1978 del Consejo, de 19 de junio de 1978.
-Reglamento 559/1988 do 29 de febreiro, de CEE.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer as caraterísticas e a distribución das asociacións de produtores agrarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1988/04/02/pdfs/A10040-10041.pdf https://www.boe.es/boe/dias/1988/05/05/pdfs/A13675-13675.pdf

Organismo responsable da xestión: Consellería do Medio Rural

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Directorio de instalacións de produción para a acuicultura

Normativa

Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos marinos.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información sobre as empresas e instalacións de acuicultura.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1984/06/27/pdfs/A18742-18745.pdf

Organismo responsable da xestión: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ámbito territorial: España

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de establecementos de animais domésticos e salvaxes en catividade en Galicia

Normativa

Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistro de animais domésticos e  salvaxes en catividade no ámbito  da Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1993/19930422/Anuncio29082_gl.pdf

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro provisional de produtores de  plantas de viveiro

Normativa

-Orde do 14 de Setembro de 1972.
- Resolución da Dirección Xeral de Producción Agraria do 21 de decembro de 1972.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar información sobre os produtores de plantas de viveiro.

Páxina web da normativa

http://www.alimentacion.es/agricultura/pags/semillas/legislacion_nacional/orden_14_09_72.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/legislacion/Legislacion-nacional-semillas.aspx

Organismo responsable da xestión: Consellería do Medio Rural

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de establecementos e servizos praguicidas

Normativa

-Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se normalizan la inscripción y funcionamiento del Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.
-Decreto 100/2012, do 16 de marzo, polo que se regula o Rexistro Oficial de Establecementos e Servizos de Produtos Fitosanitarios da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Facilitar o control oficial e informar sobre os establecementos e servizos praguicidas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

https://www.boe.es/boe/dias/1993/03/04/pdfs/A06839-06841.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120330/AnuncioG0165-230312-
13887_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Consellería do Medio Rural

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Notas de primeira venda (productos pesqueiros frescos)

Normativa

-Orde do 3 de maio de 2007 pola que se modifica a Orde do 26 de outubro de 2004 pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que 
pesquen en augas da comunidade autónoma de Galicia.
-Decreto 101/2006, do 8 de xuño, de modificación do Decreto 419/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre descarga, 
primeira venda e comercialización dos recursos mariños en frescos.
-Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se establece os sistema de transmisión de datos na fase de primeira venda da pesca fresca (anexo II)

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información das notas de primeira venda dos productos da pesca fresca.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070510/Anuncio14476_gl.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060623/Anuncio11D42_gl.pdf 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080226/AnuncioA54A_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral do Ma

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Incendios forestais

Normativa

Ley 3/2007, de 9 de abril,  de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número de incendios forestais, a superficie e as especies arbóreas afectadas e a superficie queimada.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070417/AnuncioD502_gl.html

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes.

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de industrias agroalimentarias

Normativa

-Real Decreto 2685/1980, de 17 de octubre, sobre liberalización y nueva regulación de industrias agrarias.
-Real Decreto 108/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura e industrias agrarias, para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información do número de industrias agrarias por tipoloxías e actividades así coma os datos das súas dimensións e capacidades productivas.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1980/12/15/pdfs/A27637-27639.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/06/pdfs/BOE-A-2010-1921.pdf

Organismo responsable da xestión: Consellería do Medio Rural

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Permiso de marisqueo a pe

Normativa

-Real Decreto 1822/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros. (BOE nº 306, 21 de decembro de 
2009).
-Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se establece o sistema de transmisión de datos na fase de primeira venda da pesca fresca. (DOG nº 40, 
26/02/2008).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información sobre os permisos de marisqueo a pe na Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/21/pdfs/BOE-A-2009-20498.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080226/AnuncioA54A_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Secretaria Xeral do Mar, Servizo de Analise de Rexistros

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de prestadores de servizos de formación agroforestal

Normativa

Decreto 247/2000, do 29 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de capacitación agraria.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información sobre os centors de prestación de servizos de formación agroforestal.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20001019/Anuncio1275A_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro oficial de produtos fitosanitarios

Normativa

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispor de información do uso de productos fitosanitarios.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/15/pdfs/BOE-A-2012-11605.pdf

Organismo responsable da xestión: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ámbito territorial: España

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Ficheiro de inspectores de raza

Normativa

Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispor de información dos inspectores técnicos de raza que son os encargados do contorl técnico de raza.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/27/pdfs/BOE-A-2009-1312.pdf

Organismo responsable da xestión: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ámbito territorial: España

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de explotacións gandeiras (REGA)

Normativa

-Real Decreto 479/2004,de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas.
-Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar todas as explotacións gandeiras das diferentes especies de animais de produción.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2004/04/13/pdfs/A14978-14983.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2003/04/25/pdfs/A16006-16031.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente

Ámbito territorial: CC AA Galicia. Integrado en rexistro nacional.

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de terreos forestais de pastoreo

Normativa

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispor de información dos montes que se adican a pastoreo.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120723/AnuncioC3B0-050712-0001_gl.html

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de Buques Pesqueiros da Galicia

Normativa

Decreto 97/2005, do 14 de abril, polo que se regula o Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Ter o censo da frota pesqueira con base nos portos da Comunidade Autónoma de Galicia. Estrutura de distribución en estratos en función do caladoiro 
onde realiza a actividade e do tipo de artes para os que ten licenza.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2005/20050505/Anuncio10CDA_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Servizo de Produción Pesqueira - Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexitro de explotacións agrarias de Galicia

Normativa

-Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.         
-Orden de 6 de noviembre de 2014 por la que se establecen disposiciones de gestión del Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia, regulado por el 
Decreto 200/2012, de 4 de octubre, para la acreditación anual de las explotaciones agrarias prioritarias inscritas en el mismo.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispor de información das explotacións agrarias da comunidade autónoma.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121015/AnuncioG0165-081012-0004_gl.pdf 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141118/AnuncioG0165-101114-0010_es.html

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de montes veciñais en man común

Normativa

Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man 
común.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar o conxunto de montes veciñais en man común existentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1992/19920923/Anuncio247CA_gl.html

Organismo responsable da xestión: Consellería do Medio Rural.  D.X.de Montes e Industrias Forestais

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Sistema nacional de identificación e rexistro dos movementos dos bovinos. SIMOGAN

Normativa

-Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se crea la Mesa de Coordinación de Identificación y Registro de los Animales de la Especie Bovina y se 
regula una base de datos informatizada.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar información sobre as explotacións de bovino en España e sobre os bovinos e os movementos destes entre explotacións.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/29/pdfs/A45888-45891.pdf

Organismo responsable da xestión: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ámbito territorial: España

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de embotelladores

Normativa

Decreto 158/2011, do 21 de xullo, polo que se ditan normas de aplicación sobre os documentos que acompañan o transporte de produtos vitivinícolas, 
os rexistros e as declaracións de determinadas prácticas no sector vitivinícola na  Comunidade Autónoma de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispor de información das empresas que envasan ou embotellan viños ou bebidas alcohólicas en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110803/AnuncioC3H1-280711-4902_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de porcino

Normativa

Decreto 223/2011, do 17 de novembro, polo que se desenvolven as normas básicas de ordenación das explotacións porcinas extensivas e se crea o 
Rexistro Galego de Explotacións Porcinas Extensivas na Comunidade Autónoma de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Conxunto das explotacións de gando porcino extensivo.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3H1-221111-9046_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Conselleria do Medio Rural e do Mar

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Declaracións mensuais de entregas de leite de produtores

Normativa

Real Decreto 754/2005, de 24 de junio, por el que se regula el régimen de la tasa láctea.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información mensual de entregas de leite.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/08/pdfs/A24122-24180.pdf

Organismo responsable da xestión: Fondo Galego de Garantía Agraria(FOGGA)

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de sociedades agrarias de transformación

Normativa

-Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación.
-Orden de 14 de septiembre de 1982, que desarrolla el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las 
Sociedades Agrarias de Transformación.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Axustar as súas función aos principios de publicidade formal e material, legalidade e lexitimación.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1981/08/14/pdfs/A18736-18738.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1982/10/09/pdfs/A27968-27968.pdf

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro vitícola

Normativa

Orde do 19 de xuño de 2001 pola que se regulan diferentes aspectos do potencial de producción vitícola e se regula a asignación de dereitos para novas 
plantacións de viñedo en zonas de denominación de orixe.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Determinar as superficies e produccións das distintas variedades de viñedo, así coma os sistemas de cultivo.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010705/AnuncioAD76_gl.html
http://mediorural.xunta.es/agricultura/viticultura/rexistro.php#normativa

Organismo responsable da xestión: Consellería do Medio Rural

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Conselleria do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de depósitos de medicamentos veterinarios de emprego no exercicio profesional veterinario

Normativa

Decreto 63/2012, de 12 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de comercialización e uso dos medicamentos veterinarios na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistro dos veterinarios con botiquín veterinario, que tamén deberán levar un rexistro de cada entrada e cada uso ou cesión de medicamentos suxeitos 
a prescripción veterinaria, co obxecto de asegurar a trazabilidade dos medicamentos.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120208/AnuncioG0165-300112-11636_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Produción Agropeciuaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de entidades identificadoras de gando bovino, ovino e cabrún

Normativa

Decreto 183/2010, do 4 de novembro, polo que se regulan as entidades identificadoras para a prestación de servizos de identificación do gando bovino, 
ovino e cabrún e o seu rexistro oficial.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar as entidades que realizan a identificación do gando bovino, ovino ou cabrún, e que permiten aos gandeiros cumprir coas obrigas establecidas 
nos sistemas de identificación e rexistro destas especies.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20101109/Anuncio40BB6_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de establecementos, plantas e explotadores de subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano

Normativa

Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar a todos os operadores que interveñen nas diferentes fases relacionadas cos subprodutos animais e produtos derivados, aos efectos de asegurar 
a súa trazabilidade.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/17/pdfs/BOE-A-2012-14165.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente

Ámbito territorial: CC AA Galicia. Integrado no rexistro nacional.

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de establecementos no sector da alimentación animal

Normativa

Real Decreto 821/2008, de 16 de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene de los 
piensos y se establece el registro general de establecimientos en el sector de la alimentación animal.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar todos os establecementos do sector da alimentación animal, por razóns derivadas da protección da saúde pública, a sanidade animal ou o 
interese público.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/26/pdfs/A24569-24572.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro galego de laboratorios autorizados para a realización de autocontrois nos programas de vixilancia e control de salmonela nas explotacións 
gandeiras na Comunidade Autónoma de Galicia

Normativa

Decreto 389/2009, de 24 de setembro, polo que se regula a autorización de laboratorios para a realización de autocontrois nos programas sanitarios de 
vixilancia e control de salmonela nas explotacións gandeiras na Comunidade Autónoma de Galicia e se crea o Rexistro Galego de Laboratorios 
Autorizados para estes autocontrois.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar os laboratorios autorizados para efectuar os autocontrois de salmonela, co obxecto de asegurar que cumpren as condicións para realizar estas 
analíticas.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20091001/Anuncio36D46_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de establecementos de venda de medicamentos veterinarios por outros canles

Normativa

Decreto 63/2012, de 12 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de comercialización e uso dos medicamentos veterinarios na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Asegurar a trazabilidade dos medicamentos veterinarios a través de canles diferentes aos habituais (tendas de animais,etc.).

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120208/AnuncioG0165-300112-11636_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de produtores, comerciantes e importadores de vexetais

Normativa

-Orden de 17 de mayo de 1993 por la que se establecen las obligaciones a que están sujetos los productores, comerciantes e importadores de vegetales, 
productos vegetales y otros objetos, así como las normas detalladas para su inscripción en un Registro oficial.
-Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la 
Comunidad Económica Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países 
terceros.
-Directiva CEE 77/93 do Consello

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

A inscripción facilitará o seguemento e inspeccións periódicas que favorezan a calidade da producción.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1993/05/20/pdfs/A15225-15231.pdf http://www.boe.es/boe/dias/1993/12/16/pdfs/A35603-35683.pdf

Organismo responsable da xestión: Conselleria do Medio Rural e do Mar

Ámbito territorial:

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de explotadores adicados ao transporte de subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano

Normativa

Decreto 247/2011, do 15 de decembro, polo que se crea o Rexistro xeral de explotadores dedicados ao transporte de subprodutos animais e produtos 
derivados non destinados ao consumo humano.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar aos operadores que realizan esta actividade, e os seus vehículos, cara a asegurar a trazabilidade dos subprodutos e produtos derivados non 
destinados ao consumo humano.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120105/AnuncioC3H1-231211-10290_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de explotacións leiteiras de calidade diferenciada

Normativa

Decreto 57/2010, de 8 de abril, polo que se crea o Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar as explotacións leiteiras con calidade diferenciada, aos efectos de valorizar a súa produción. O leite destas explotacións pode ser recollida 
polos operadores con contrato de licenza de uso da marca Galega 100%, así como optar as axudas de desenvolvemento rural para produtores que se 
acollan a marcas recoñecidas de calidade diferenciada.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100416/AnuncioF8A2_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de movementos de gando (REMO)

Normativa

Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de 
identificación individual de animales.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar os datos de todos os movementos de animais, aos efectos de asegurar a súa trazabilidade.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/29/pdfs/A28189-28200.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección General de Sanidad de la  Producción Agraria-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente

Ámbito territorial: CC AA Galicia-Integrado no rexistro nacional

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de axentes do sector lácteo e rexistro de movementos de leite (letra Q)

Normativa

Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y registro de los agentes, establecimientos y contenedores que 
intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Facilitar a trazabilidade do leitee, a través da identificación e rexistro de todos os axentes implicados na produción, recollida, transporte, 
almacenamento e tratamento do leite de vaca e dos contedores de leite, o que permite rexistrar os movementos de leite que se producen entre eles. 
Tanto o rexistro de axentes e contedores como o movemento de leite intégranse na base de datos Letra Q.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2004/02/19/pdfs/A07802-07806.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección General de Sanidad de la  Produccicón Agraria-Manisterio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente

Ámbito territorial: CC AA Galicia. Integrado en rexistro nacional.

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de centros ou equipos autorizados para a recollida, almacenamento ou distribución do material xenético dos animais

Normativa

Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización 
de material genético de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, y de los équidos.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Asegurar tanto as condicións sanitarias como a calidade zootécnica do material xenético de cara á súa utilización nas explotacións gandeiras, 
incrementando a información que chega ao gandeiro, facilitando a misión dos responsables de mellora de cada raza e permitendo unha trazabilidade 
efectiva do mesmo.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/14/pdfs/BOE-A-2011-12107.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección General de Sanidad de la Produción Agraria-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente

Ámbito territorial: CC AA Galicia-Integrado en rexistro nacional

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de centros de limpeza e desinfección dos vehículos adicados ao transporte por estrada no sector gandeiro

Normativa

Real Decreto 1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos 
dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Autorización dos centros de limpeza e desinfección dos vehículos de transporte por estrada no sector gandeiro.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/30/pdfs/A43146-43150.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Produción Agropecuaria-Consellería do Medio Rural e do Mar

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro nacional de agrupacions de defensa sanitaria gandeira (RADSG)

Normativa

Real Decreto 842/2011, de 17 de junio, por el que se establece la normativa básica de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera y se crea y regula 
el Registro nacional de las mismas.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar os datos de todas as agrupacións de defensa sanitaria gandeira dos animais de produción inscritas na comunidade autónoma.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/14/pdfs/BOE-A-2011-12108.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

Ámbito territorial: CC AA Galicia-Incluído no rexistro nacional.

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de identificación individual de animais (RIIA)

Normativa

Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de movimientos de ganado y el Registro General de 
identificación individual de animales.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar os datos básicos de todos os animais dos que é Obrigada a súa identificación individual (bovino, ovino e cabrún).

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/29/pdfs/A28189-28200.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente

Ámbito territorial: CC AA Galicia-Integrado no rexistro nacional

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de transportistas, contedores e medios de transporte de animais

Normativa

Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte de animales y por  el que se crea el 
Comité español de bienestar y protección de los animales de producción.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Control técnico da circulación e transporte de gando no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/24/pdfs/A23996-24001.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente

Ámbito territorial: CC AA Galicia. Incluído no rexistro nacional.

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: ConsellerÍa do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de asociacións de criadores de razas gandeiras autóctonas de Galicia que creen ou xestionen libros xenealóxicos

Normativa

Decreto 149/2011, do 7 de xullo, polo que se establece o Catálogo oficial de razas gandeiras autóctonas de Galicia, se regula o recoñecemento oficial 
das asociacións de criadores de razas autóctonas de Galicia que creen ou xestionen libros xenealóxicos e se aproban os programas para a súa 
conservación, mellora e fomento.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Manter rexistradas as asociacións que crean ou xestionan libros xenealóxicos de razas gandeiras autóctonas de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110722/AnuncioC3H1-130711-4390_es.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Produción Agropecuaria-Consellería do Medio Rural e do Mar

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de establecementos distribuidores e dispensadores de medicamentos veterinarios e establecementos elaboradores de autovacinas de uso 
veterinario

Normativa

Decreto 63/2012, de 12 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de comercialización e uso dos medicamentos veterinarios na Comunidade 
Autónoma de Galicia

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Asegurar a trazabilidade e o control dos medicamentos veterinarios, mediante o rexistro dos establecementos, e dos movementos de entrada e saída dos 
medicamentos neles.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120208/AnuncioG0165-300112-11636_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Sistema Delta (Declaración electrónica de traballadores accidentados)

Normativa

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes 
de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Tratamento estatístico dos partes de accidentes de traballo.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/19/pdfs/A44668-44670.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Traballo e Economía Social da Consellería de Traballo e Benestar

Ámbito territorial: España

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro xeral de establecementos e actividades turísticas

Normativa

Decreto 82/1987, do 26 de marzo,polo que se crea o rexistro de empresas e actividades turísticas da comunidade autónoma galega.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número de establecementos turísticos de Galicia distribuídos por provincias e concello e  a distribución por grupos e categorías.

Páxina web da normativa

http://www.turgalicia.es/canle-
institucional/normativa/decretos?langId=gl_ES&content=normativa_0020.htmlhttp://www.xunta.es/dog/Publicados/1987/19870429/Anuncio26B6_gl.ht
ml

Organismo responsable da xestión: Axencia de Turismo de Galicia

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Presidencia da Xunta de Galicia



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de entidades deportivas

Normativa

- Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia (DOG nº 71, do 13 de abril).
- Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Solicitar a inscrición no rexistro de entidades deportivas de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120413/AnuncioC3B0-040412-14490_gl.html 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140718/AnuncioG0244-110714-0001_gl.html

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral para o Deporte - Presidencia da Xunta de Galicia

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Presidencia da Xunta de Galicia



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro galego de prestadores do servizo de comunicación audiovisual

Normativa

-Lei9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia.
-Decreto 102/2012, do 29 de marzo, polo que se desenvolve o servizo de comunicación audivisual radiofónica no ámbito da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Facer públicos e accesibles datos sobre os  prestadores do servizo de comunicación audiovisual (radiofónica e televisiva) no  ámbito territorial da 
comunidade autónoma galega e das licenzas e autorizacións outorgadas.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111216/AnuncioC3B0-141211-9781_gl.pdf 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120402/AnuncioC3C1-290312-14197_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral de Medios

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Presidencia da Xunta de Galicia



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de certificacións galegas de competencias dixitais en ofimática

Normativa

Decreto 218/2011, do 17 de novembro, polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Simplificar a xestión da certificación e facilitar o seu arquivo e control.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111130/AnuncioC3C1-251111-9194_gl.html

Organismo responsable da xestión: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Presidencia da Xunta de Galicia



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de entidades de promoción do Camiño de Santiago

Normativa

Decreto 45/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en materia do Camiño de Santiago (DOG nº 036, do 20/02/01).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O Rexistro de Entidades de Promoción do Camiño de Santiago dependente da consellería que teña atribuídas as competencias no relativo ó Camiño de 
Santiago, ten a finalidade de levar a cabo actuacións conxuntas, facilitar información recíproca e calquera outra forma de colaboración no concernente 
ó Camiño.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010220/Anuncio31C6_gl.html

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Presidencia da Xunta de Galicia



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de operadores comerciais de gando

Normativa

-Real Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, sobre normas sanitarias para el intercambio intracomunitario de animales de las especies bovina y porcina. 
-Decreto 355/1994, de 4 de dicembro, polo que se regula o traslado de animais e se aproban os modelos oficiais de autorización oficial de traslado 
(DOG nº 240, de 15 de decembro de 1994).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar a todos os operadores que comercian con gando vivo, aos efectos de poder controlar a trazabilidade dos animais.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/2000/10/25/pdfs/A36737-36753.pdf  http://www.xunta.es/dog/Publicados/1994/19941215/Anuncio1C11E_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Inframunicipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Presidencia da Xunta de Galicia



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de empresas fabricantes, importadoras e distribuidoras de máquinas recreativas e de azar

Normativa

Decreto 39/2008, do 21 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de máquinas recreativas e de azar da Comunidade Autónoma de Galicia.(DOG 
nº 48 de 7 de marzo de 2008).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Informar sobre as empresas -fabricantes, importadoras e distribuidoras- de máquinas recreativas e de azar.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080307/AnuncioE2B2_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Interior - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de fundacións de interese galego

Normativa

-Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego. 
-Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego.
- Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de fundacións de interese galego.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O Rexistro ten como finalidade ofrecer un sistema de garantía de publicidade material e formal das fundacións, mediante a inscrición do acto de 
constitución e de toda a secuencia de actos a través dos que se desenvolve a actividade fundacional, á vez que instrumento de seguridade xurídica e 
canle de información da realidade fundacional galega.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20061219/Anuncio250DA_gl.pdf  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090202/Anuncio5786_gl.pdf 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090202/Anuncio578A_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de parellas de feito

Normativa

Decreto 248/2007 do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Voluntaria

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Informar sobre o número de parellas de feito en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080108/AnuncioF6A_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Xustiza

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de colexios profesionais e os seus consellos

Normativa

-Lei 11/2001 de 18 de setembro, de colexios profesionais da C.A. de Galicia
-Decreto 161/1997, do 5 de xuño, polo que se regulan os consellos galegos de colexios profesionais e se crea o Rexistro de Colexios Profesionais e os 
seus Consellos.
-Orde do 18 de marzo de 1998 pola que se regula o rexistro de colexios profesionais e de consellos galegos de colexios profesionais da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Informar sobre a organización, funcionamento e actividades dos colexios profesionais existentes na Comunidade Autónoma de Galicia e os seus 
Consellos, así coma das delegacións de colexios extracomunitarios.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010928/AnuncioF6BE_gl.html 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1997/19970702/Anuncio1009A_gl.html 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19980409/AnuncioFF6E_gl.html

Organismo responsable da xestión: Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, A.P. e Xustiza

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de Intereses de altos cargos

Normativa

Decreto 169/1995, do l6 de xuño, polo que se regulan os rexistros de altos cargos da Xunta de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Recoller as declaracións de actividades e intereses formuladas polos altos cargos da Xunta de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1995/19950620/AnuncioE99E_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral da Función Pública

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de empresas operadoras de máquinas recreativas e de azar

Normativa

-Decreto 39/2008, do 21 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de máquinas recreativas e de azar da Comunidade Autónoma de Galicia.(DOG 
nº 48 de 7 de marzo de 2008).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Informar sobre as empresas operadoras  de máquinas recreativas e de azar.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080307/AnuncioE2B2_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Interior-Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de entidades locais

Normativa

-Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (DOG nº 149 do 5 de agosto de 1997).
-Decreto 371/1998, do 10 de decembro, polo que se regula o Rexistro de Entidades Locais de Galicia (DOG nº 4 do 8 de xaneiro de 1999).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Ter unha relación actualizada das entidades locais na comunidade autónoma.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1999/19990108/Anuncio2376_gl.html

Organismo responsable da xestión: Subdirección de Réxime Xurídico Local

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro galego de asociacións

Normativa

-Artigo 22 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (BOE nº 811-1, de 29 de diciembre).
-Decreto 276/1997, do 25 de setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e funcionamento dos rexistros de 
asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 194 do 8 de outubro de 1997).
-Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. (BOE nº 73, de 26 de marzo). 
-Real decreto 1497/2003, do 28 de novembro, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus 
relaciones con los restantes registros de asociaciones. (BOE nº 306 de 23 de diciembre). 
-Decreto 336/1996, do 13 de setembro, sobre asunción de funcións e servicios transferidos á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
asociacións e espectáculos públicos

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar as asociacións sen ánimos de lucro de ámbito provincial ou central.

Páxina web da normativa

http://www.boe.es/boe/dias/1978/12/29/pdfs/A29313-29424.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/1997/19971008/AnuncioB2EA_gl.html 
http://www.boe.es/boe/dias/2002/03/26/pdfs/A11981-11991.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/23/pdfs/A45665-45677.pdf

Organismo responsable da xestión: Vicesecretaría Xeral - Secretaría Xeral Técnica

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de empresas de xogos de bingo

Normativa

-Decreto 181/2002, do 10 de maio, polo que se aproba o Regulamento do xogo do bingo. (DOGA 27 maio ).
-Lei 14/85 do 23 de outubro reguladora dos xogos e apostas en Galicia.
- Decreto 167/93 de 8 de xullo. (DOG do 29 de xullo).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Informar sobre as empresas dedicadas aos xogos de bingo.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20020527/AnuncioA53A_gl.html 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1993/19930729/Anuncio2E396_gl.pdf 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1993/19930729/Anuncio2E396_1_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Interior-Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de prohibidos

Normativa

Decreto 181/2002, do 10 de maio, polo que se aproba o Regulamento do xogo do bingo.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispor de información das persoas que solicitan a inscrición no rexistro

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20020527/AnuncioA53A_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de establecementos de hostalería con autorización de instalación e localización de máquinas de xogo

Normativa

Decreto 106/1998, do 12 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de máquinas recreativas e de azar.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistro de establecementos de hostelería con autorización de instalación e localización de máquinas de xogo.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19980403/AnuncioAB0E_gl.html

Organismo responsable da xestión: Subdirección Xeral de Xogo e Espectáculos Públicos

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Incidencias xestionadas polo Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia

Normativa

-Lei 5/2007, do 7 de maio, de Emerxencias de Galicia
-Decreto 292/2008, do 30 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Axencia Galega de Emerxencias.
-Decreto 223/2007,do 5 de decembro,polo que se aproba o Estatuto da Axencia Galega de Emerxencias.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Contabilizar o número de incidencias xestionadas polo CAE-112 Galicia, como resultado das chamadas realizadas polo cidadán ao número 112.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070516/Anuncio153B2_gl.pdf 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090112/Anuncio1CAA_gl.html

Organismo responsable da xestión: Axencia Galega de Emerxencias

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Expedientes tramitados de violencia de xénero

Normativa

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Obter información sobre a violencia de xénero no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070807/Anuncio2D48A_gl.html

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Chamadas recibidas polo Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia

Normativa

-Lei 5/2007, do 7 de maio, de Emerxencias de Galicia
-Decreto 292/2008, do 30 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Axencia Galega de Emerxencias.
-Decreto 223/2007,do 5 de decembro,polo que se aproba o Estatuto da Axencia Galega de Emerxencias.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Rexistrar o uso que o cidadán fai no número de emerxencia 112.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070516/Anuncio153B2_gl.pdf 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090112/Anuncio1CAA_gl.html

Organismo responsable da xestión: Axencia Galega de Emerxencias

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Autonómica

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de agrupacións de voluntarios de protección civil

Normativa

Decreto 56/2000, do 3 de marzo, polo que se regula a planificación, as medidas de coordinación e a actuación de voluntarios, agrupacións de 
voluntarios e entidades colaboradoras en materia de protección civil de Galicia.

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer o número e características das agrupacións de voluntarios de protección civil.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20000329/Anuncio72CA_gl.html

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Emerxencia e Interior

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Solicitude de recoñecemento de asistencia xurídica gratuíta

Normativa

-Decreto 269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Asistencia Xurídica Gratuíta de Galicia (DOG nº 242, do 15 de decembro 
de 2008). Modificado polo DECRETO 138/2012, do 21 de xuño (DOG nº 124, do 29 de xuño de 2012).
-Orde do 21 de marzo de 2012 pola que se modifica a orde do 12 de febreiro de 2009 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de 
recoñecemento do dereito de asistencia xurídica gratuíta (c.e. DOG nº 79 do 25 de abril de 2012).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Dispor de información das solicitudes de asistencia xurídica gratuita.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081215/Anuncio50AB6_gl.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120629/AnuncioC3C1-
250612-0007_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Dirección Xeral de Xustiza

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima: Provincia

Uso estatístico do rexistro

Sí

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de mediadores familiares de Galicia

Normativa

- Lei 4/2001, do 31 de maio, reguladora da mediación familiar (DOG nº 117, do 18 de xuño).
- Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o 
recoñecemento da mediación gratuíta (DOG nº 34, do 18 de febreiro).
- Corrección de erros (DOG n° 44, do 04 de marzo).

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

Coñecer, controlar, ordenar, organizar e obter información sobre os mediadores familiares en Galicia.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010618/Anuncio9C4A_gl.html http://www.xunta.es/dog/Publicados/2003/20030218/Anuncio5E8A_gl.pdf

Organismo responsable da xestión:

Ámbito territorial: CC AA Galicia

Desagregación territorial máxima:

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

Identificación

Rexistro de funcionarios con habilitación de carácter estatal

Normativa

Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos/as funcionarios/as con 
habilitación de carácter estatal (DOG Núm. 52 do 16 de marzo de 2009)

Obrigatoriedade legal de inscrición no rexistro Obrigada

Obxectivo principal e xestión da fonte administrativa

O coñecemento e actualización dos actos que afectan á vida administrativa destes funcionarios e o coñecemento e situación dos postos a eles reservados.

Páxina web da normativa

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090316/AnuncioEA86_gl.pdf

Organismo responsable da xestión: Subdirección de Réxime Xurídico Local

Ámbito territorial: CC AA Galicia, pero está integrado co seu homólogo estatal.

Desagregación territorial máxima: Municipal

Uso estatístico do rexistro

Non

Consellería que xestiona a fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


