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PRESENTACIÓN 

 

En cumprimento da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de Estatística de Galicia, elabórase 

esta memoria na que se recollen as actividades do Consello Galego de Estatística 

e as realizadas polo IGE e os departamentos da administración autonómica no 

marco do Programa estatístico anual do 2009, terceiro do Plan galego de 

estatística 2007-2011, aprobado por Lei 16/2006, do 27 de decembro. 

Este plan ten como obxectivo artellar un sistema estatístico público que poña a 

disposición dos centros de decisión da administración un soporte estatístico 

rigoroso como base das súas políticas e como instrumento de avaliación das 

medidas adoptadas. A través dos seus programas, o plan debe contribuír a 

consolidar un sistema estatístico que respecte a independencia profesional e 

científica dos integrantes da organización estatística, utilice metodoloxías sólidas e 

instrumentos estatísticos harmonizados, optimice os recursos dispoñibles e 

garanta a transparencia e o segredo estatístico.  

O Plan galego de estatística 2007-2011 incorpora estes principios e tradúceos en 

mandatos expresos sobre elaboración, aprobación e publicación dos proxectos 

técnicos e dos resultados de todas as operacións dos programas. Outro aspecto 

salientable do plan é a introdución da perspectiva de xénero con carácter 

obrigatorio na actividade estatística. 

O programa do 2009 e os que lle seguen deben permitirmos progresar 

axeitadamente na consolidación dun sistema estatístico público que estea á altura 

dos nosos compromisos de modernización da administración pública e da 

sociedade.   

O Pleno do Consello Galego de Estatística, na sesión do 26 de novembro de 

2010, aprobou esta memoria. 

 

Presidenta do Consello Galego de Estatística 
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1 
ACTIVIDADE ESTATÍSTICANA 

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE 

GALICIA   

 

 

 

 

 

 

 

A artigo 27.6 do Estatuto de autonomía de Galicia 

recolle como competencia exclusiva a estatística pa ra 

os fins da Comunidade Autónoma 

No desenvolvemento desta competencia promulgouse a 

Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galic ia,  

modificada polas Leis 7/1993, do 24 de maio, 10/200 1, do 

17 de setembro e 16/2006, do 27 de decembro 



 

 

 
A ACTIVIDADE ESTATÍSTICA 

NA COMUNIDADE AUTÓNOMA 

DE GALICIA   

 

 

 

 

 

O Estatuto de autonomía de Galicia recolle como 

competencia exclusiva a estatística para os fins da  

Comunidade Autónoma (artigo 27.6) 

Para desenvolver esta competencia promulgouse a Lei 

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

modificada por Lei 7/1 
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PRINCIPAIS REFERENCIAS LEXISLATIVAS AO 31/12/2009 

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

� Organización estatística da comunidade autónoma 

� Planificación: plan e  programas 

� Segredo estatístico e publicidade de datos 

Lei 12/1992, do 9 de novembro,  de creación das escalas técnica e superior de 

estatística, para dotar á administración de persoal especializado. A Lei 16/2006 do 

PGE 2007-2011 amplía o acceso ás escalas a todas as titulacións. 

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

de coordinación e planificación da actividade estatística no período 

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

Instrumento de coordinación e planificación da actividade estatística no período 

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

Instrumento de coordinación e planificación da actividade estatística no período 

Decreto 69/1989, do 31 de marzo,  para a elaboración de estatísticas de 

edificación e vivenda 

Decreto 173/2007, do 30 de agosto,  polo que se establece a forma de 

designación dos membros que integran o Consello Galego de Estatística  

Decreto 238/2007, do 20 de decembro,  polo que se aproba o Programa 

estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2008 

Decreto 24/2008, do 21 de febreiro, polo que se regulan os órganos estatísticos 

sectoriais e se establece o procedemento de designación 

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

funcional do Instituto Galego de Estatística 

Decreto 282/2008, do 18 de decembro, polo que se aproba o Programa 

estatístico anual para o 2009 
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Decreto 295/2009, do 14 de maio,  polo que se nomea director do Instituto Galego 

de Estatística a José Antonio Campo Andión 

Decreto 433/2009, do 11 de decembro, polo que se aproba o Programa 

estatístico anual para o 2010 

Decreto 437/2009, do 17 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego 

público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009  

Orde do 17 de marzo de 2004,  da Consellería de Economía e Facenda pola que 

se regulan os prezos privados dos produtos de difusión do Instituto Galego de 

Estatística 

Orde do 7 de novembro de 2007,  da Consellería de Economía e Facenda pola 

que se crea un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal de poboación 

no Instituto Galego de Estatística 

Orde do 19 de febreiro de 2008, da Consellería de Economía e Facenda pola 

que se establecen as características técnicas que deben cumprir as publicacións 

que conteñan resultados estatísticos da Comunidade Autónoma de Galicia 

Orde do 25 de marzo de 2008,  da Consellería de Economía e Facenda, pola que 

se designa o órgano estatístico sectorial 

Orde do 22 de outubro de 2008,  da Consellería do Medio Rural, pola que se 

designa o órgano estatístico sectorial deste departamento 

Orde de 1 de xuño de 2009 , da Consellería de Facenda pola que se resolve o 

concurso 1/2008 para a provisión de postos de traballo vacantes nas escalas 

superior e técnica de estatísticos da Administración da Xunta de Galicia, 

convocado pola Orde 17 de setembro de 2008 

Orde de 16 de xullo de 2009 , da Consellería de Facenda, pola que se procede ao 

nomeamento como funcionarios do corpo superior da Administración da Xunta de 

Galicia, grupo A, escala superior de estatísticos, dos aspirantes que superaron o 

proceso selectivo convocado pola Orde do 13 de decembro de 2007 

Resolución do 21 de xullo de 2006,  da dirección do Instituto Galego de 

Estatística pola que se crea o Premio Galicia de Estatística 



1. ACTIVIDADE ESTATÍSTICA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

   CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA  Memoria 2009 

   

                                                                 

                                                               11 

                                                             

 

Resolución do 15 de abril de 2008,  do Conselleiro de Traballo, pola que se 

designa o órgano estatístico sectorial deste departamento 

Resolución de 2 de xaneiro de 2009 , do Director do IGE, pola que se conceden 

tres bolsas de formación na área de estatística pública neste organismo, 

convocadas por Resolución de 27 de outubro de 2008 

Resolución do 26 de xuño de 2009, da Conselleira de Facenda,  pola que se 

ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 xuño do 

2009 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da 

Consellería de Facenda 

Resolución do 16 de decembro de 2009 , do Director do IGE, pola que se 

prorrogan dúas bolsas de formación na área de estat´sitica pública desde o 1 de 

xaneiro de 2010 ata o 31 de decembro de 2010 

Regulamento de funcionamento interno do Consello Ga lego de Estatística,  

aprobado polo Pleno do Consello na sesión celebrada o 8 de xullo de 1997 
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ORGANIZACIÓN ESTATÍSTICA  

Segundo o artigo 37 da Lei 9/1988 de estatística de Galicia, a organización 

estatística da comunidade autónoma está constituída por:    

a) O Instituto Galego de Estatística 

b) Os órganos estatísticos sectoriais 

c) O Consello Galego de Estatística 

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA 

O IGE é un organismo autónomo administrativo adscrito á Consellería de 

Economía e Facenda, con personalidade xurídica e patrimonio propios. Entre as 

súas funcións destacan: 

� Dirixir e coordinar a actividade estatística no ámbito 
competencial da comunidade autónoma 

� Coordinar a actividade estatística levada a cabo polas distintas 
administracións públicas de Galicia 

� Elaborar o anteproxecto de lei do plan galego de estatística e os 
proxectos de decreto dos programas anuais 

� Realizar as estatísticas que lle encomenden o plan e os seus 
programas, así como as que se establezan en virtude de 
convenios con outros organismos estatísticos 

� Elaborar, actualizar e estar presente no deseño dos ficheiros-
directorios que utilizarán os órganos da administración 
autónoma de Galicia 

� Coordinar as peticións en materia estatística das consellerías 
respecto de calquera outra institución das administracións 
central e local 

� Prestar servizos de recompilación, almacenaxe e difusión da 
documentación estatística e desenvolver bases de datos de 
información estatística de interese público 

� Analizar as necesidades e a evolución da demanda de 
estatísticas de Galicia 

� Asegurar a difusión axeitada das estatísticas publicadas de 
Galicia 
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� Promover a aplicación de normas e requisitos técnicos unitarios 
para as estatísticas galegas 

� Relacionarse con organismos estatais e internacionais con 
competencias estatísticas e colaborar nas estatísticas 
promovidas polos mesmos 

� A formación do persoal estatístico, a investigación e a aplicación 
das metodoloxías estatísticas, en colaboración con outras 
administracións públicas. 

A Lei 16/2006 do Plan galego de estatística (PGE) 2007-2011establece que o IGE 

será o órgano responsable das operacións cuxo ámbito de investigación implique 

simultaneamente varios sectores económicos ou sociais. As sectoriais serán 

executadas preferentemente polos departamentos competentes na materia. O 

IGE, coa finalidade de construír un sistema integrado de contas económicas, 

deberá participar na execución de todos os proxectos de síntese desta clase. A lei 

tamén establece que os proxectos técnicos das operacións que se inclúan nos 

programas se deben someter á consideración do Consello Galego de Estatística e 

recibir informe favorablemente do IGE.  

ÓRGANOS ESTATÍSTICOS SECTORIAIS 

Recollidos no artigo 44 da Lei 9/1988 como unidades encargadas de elaborar as 

estatísticas nas consellerías. A Lei do PGE 2007-2011 contemplaba a súa 

designación nun período máximo de dous anos e establecía que, no exercicio das 

funcións que se detallan a continuación, deberían coordinarse co IGE: 

� Analizar as necesidades estatísticas da consellería e dos seus 

organismos e entes públicos  

� Elaborar e difundir as estatísticas da consellería e dos seus organismos 

e entes públicos  

� Colaborar co IGE na elaboración do anteproxecto do plan e dos 

proxectos dos programas anuais 

� Elaborar as estatísticas que lle encomenden o plan e os seus programas 

anuais 
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� Colaborar co IGE no deseño e na confección dos ficheiros-directorios 

que utilicen os órganos e entes da administración autonómica 

No ano 2009 estaban designados completamente os órganos estatísticos das 

Consellerías de Facenda e de Medio Rural. 

CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA 

O CGE, como máximo órgano consultivo da actividade estatística da comunidade 

autónoma (artigos 45 ao 48 da Lei 9/1988 de estatística de Galicia), canaliza a 

participación dos axentes sociais e promove a relación entre a administración e os 

usuarios. O CGE debe ser consultado sobre: 

� O anteproxecto do plan galego de estatística e os proxectos dos 

programas anuais 

� A adecuación de conceptos, definicións, clasificacións, códigos e 

nomenclaturas utilizados pola organización estatística de Galicia 

� O contido do banco de datos estatísticos considerado no artigo 39 da Lei 

de estatística de Galicia e o acceso dos usuarios á devandita 

información 

� Os eventuais conflitos de competencia entre órganos estatísticos da 

comunidade autónoma ou con outros alleos a ela 

� Os proxectos concretos en materia estatística  

� A aplicación da lexislación vixente sobre segredo estatístico cando se 

presenten diferentes interpretacións 

� Calquera outra cuestión que lle presente o Consello da Xunta ou o IGE 

Nas súas actuacións aplicarase a normativa seguinte: 

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

� Decreto 173/2007, do 30 de agosto, polo que se establece a forma de 

designación dos seus membros  

� Regulamento de funcionamento interno do Consello Galego de 

estatística, aprobado na sesión do Pleno do 8 de xullo de 1997 
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� Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións 

públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 

4/1999, do 13 de xaneiro, que regula os principios xerais que inspiran as 

relacións entre as administracións públicas e o funcionamento dos 

órganos colexiados 

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

Administración xeral do Estado, en relación coa composición e o 

funcionamento dos órganos colexiados. 

O artigo 48 da Lei 9/1988 establece que no Consello funcionarán unha Comisión 

de Coordinación da Organización Estatística e unha Comisión Permanente. A 

primeira está formada polos vogais que representan a cada departamento da 

Xunta e a segunda, que terá como finalidade fundamental o seguimento dos 

programas do plan, por once elixidos no pleno. Tamén está prevista a creación 

polo Consello de grupos de traballo nos que poden participar persoas alleas ao 

mesmo e que deixan de exerceren as súas funcións cando se cumpre a finalidade 

para a que se crearon. 

A Lei do PGE 2007-2011 modifica o artigo 47 da Lei de estatística sobre a 

composición do Consello, incorporando dous representantes polas organizacións 

de consumidores e un para o conxunto dos órganos superiores da Presidencia. 
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CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA   
 

 

COMPOSICIÓN AO 31 DE DECEMBRO DE 2009 

PRESIDENCIA 

Conselleira de Facenda 
Dona Marta Fernández Currás 

VICEPRESIDENCIA 

Director do IGE 
Don José Antonio Campo Andión 

SECRETARÍA 

Secretaria xeral do IGE 
Dona Rosa Elvira Fernández González 

VOGAIS 

Representantes das consellerías 
Don Valeriano Martínez García 
Suplente: Dona Mar Pereira Álvarez 
Presidencia 
 
Don Roberto Castro García 
Suplente: Don Jaime Bouzada Romero 
Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
 
Dona Rosa Mª Pedrosa Pedrosa 
Consellería de Facenda 
 
Don José Antonio Fernández Vázquez 
Suplente: Don Miguel Rodríguez Bugarín  
Consellería Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 
 
Don Joaquín Varela de Limia Cominges 
Consellería de Economía e Industria 
 
Don José Luís Vázquez Fernández 
Suplente: Don José Manuel Pinal Rodríguez 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
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Don Roberto Pérez López 
Suplente: Dona Sagrario Pérez Castellano 
Consellería de Sanidade 
 
Dona Carmen Pardo López 
Suplente: Don Antonio Fernández-Campa García-Bernardo 
Consellería de Cultura e Turismo 
 
Dona Cristina Ortíz Dorda  
Suplente: Dona Susana López Abella 
Consellería de Traballo e Benestar 
 
Don Jorge Atán Castro 
Suplente: Dona Alejandra Álvarez de Mon Rego 
Consellería do Medio Rural 
 
Don Juan Carlos Maneiro Cadillo 
Consellería do Mar 

Representantes do Consello das Cámaras de Comercio galegas 
Dona María del Carmen Navarro Carro 
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña 

Representantes das asociacións de empresarios  
Dona Isabel Iglesias Oviedo 
Don José Antonio Neira Cortés 
Suplentes: 
Don José Manuel Maceira Blanco 
Dona María do Mar Barreiro Mariño 
Confederación de Empresarios de Galicia 

Representantes das organizacións sindicais 
Dona Silvia Parga Rodríguez 
Suplente: Don Xosé Manuel Fernández Pérez 
Comisións Obreiras de Galicia  
 
Dona Olga Crespo Sánchez 
Suplente: Dona Mar Alfonsín Madrigal 
Unión Xeral de Traballadores  
 
Dona Natividad López Gromaz 
Suplente: Don Xavier Rodríguez Hidalgo 
Confederación Intersindical Galega  

Representantes das organizacións profesionais de agricultores 
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Dona Sandra Rodríguez Vila  
Suplente:Don Alejandro Nieto Martínez 
Unións Agraria 
 
Don Xosé Pérez Rei 
Suplente: Don Xoán Monasteiro Suárez 
Sindicato Labrego Galego 
 
Don Manuel Domingo Fontela Ríos 
Suplente: Don Abel Moisés Iglesias Sixto 
Xóvenes Agricultores 

Representantes das organizacións de mariñeiros 
Don Jesús Ramón Longueira Suárez 
Federación Provincial de Confrarías de Pescadores da Coruña 
 
Don Manuel Pazos Vázquez 
Suplente: Don Francisco Javier Martínez Durán 
Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra 

Representantes da Administración local 
Don Julio Iglesias Redondo 
Alcalde Presidente do concello de Ares 

Don Julio Álvarez Núñez 
Alcalde Presidente do concello de Quiroga 

Representantes das organizacións de consumidores e usuarios 
Graciela Campos Seijo 
Miguel López Crespo 

Suplentes: 
Fernando Campos Seijo 
Rocío Arnoso Moure 

Representantes das universidades  
Don Wenceslao González Manteiga 
Universidade de Santiago de Compostela 
 
Dona Pilar Uriz Tomé 
Universidade da Coruña 
 
Don Antonio Vaamonde Liste 
Universidade de Vigo 

Persoas de relevancia profesional no campo da estatística 
Don José Ramón Cancelo de La Torre 
Catedrático de economía aplicada da Universidade da Coruña 
 
Dona MaríaTeresa Cancelo Márquez 
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Profesora titular de Economía Cuantitativa da Universidade de Santiago de 
Compostela 
 
Dona Isabel Neira Gómez 
Profesora titular de Economía Cuantitativa da Universidade de Santiago de 
Compostela 

Titulares das subdireccións do IGE 
Don Ángel Luís Tarrío Tobar 
Don Manuel Mateo Díaz 

ALTAS 

� Dona Marta Fernández Currás 

� Don José Antonio Campo Andión 

� Don Valeriano Martínez García 

� Dona Mar Pereira Álvarez 

� Don Roberto Castro García 

� Don Jaime Bouzada Romero 

� Don José Antonio Fernández Vázquez 

� Don Miguel Rodríguez Bugarín  

� Don José Luís Vázquez Fernández 

� Don José Manuel Pinal Rodríguez 

� Don Joaquín Varela de Limia Cominges 

� Don Jorge Atán Castro 

� Dona Alejandra Álvarez de Mon Rego 

� Dona Carmen Pardo López 

� Don Antonio Fernández-Campa García-Bernardo 

� Don Roberto Pérez López 

� Dona Sagrario Pérez Castellano 

� Don Juan Carlos Maneiro Cadillo 

� Dona Cristina Ortíz Dorda  

� Dona Susana López Abella 
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� Dona Rosa Mª Pedrosa Pedrosa 

� Dona Silvia Parga Rodríguez 

� Don Xosé Manuel Fernández Pérez 

� Don Wenceslao González Manteiga 

� Dona MaríaTeresa Cancelo Márquez 

�  Dona Isabel Neira Gómez 

BAIXAS  

� Don José Ramón Fernández Antonio 

� Don Antonio Javier Ferreira Fernández 

� Dona Ana Luísa Bouza Santiago 

� Don Santiago Antonio Roura Gómez 

� Dona María Isabel Durántez Gil 

� Don Luis Vázquez Rodríguez 

� Dona Mar Chao López 

� Don Benito Fernández Rodríguez 

� Don Rogelio Conde-Pumpido Tourón 

� Don Emilio Nogueira Moure 

� Don Anxo Ramón Calvo Silvosa 

� Don Gonzalo Flores Calvete 

� Don Antonio Santiago Oca Fernández 

� Don Felipe Arias Vilas 

� Dona Pilar Fernández Romero 

� Don Ramón Medina González Redondo 

� Don Antonio García Elorriaga 

� Dona Fátima del Pilar Linares Cuerpo 

� Don Jorge Antonio Santiso Blanco 

� Don Emilio Manuel Fernández Suárez 

� Don Pastor Fuenteseca Díaz 

� Don Álvaro Ansías Bacelar 

� Dona Encarnación Otero Cepeda 
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� Dona Rosa Losada Suárez 

� Don José Manuel Rivera Otero 

� Don Gumersindo Guinarte Cabada 

� Dona Inmaculada Viña Carregal 

� Dona Regina Losada Trabada 

� Dona Maica Bouza Seoane 

� Don Manuel Lago Peñas 

� Don Ignacio García Jurado 

� Don Melchor Fernández Fernández 

� Don Albino Prada Blanco 

� Dona Isabel del Río Viqueira 

COMPOSICIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE  

Establecida por acordo do CGE na sesión plenaria celebrada o 27 de novembro 

de 2005: 

� Polo IGE: 

−−−− O titular da dirección do IGE, que a preside 

−−−− O titular da secretaría do CGE, que actúa como 
secretario 

−−−− O  titular dunha subdirección do IGE 

� Polos departamentos da Xunta: 

−−−− Consellería do Medio Rural 

−−−− Consellería de Sanidade  

−−−− Consellería de Economía e Industria 

−−−− Consellería de Educación e Ordenación Universitaria  

� Polos restantes grupos: 

−−−− 1 representante polas cámaras e asociacións 
empresariais 

−−−− 1 representante polas organizacións sindicais 
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−−−− 1 representante das Universidades 

−−−− 1 representante de relevancia profesional no campo da 
estatística 

ACTIVIDADE DO CONSELLO 

No mes de maio de 2009 o IGE organizou unha xuntanza de traballo con membros 

do Consello e expertos no mercado laboral para facer unha análise de carácter 

cualitativo dos resultados da Enquisa aos demandantes de emprego que viña de 

ser executada pola Consellería de Traballo e o IGE. 

REUNIÓN DO PLENO O 27 DE NOVEMBRO DE 2009 

Orde do día: 

1. Lectura e aprobación da acta da sesión anterior 

2. Composición do Consello 

3. Informe de seguimento do PEA 2008 

4. Aprobación da Memoria de actividades do 2008 

5. Informe do Proxecto de Decreto polo que se aproba o PEA 2010  

6. Rolda de intervencións 

O cuarto programa do plan foi informado favorablemente polo Consello e 

publicado no DOG do 14 de decembro como Decreto 433/2009, do 11 de 

decembro, polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade 

Autónoma de Galicia para o 2010. Este programa inclúe 118 operacións e 38 

actividades. En relación co do ano anterior incorpóranse cinco operacións novas e 

déixanse de programar vinte por diversos motivos, fundamentalmente pola súa 

periodicidade non regular, por non terse avanzado na realización do proxecto 

técnico, ou por considerar máis oportuno a súa inclusión nun programa posterior. 

No apartado de operacións en curso ou implantación só se deixan de programar 

sete. Delas, cinco non corresponde facelo pola súa periodicidade e dúas non se 

programan por mor de cambios na normativa en materia de vivenda: 

1. Enquisa aos demandantes de emprego 

2. Enquisa social: fogares e medio ambiente 

3. ECV. Módulos de uso do galego 

4. ECV. Módulo de novas tecnoloxías da ECV  

5. Marco Input-output 
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6. Rehabilitación e recuperación do patrimonio construído 

7. Explotación do rexistro público de demandantes de vivenda de 
protección autonómica 

As cinco operacións novas son: 

1. EPA. Módulo de conciliación da vida persoal e laboral  

2. ECV. Características básicas dos fogares 

3. Conta Satélite do Turismo 

4. Explotación do rexistro de prezos declarados dos compradores de 
leite  

5. Indicadores do sector empresarial  

No apartado de actividades prográmanse catro novas: 

1. Análise do Marco Input-Output  

2. Explotación do Índice de Produción Industrial 

3. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 

4. Tradución ao galego de nomenclaturas e clasificacións 

Feito un balance dos catro primeiros programas constátase que aínda quedan oito 

das setenta metas do Plan sen actividades que as desenvolvan, polo que cómpre 

facer un esforzo final para que ao remate do derradeiro se poidan satisfacer 

axeitadamente a meirande parte delas. Os resultados de avaliación do Plan 2007-

2011, que recollerán estas e outras carencias, servirán de base para a redacción 

do vindeiro plan. Constátase tamén a importancia de rematar o proceso de 

redacción dos proxectos, de cumprir con máis rigorosidade os calendarios de 

difusión e de consolidar a coordinación entre o IGE e as consellerías, que deben 

avanzar na designación dos seus órganos sectoriais.  

ORZAMENTO DO CONSELLO 

O IGE contou para o ano 2009 cun ornamento no concepto 226.16 “Gastos 

diversos. Consello Galego de Estatística” de 2.695 euros. Os gastos por 

asistencias a plenos e comisións acadaron os 1.479 euros. 

O custo da edición da Memoria do ano 2008 ( 6.341 euros) imputouse ao proxecto 

que, dentro do concepto 640.1 “Plan Galego de Estatística”, recolle as actividades 
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complementarias e de apoio á difusión de interese estatístico. Os gastos de 

reprodución e envío de documentos relacionados coas actuacións do Consello 

contabilízanse dentro dos correntes do IGE. 
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A actividade estatística da comunidade autónoma 

ordénase a través do Plan galego de estatística 

2007/2011, aprobado pola Lei 16/2006, do 27 de 

decembro e nos programas anuais nos que se 

establecen as actividades estatísticas concretas qu e 

se deben acometer 
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PLAN GALEGO DE ESTATÍSTICA 2007-2011  

O Plan galego de estatística 2007-20011 é o instrumento de ordenación e 

planificación da actividade estatística da comunidade autónoma e o marco de 

colaboración institucional entre as entidades que integran a súa organización 

estatística. O seu obxectivo central é desenvolver e consolidar o sistema 

estatístico e conseguir un conxunto coherente, rigoroso e actualizado de datos, 

que responda ás demandas de información das institucións públicas, dos axentes 

económicos e sociais e dos cidadáns, axeitándose aos criterios de economía e 

aproveitamento das fontes existentes, minimizando as molestias aos cidadáns e 

garantindo o segredo estatístico. 

Este plan redactouse en forma de metas, entendidas como obxectivos específicos  

de información a satisfaceren coas operacións dos programas e con outras 

actividades estatísticas. As 70 metas do PGE agrúpanse en 4 áreas: 

 

4 ÁREAS 

20 SECCIONES 

Plan 2007-2011 

70 METAS 

1 Territorio, recursos  
naturais e medio  

ambiente 

2 Poboación e  
condicións sociais 

3 Estrutura  
produtiva 

4 Sociedade da  
información, ciencia  

e tecnoloxía 

1.1Territorio e recursos  
naturais 
1.2 Medio ambiente 

2.1 Poboación 
ón 2.2 Sanidade 
2.3 Educación e capital  
humano 
2.4 Mundo laboral 

2.5 Benestar, emprego do 
tempo e participación  

social 
2.6 Cultura e ocio 

2.7 Vivenda 

3.1 Sector agrario 
3.2 Pesca e acuicultura 
3.3 Enerxía e industria 
3.4 Construción 
3.5 Servzos de mercado 
3.6 Admón pública e  
outros servizos non de  
mercado 
3.7 Mercados e prezos 
3.8 Actividade empresarial 
3.9 Sistema de contas 

4.1 Sociedade da  
información 
4.2 Ciencia e tecnoloxía 

10 METAS 27 METAS 29 METAS 4 METAS 
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EXECUCIÓN DO PROGRAMA ESTATÍSTICO 2009 

O Programa para o 2009 recolle 176 actividades: 

� Operacións estatísticas: 133 

� Outras actividades estatísticas: 43 

Segundo o PGE o IGE debe elaborar un informe de seguimento de cada programa 

para a súa consideración polo Consello Galego de Estatística. Deste informe dáse 

conta ao Parlamento. No cadro seguinte resúmense os resultados por organismo 

das operacións e actividades programadas no ano 2009 segundo a estrutura que 

figuraba no decreto do PEA 2009  

Departamento 
% de 

execución 
OE 

% de 
execución 

AE 

% de 
execución 

global 

Presidencia da xunta 0 100 20 

Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar 70 95 75 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 49 49 49 

Consellería de Economía e Facenda 78 50 72 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 80 - 80 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 61 - 61 

Consellería de Innovación e Industria 86 100 88 

Consellería de Medio Rural 65 50 62 

Consellería de Cultura e Deporte 53 - 53 

Consellería de Sanidade 86 - 86 

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos 80 100 84 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 80 0 64 

Consellería de Traballo 94 100 95 

Consellería de Vivenda e Solo 71 - 71 

IGE 92 93 92 

TOTAL 76 84 78 
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ESTRUTURA ACTUAL DA XUNTA DE GALICIA. ANO 2009  

Durante o ano 2009 cambiouse a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. A 

execución das operacións e outras actividades segundo a estrutura orgánica 

actual foi:   

PROXECTOS TÉCNICOS 

Segundo se establece no PGE as operación dos programas, agás as que se 

incorporen en proxecto ou en reestruturación, terán proxecto técnico. Estes 

sistematizarán os procedementos de execución das operacións, deberán ser 

informados polo IGE e sometidos á consideración do Consello Galego de 

Estatística.  

No pleno do Consello do 21 de novembro de 2008 o IGE presentou 51 proxectos 

técnicos dos que, logo das alegacións formuladas no prazo acordado de dous 

meses,  quedaron aprobados os 49 seguintes: 

- 11201 Capacidade das estradas competencia da comunidade autónoma 

Departamento 
% de 

execución 
OE 

% de 
execución 

AE 

% de 
execución 

global 

Presidencia da xunta 94 49 85 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  0 95 19 

Consellería de Facenda 79 50 74 

Consellería de Medio Ambiente, Territorial e Infraestruturas 76 0 61 

Consellería de Economía e Industria 81 100 84 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 60 - 60 

Consellería de Sanidade 86 - 86 

Consellería de Cultura e Turismo 67 - 67 

Consellería de Traballo e Benestar 73 100 78 

Consellería de Medio Rural 64 50 61 

Consellería do Mar  80 100 84 

IGE 92 93 92 

TOTAL 76 84 78 
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- 11501 Evolución das zonas de produción marisqueira 

- 12202 Reservas de auga 

- 22101 Conxunto mínimo básico de datos hospitalarios 

- 22103 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica 

- 22402 Explotación do rexistro galego da SIDA 

- 22502 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas 

- 23201 Datos estatísticos do sistema universitario de Galicia 

- 23202 Probas de acceso á universidade 

- 23302 Inserción laboral dos titulados de formación profesional 

- 23402 Formación profesional ocupacional 

- 24403 Datos sobre ocupacións máis contratadas 

- 24410 Persoal ao servizo da administración autonómica 

- 25404 Estatística de violencia de xénero 

- 26103 Explotación do rexistro de museos 

- 26104 Explotación da rede galega de teatros e auditorios 

- 31302 Sector cunícola 

- 31303 Sector porcino industrial 

- 31501 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros 

- 32102 Explotación do rexistro de buques pesqueiros da comunidade 

autónoma 

- 32201 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos 

- 33102 Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial 

- 33302 Explotación do rexistro industrial 

- 34102 Rehabilitación e recuperación do patrimonio construído 

- 35401 Empresas de xogo e máquinas recreativas e de azar 

- 36105 Gasto educativo 
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- 37102 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, 

León, Zamora e norte de Portugal 

- 37103 Análise estatística sobre o turismo: enquisa en destino 

- 37104 Análise estatística sobre o turismo: enquisa en orixe 

- 37202 Prezos agrarios 

- 37203 Prezos da terra 

- 39303 Contas económicas da agricultura 

- 42102 Situación da certificación en Galicia 

- 21101 Indicadores demográficos 

- 24405 Enquisa aos demandantes de emprego 

- 24411 Enquisa de poboación activa en Galicia 

- 25203 Enquisa de condicións de vida. Módulo xeral 

- 26401 Enquisa de condicións de vida. Coñecemento e uso do galego 

- 34101 Estatística de construción de edificios 

- 37105 Gasto dos non residentes en Galicia 

- 37107 Índices de competitividade 

- 37108 Enquisa de condicións de vida. Gasto dos fogares 

- 37201 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario 

- 38101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais 

- 38201 Enquisa estrutural a empresas 

- 39101 Contas económicas anuais 

- 39102 Contas económicas trimestrais 

- 39201 Marco input-output 

- 41205 Enquisa de condicións de vida. Novas tecnoloxías 
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Os proxectos 25205 Enquisa social: os fogares e o desenvolvemento sustentable 

e 38204. Enquisa de innovación empresarial deberán presentarse do novo ao 

Consello. 

A non designación de órganos nos departamentos é un problema para o 

funcionamento do sistema estatístico que se agrava cando se producen cambios 

na estrutura orgánica da Xunta como os ocorridos tralas eleccións do 2009. Isto, a 

necesaria renovación dos vogais do Consello por parte da administración e a 

prioridade dada á redacción do PEA 2010 foron os motivos polos que non se puido 

presentar ao pleno do consello de finais do 2009 ningún novo proxecto técnico. 
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EXECUCIÓN DO PROGRAMA ESTATÍSTICO 2009. IGE 
 

O grao global de execución do PGE 2009 responsabilidade do IGE foi do 92%. 

OPERACIÓNS ESTATÍSTICAS 

Segundo se establece no PGE unha operación estatística é unha actividade ou 

conxunto de actividades nas que algunha das administracións públicas galegas 

participa cando menos nunha fase da súa elaboración, a maiores da de difusión. 

Deberá ademais estar clasificada dentro dalgún dos puntos seguintes: 

a) Censo 

b) Enquisa por mostraxe 

c) Toma directa de datos 

d) Explotación estatística de directorios ou rexistros administrativos 

e) De síntese: sistema de indicadores, números índices, contas económicas 
e proxeccións 

A execución das operacións do IGE foi tamén do 92% e detallada por área 

temática acadou as porcentaxes seguintes: 

Área de poboación e condicións sociais 

21101 Indicadores demográficos: en curso (100%) 

21201 Proxeccións de poboación: en reestruturación (80%) 

21202 Proxeccións de fogares: en reestruturación (0%) 

24405 Enquisa aos demandantes de emprego: en curso (100%) 

24405 Enquisa de poboación activa en Galicia: en cumprimento (100%) 

25203 Enquisa de condicións de vida. Módulo xeral: en curso (100%) 

25205 Enquisa social: os fogares e o desenvolvemento sustentable: en 
cumprimento (100%) 

25504 Indicadores de cohesión social: en proxecto (100%) 

26401 Enquisa de condicións de vida. Coñecemento e uso do galego: en 
curso (80%) 

Área de estrutura produtiva  
34101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento (98%) 
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37105 Gasto dos non residentes en Galicia: en curso (100%) 

37106 Índice de confianza do consumidor: en reestruturación (90%) 

37107 Índices de competitividade: en curso (100%) 

37108 Enquisa de condicións de vida. Gasto dos fogares: en curso (100%) 

37201 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en 
curso (100%) 

38101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso 
(100%) 

38201 Enquisa estrutural ás empresas: en curso (100%) 

38202 Confianza empresarial: en reestruturación (100%) 

38204 Enquisa de innovación empresarial: en curso (60%) 

39101 Contas económicas anuais: en curso (100%) 

39102 Contas económicas trimestrais: en curso (100%) 

39201 Marco input-output: en curso (100%) 

Área de sociedade da información, ciencia e tecnolo xía 

41205 Enquisa de condicións de vida. Novas tecnoloxías: en curso (100%) 

ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS  

O grado global de execución das actividades estatísticas do IGE foi do 93%: 

AE106 Contas económicas anuais. Estudo sobre empresas multilocalizadas  
(100%) 

AE108 Enquisa de poboación activa. Módulo sobre transición da escola ao 
traballo (100%)  

AE201 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes  (100%) 

AE202 Banco de series de conxuntura (100%) 

AE203 Atlas estatístico comarcal (100%) 

AE204 Portal estatístico para o mundo educativo (100%) 

AE205 Banco de datos territorial (100%) 

AE206 Estudo sobre salarios (80%) 

AE207 Seguimento e análise da construción (100%) 

AE209 Informe das variacións do IPC (100%) 

AE211 Accesibilidade á vivenda (100%) 
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AE222 Xanela demográfica (100%) 

AE224 Análise sobre os intercambios comerciais entre Galicia e o resto de 
España (50%) 

AE301 Explotación do movemento natural da poboación (100%) 

AE302 Explotación dos movementos migratorios (100%) 

AE303 Explotación da enquisa de poboación activa (100%) 

AE304 Explotación das afiliacións á seguridade social (100%) 

AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario (100%) 

AE306 Pensións e outras prestacións (100%) 

AE403 Galicia en cifras. Anuario (95%) 

AE404 Datos estatísticos básicos de Galicia (100%) 

AE408 A realidade da muller galega (95%) 

AE409 Estatísticas sobre a inmigración en Galicia (100%) 

AE703 Desenvolvemento de aplicacións web de retorno aos informantes (0%) 

AE704 Investigación e desenvolvemento de métodos de estimación de áreas 
pequenas (100%) 

AE706 Investigación e desenvolvemento de métodos de estimación da 
varianza (95%) 

AE707 Investigación e desenvolvemento de métodos de estimación e 
predición de agregados macroeconómicos (100%) 

AE801 Vocabulario estatístico (90%) 

OUTRAS ACTIVIDADES DE INTERESE ESTATÍSTICO 

No anexo V do PEA 2009 figuran as seguintes actividades de interese estatístico: 

AIE01 Perfeccionamento profesional do sistema estatístico de Galicia 

AIE02 Fomento da formación especializada en estatística 

AIE03 Accións que potencien o coñecemento a través da estatística 

AIE04 Fomento da investigación estatística 

AIE05 Promoción da normalización metodolóxica na actividade estatística 

AIE06 Biblioteca e catalogación de documentos estatísticos 

AIE07 Inventario de actividades estatísticas 

AIE08 Programación e seguimento da actividade estatística 
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AIE09 Desenvolvemento de software específico de apoio ao proceso 
estatístico 

AIE10 Actividades complementarias e de apoio á difusión de interese 
estatístico 

AIE11 Relacións co exterior en materia de estatística 

AIE12 Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico 

Dentro desta categoría cómpre salientar o reinicio das relacións co Norte de 

Portugal e, segundo se detalla nos próximos capítulos, a presenza en diversos 

foros coa presentación de relatorios, a organización de cursos e xornadas, a 

sinatura de acordos de colaboración coas universidades galegas e con outros 

organismos públicos e a participación en todas as iniciativas promovidas desde as 

administracións central e autonómica para o desenvolvemento da cooperación en 

materia estatística. 
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 DIFUSIÓN ESTATÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O artigo 39.2 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de 

estatística de Galicia recolle como función básica do 

IGE a de asegurar a difusión da información que xere  

como resultado da realización da súa actividade 

estatística 
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DIFUSIÓN E INFORMACIÓN ESTATÍSTICA 

Un dos piares básicos do IGE é a difusión da información que xera como resultado 

da realización das súas actividades, respondendo a criterios de celeridade e 

actualización e garantindo a accesibilidade aos usuarios, sempre no marco de 

respecto do segredo estatístico.  

Os usuarios poden consultar ou dirixir as súas demandas, persoalmente ou a 

través do teléfono, fax, correo ordinario ou electrónico, ao: 

Instituto Galego de Estatística 

Servizo de Difusión e Información  

Complexo Administrativo San Lázaro s/n 

15703 - Santiago de Compostela  

Teléfono: 981 541 589  (de 9:00 h a 14:00 h) 

Fax: 981 541 323 

Contacto en liña: http://www.ige.eu/catalogo/peticioninfo.jsp? 

Internet: http://www.ige.eu 

PETICIÓNS DE INFORMACIÓN 

Para obter información do IGE, ademais de consultar a páxina web ou as súas 

publicacións, pódense utilizar os procedementos seguintes: 

Consulta telefónica, en liña e por escrito  

O IGE ten un teléfono para atender inmediatamente as demandas de información. 

As que chegan por escrito ou a través do formulario dispoñible na páxina web 

aténdense na maior brevidade posible. Como media contéstanse en dous días 

laborables unha vez recibidas. No ano 2009, atendéronse: 

Peticións telefónicas .................................................... 339 

Por outros medios (correo ordinario, electrónico e fax) .......... 275 

Por outra parte, no 2009 recibíronse na web do IGE un total de 84.518 visitantes 

distintos que efectuaron 157.338 visitas, o que supón preto de 2 visitas por 

visitante no ano. As visitas repartíronse do seguinte xeito: 
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Mes 
Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas Páxinas 

Xaneiro 8.740 16.476 202.338 

Febreiro 7.853 14.639 185.273 

Marzo 9.519 17.020 222.697 

Abril 7.783 13.922 231.732 

Maio 8.837 15.888 201.733 

Xuño 6.423 12.203 163.850 

Xullo 5.342 10.119 113.097 

Agosto 4.511 8.534 89.009 

Setembro 2.081 3.290 38.111 

Outubro 8.308 16.123 194.891 

Novembro 8.532 16.851 200.782 

Decembro 6.589 12.273 146.127 

Total 84.518 157.338 1.989.640 

Explotación a medida 

Sempre que sexa metodoloxicamente posible e compatible co segredo estatístico 

aténdense peticións de datos a medida. No ano 2009 resolvéronse 118 deste tipo. 

Consulta na biblioteca 

No IGE aténdense peticións de información sobre os fondos propios ou por 

internet. No 2009 rexistráronse 19 consultas bibliográficas externas e 46 internas. 
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Lista de subscrición 

Na páxina web existe unha lista de subscrición para recibir información diaria das 

noticias e novidades. A finais do ano 2009 estaban rexistrados 515 subscritores.  

BIBLIOTECA 

A biblioteca do IGE ten á disposición dos usuarios un fondo bibliográfico e 

documental actualizado e referido aos seguintes organismos e fontes: 

� Comunidade Autónoma  

� INE, ministerios e EUROSTAT  

� Organismos estatísticos das comunidades autónomas 

� Información económica de diversa procedencia 

No ano 2009 catalogáronse  464 documentos: 

� 95  monografías 

� 42 CDs  

� 327 exemplares de diferentes publicacións seriadas 

A finais do 2009 a biblioteca do IGE contaba cun total de 19.288 documentos: 

� 2.565 monografías 

EVOLUCIÓN DAS PETICIÓNS DE INFORMACIÓN
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� 1016 disquetes e CDs 

� 15.707 exemplares das 919 publicacións seriadas. 

Nas visitas á biblioteca predominan os estudantes e investigadores universitarios. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

No 2009 o IGE asinou un convenio de colaboración coa empresa La Voz de 

Galicia, SA, para fomentar o uso da estatística entre o alumnado da ESO. 

Durante o curso 2009-2010 o IGE elaborou oito unidades didácticas baseadas en 

noticias publicadas, nas que se abordaron os temas de poboación, movementos 

migratorios, IPC, mercado laboral, condicións de vida, comercio exterior, 

crecemento económico e perfil empresarial. Ademais, nalgúns números do 

suplemento semanal “A Voz da Escola” incluíronse noticias relacionadas con estas 

unidades didácticas, que se poden consultar na web do Programa Prensa-Escola: 

http://www.prensaescuela.es/web/home/home.php. 
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SERVIZOS E PRODUTOS DE INFORMACIÓN 

 

PUBLICACIÓNS DO IGE 
 

ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS PROPIAS
 

POBOACIÓN E CONDICIÓNS SOCIAIS 

Indicadores demográficos 

Conxunto de indicadores calculados nos ámbitos municipal, comarcal e provincial 

para o ano de referencia e relativos á estrutura por idade e xénero da poboación e 

aos fenómenos demográficos de fecundidade, mortalidade e nupcialidade. 

Enquisa aos demandantes de emprego 

Enquisa dirixida aos demandantes inscritos nas oficinas de emprego que ten como 

obxectivos coñecer as características e a relación coa actividade deste colectivo. 

Indicadores de cohesión social 

Ofrece para Galicia, os indicadores estruturais de cohesión social definidos por 

EUROSTAT. 

Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2007 

Enquisa de periodicidade anual que ten como finalidade analizar e describir as 

principias características socioeconómicas dos fogares galegos. 

Enquisa social: os fogares e o desenvolvemento sustentable 

Enquisa dirixida a analizar os fogares na súa relación co medio ambiente. 

ESTRUTURA PRODUTIVA 

Índice de confianza do consumidor (ICC) 

Resultados mensuais das expectativas sobre a posición económica, as compras, o 

aforro, o desemprego e os prezos dos consumidores. 

Índices de competitividade exterior 
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Indicadores que permiten seguir a evolución da competitividade da economía 

galega nos mercados internacionais. 

Contas económicas trimestrais  

Información trimestral sobre a evolución dos principais agregados 

macroeconómicos de Galicia. 

Contas económicas de Galicia    

Información anual dos agregados macroeconómicos de Galicia, contas de 

produción e explotación e variables de emprego por rama de actividade.  

Marco input-output 

Actividade que ten como obxectivo describir o proceso produtivo e os fluxos de 

bens e servizos da economía de Galicia. 

Índices de valor unitario do comercio exterior. Base 2000 

Trátase de obter unha aproximación aos índices de prezos das operacións de 

exportación e importación de mercadorías con orixe/destino en Galicia, excluíndo 

da análise o comercio co resto de España. 

Seguimento e análise da construción 

Información con periodicidade trimestral sobre o sector da construción na 

Comunidade Autónoma. 

Gasto dos non residentes 

Datos trimestrais sobre o gasto total e o gasto diario medio realizados polos 

viaxeiros non residentes que pernoitan en establecementos hoteleiros de Galicia. 

Confianza empresarial 

Información que permite coñecer as previsións dos responsables das empresas 

sobre a evolución, no trimestre de referencia e no trimestre seguinte, dun conxunto 

de variables relacionadas coa súa actividade. 

Enquisa estrutural ás empresas 

Esta operación ten como obxectivo coñecer as principais características das 

empresas galegas. 
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ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS COMPARTIDAS 

Panorama demográfica de las comunidades autónomas 

Esta publicación, froito da colaboración dos órganos centrais de estatística das 

Comunidades Autónomas, inclúe un conxunto de indicadores que permiten reflectir 

e comparar a situación demográfica dos territorios mediante táboas, gráficos e 

mapas que facilitan a visualización dos datos. 

Estatística de construción de edificios 

Información mensual para coñecer e anticipar a evolución da actividade do 

subsector económico dedicado á construción, rehabilitación e demolición de 

edificios. 

Movemento natural da poboación. Datos provisionais. Ano 2008 

Datos provisionais sobre nacementos, defuncións e matrimonios de residentes en 

Galicia, clasificados en función de varias categorías sociodemográficas. 

Movemento natural da poboación. Ano 2007 

Datos definitivos sobre nacementos, defuncións e matrimonios de residentes en 

Galicia, clasificados en función de varias categorías sociodemográficas. 

Explotación da Enquisa nacional de saúde. Ano 2006 

Información desagregada para Galicia da Enquisa Nacional de Saúde do ano 2006 

realizada polo Instituto Nacional de Estatística en colaboración co Ministerio de 

Sanidade e Consumo. 

ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS DE DIFUSIÓN 

Panorama demográfico 2007 

Esta publicación inclúe unha descrición dos principais fenómenos demográficos en 

Galicia ao longo dos últimos anos. 

Nomenclátor e Padrón municipal de habitantes: explotación estatística. Anos 2008-
2009 

Información sobre as características demográficas básicas recollidas nos padróns 

municipais de habitantes. 
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A realidade da muller galega 

Conxunto de variables que reflicten a situación das mulleres dentro da sociedade 

galega. 

Movementos migratorios Galicia. Ano 2008   

Información elaborada a partir das altas e baixas de poboación que se producen 

en cada concello por cambios de residencia. 

Estatística de pensións e outras prestacións. Ano 2008 

Información provincial sobre a estrutura e as características das pensións 

contributivas e das prestacións non contributivas percibidas en Galicia. 

Comercio exterior e intracomunitario. Anos 2007-2008 

Datos sobre o comercio exterior e intracomunitario de Galicia desagregados por 

provincia, produto, tipo de operación e país de orixe/destino. 

Galicia en cifras. Anuario 2008 

Publicación anual en formato libro/CD-rom na que se ofrece unha síntese da 

información estatística dispoñible sobre Galicia. 

Datos estatísticos básicos de Galicia 2009 

Avance dos datos estatísticos máis relevantes sobre Galicia. 

Enquisa de poboación activa en Galicia 

Información trimestral sobre actividade, paro e ocupación elaborada a partir dos 

resultados para Galicia da enquisa de poboación activa. 

Traballadores afiliados en alta laboral, segundo réximes. Galicia 

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

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo 

Documento mensual cos principais resultados do IPC para Galicia. Inclúe tamén 

prognósticos para o mes seguinte ao publicado. 

Resultados electorais 

Datos sobre a última consulta electoral celebrada na comunidade autónoma.  
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Recadación por tributos. Ano 2007 

Información sobre recadación de tributos en Galicia clasificada por territorio e 

entidade recadadora. 

Portal educativo do IGE 

Neste portal facilítase a información estatística do IGE nuns formatos máis 

axeitados para o seu uso no ámbito educativo 

 (http://www.ige.eu/estatico/educacion/index.htm) 

Banco de datos territorial 

Con este produto de difusión ofrécese información estatística mediante unha 

aplicación web que facilita a consulta dos datos dispoñibles para un nivel 

xeográfico determinado (concello ou comarca) e que permite realizar gráficos e 

mapas para facilitar a interpretación dos datos 

PUBLICACIÓNS DAS CONSELLERÍAS (RECIBIDAS NA BIBLIOTECA DO IGE ) 

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 

� Informe do paro rexistrado (decembro 2008-novembro 2009) 

� Sinistralidade laboral en Galicia. 2007 e 2008 

� Escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego en Galicia.  

2008 

� Estatísticas sociolaborais. Anuario 2008 

� Directorio de centros de traballo. Ano 2007 

� Estatística de adopcións e acollementos. Ano 2008 

� Estatística de violencia de xénero. 1º semestre 2008 

� Estatística de violencia de xénero. Ano 2008 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

� Datos e cifras da ensinanza non universitaria en Galicia. Curso 2009-

2010 
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� As cifras da educación en Galicia: estatísticas e indicadores. Curso 

2005-2006 

� Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de 

Galicia: 2003-2005 e 2005-2006 

CONSELLERÍA DE SANIDADE 

� Boletín epidemiolóxico de Galicia   

� O consumo de drogas en Galicia IX 

CONSELLERÍA DO MAR 

� Rexistro de buques pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia. 

2008 

� Anuario da pesca. 2008 

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 

� Directorio de empresas e actividades turísticas (Restauración, 

intermediación turística, turismo activo e profesións turísticas). Ano 2009 

� Directorio de empresas e actividades turísticas (Aloxamentos turísticos). 

Ano 2009  

� Análise estatística sobre o turismo estival en Galicia. Enquisa de 

destino. Ano 2008  

� Anuario de estatísticas culturais 2007 
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CALENDARIO  

En cumprimento do obxectivo instrumental “Difundir as operacións en curso dos 

programas, de acordo cun calendario prefixado, para reforzar a transparencia e 

puntualidade das estatísticas”, establecido no Plan Galego de Estatística 2007-

2011, elaborouse o calendario do 2010, que se asume como compromiso cos 

usuarios no referente á data de difusión da información. 

O calendario facilita as consultas das publicacións conxunturais e estruturais por 

meses, trimestres e temas (poboación, traballo e protección social, benestar ...) e 

está dispoñible no enderezo: 

http://www.ige.eu/web/Controlador?operacion=calendario  
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PRESENZA INSTITUCIONAL 
 

COMITÉ DE ESTATÍSTICA AGRÍCOLA 

O Director do IGE é o responsable sectorial autonómico do Comité da Comisión nº 

3 de estatística agrícola (CPEA), creado para impulsar a cooperación entre os 

estados e a Comisión na aplicación das accións adoptadas polo Consello sobre 

estatísticas agrarias. No mes de setembro de 2009 o IGE organizou en Santiago 

unha sesión de traballo con Don Ernesto Azorín Mínguez, funcionario da Unidade 

de Cooperación externa, Comunicación e Indicadores clave de EUROSTAT, para 

explorar outras posibles vías de colaboración entre ambas institucións. 

EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL  

O PGE 2007-2011 establece como obxectivo a cooperación transfronteiriza en 

materia estatística coa Rexión Norte de Portugal. Esta cooperación iniciouse no 

ano 1994 e materializouse na execución de varios proxectos e na difusión de 

información harmonizada da eurorrexión.  

Hoxe a dinamización do Observatorio de Cooperación Transfronteiriza é unha 

actividade que se desenvolve no marco do Programa Operativo de Cooperación 

Territorial España-Portugal (POCTEP) 2006-2013, dentro do proxecto denominado 

“Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal (0120_CTGNP_1_P)”, do que 

son beneficiarios a Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Rexional do 

Norte de Portugal e a Xunta de Galicia  

No 2009 o IGE e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

asinaron un convenio para dinamizar este Observatorio mediante a elaboración e 

difusión conxunta de datos estatísticos da eurorrexión. Ábrese así unha nova 

etapa de colaboración que se fixa como obxectivo inicial a reedición no 2010 do 

Anuario estatístico Galicia-Norte de Portugal. 

 REGION DE L’ORIENTAL DE MARROCOS  

No Reino de Marrocos existen 16 rexións administrativas con carácter NUT3. En 

cada unha delas hai un representante (o Wali) do poder real  que encabeza unha 

estrutura desconcentrada do poder para a xestión da política estatal no seu 

territorio. A máis oriental destas rexións, fronteiriza con Alxeria e Melilla, é a 
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Wilaya de l’Oriental, que ten unha extensión de 82.900 Km2 e 1,9 millóns de 

habitantes (o 6% de Marrocos).  

A colaboración interrexional iniciouse dentro do “Proxecto de irmandade 

institucional MA07/AA/OT13: Reforzo das capacidades da Wilaya de l’Oriental de 

Marrocos en materia de desenvolvemento económico integrado e duradeiro da 

rexión”. Este proxecto está financiado pola Comisión Europea con cargo ao 

programa de apoio para a posta en marcha do Acordo de Asociación entre a UE e 

Marrocos, dentro do marco da Política europea de veciñanza. O lanzamento 

institucional do proxecto tivo lugar o 16 de xaneiro do 2009 na cidade de Oujda, 

capital da rexión marroquí. O IGE participa na creación dun Observatorio da 

Economía e do Desenvolvemento Rexional. No 2009 realizáronse catro reunións  

en Oujda e unha en Santiago. Nelas traballouse sobre os aspectos institucionais 

relacionados coa creación da unidade administrativa responsable do observatorio 

e sobre a información estatística existente para a rexión.  

COMITÉ INTERTERRITORIAL DE ESTATÍSTICA (CITE) 

O Comité Interterritorial de Estatística é o órgano creado pola Lei 12/1989 da 

Función Estatística Pública para facilitar a coordinación entre os servizos 

estatísticos estatais e autonómicos. A súa composición determínase no Real 

Decreto 53/2005, do 21 de xaneiro. No seo do CITE funciona o Foro Rexional de 

Estatística (FRE), integrado polos representantes do INE e dos órganos de 

estatística das comunidades autónomas.  

O pleno do CITE do 16 de xullo de 2008 adoptou o “Acordo multilateral de traballo 

entre o INE e os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas 

(OCECAS) para o desenvolvemento da cooperación en materia estatística”, 

acordo acadado en marzo do 2008 logo dun dilatado proceso de reflexión 

conxunta iniciado catro anos antes e impulsado desde o propio Comité. Para 

poñer en marcha os compromisos asumidos acordouse crear no seo do FRE unha 

estrutura de grupos de traballo, iniciativa que se materializou nos plenarios do 

Foro celebrados o 30 de setembro de 2008 e o 29 de xaneiro de 2009, coa 

creación dos cinco que se mencionan a continuación e a aprobación dos seus 

obxectivos e programas de traballo. 

1. Grupo de traballo de directorios, marcos de enqu isas e roteiro 

Coordinadores: 
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• Instituto Nacional de Estatística 

• Instituto Cántabro de Estatística 

Outros membros:  

• Instituto de Estatística de Andalucía 

• Dirección Xeral de Estatística da Xunta de Castela e León 

• Instituto Canario de Estatística 

• Instituto de Estatística de Navarra 

• Centro Rexional de Estatística de Murcia 

Obxectivo xeral: Analizar e propor posibles procedementos para a elaboración e 

actualización conxunta e coordinada de directorios e marcos comúns, así como 

roteiros, de acordo coas premisas do Acordo Multilateral. 

2. Grupo de traballo de inventario de operacións es tatísticas 

Coordinadores: 

• Instituto Nacional de Estatística 

• Instituto Galego de Estatística 

Outros membros:  

• Instituto de Estatística das Illas Baleares 

• Instituto de Estatística de Andalucía 

• Instituto de Estatística de Castela- A Mancha 

• Instituto Valenciano de Estatística 

• Instituto Vasco de Estatística 

Obxectivo xeral: Elaborar un inventario consolidado de tódalas operacións 

estatísticas da Administración Pública que proporcione a información completa da 

actividade estatística da Administración Xeral do Estado e das comunidades 

autónomas.  

3. Grupo de traballo de definicións, conceptos, uni dades, variables e 

clasificacións  
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Coordinadores: 

• Instituto Nacional de Estatística 

• Instituto Vasco de Estatística 

Outros membros:  

• Instituto de Estatística de Andalucía 

• Instituto Asturiano de Estatística 

• Instituto de Estatística de Cataluña 

• Instituto de Estatística da Comunidade de Madrid 

• Instituto Galego de Estatística 

Obxectivo xeral: Revisar e harmonizar as principais definicións, conceptos, 

unidades, variables e clasificacións estatísticas utilizados, para asegurar a 

comparabilidade e a coherencia da información estatística, respectando en todo 

caso a normativa internacional existente.  

4. Grupo de traballo de recollida de información 

Coordinadores: 

• Instituto Nacional de Estatística 

• Instituto de Estatística de Andalucía 

Outros membros:  

• Instituto Canario de Estatística 

• Dirección Xeral de Estatística da Xunta de Castela e León 

• Instituto de Estatística das Illas Baleares 

• Instituto Galego de Estatística 

Obxectivo xeral: Analizar e propor principios básicos para evitar a duplicidade na 

recollida de información e propiciar a homoxeneidade, comparabilidade e 

coherencia da información recollida, minimizando na medida do posible a carga de 

resposta aos informantes.  

5. Grupo de traballo de difusión de información 
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Coordinadores: 

• Instituto Nacional de Estatística 

• Instituto de Estatística de Cataluña 

Outros membros:  

• Instituto Aragonés de Estatística 

• Instituto Canario de Estatística 

• Instituto Cántabro de Estatística 

• Instituto Valenciano de Estatística 

• Instituto de Estatística da Rioxa 

Obxectivo xeral: Analizar os procedementos de colaboración xa establecidos entre 

o INE e as CCAA no Acordo Multilateral e propor novas alternativas para que, de 

acordo co Código de Boas Prácticas na difusión das estatísticas oficiais, as CCAA 

poidan ampliar a información incorporando maior valor engadido aproveitando os 

datos dispoñibles para o seu ámbito territorial.  

Estes acordos e os documentos aprobados polo FRE foron presentados na sesión 

plenaria do CITE celebrada o 28 de setembro de 2009, na que tamén se informou 

favorablemente o Anteproxecto de Real Decreto do Programa nacional 2010 e se 

presentaron as tarefas desenvolvidas polo Grupo de traballo da Clasificación 

Nacional de Ocupacións (CNO). 

ORGANISMOS DE ESTATÍSTICA DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

O IGE forma parte do Grupo de Estatística de Comunidades Autónomas (GECA) e 

o seu director é membro do Grupo Institucional, integrado polos responsables dos 

órganos centrais dos sistemas estatísticos autonómicos. Neste marco veuse 

desenvolvendo con carácter permanente a cooperación entre as administracións 

autonómicas e central.   

Cada dezaoito meses aproximadamente organízanse, a modo de plenarios e coa 

participación de responsables e técnicos dos organismos, as Xornadas 

Estatísticas das Comunidades Autónomas (XECAS). As primeiras celebráronse 

no ano 1985 en Palma de Mallorca e as últimas en outubro do 2008 en Cantabria. 

No 2010 Estremadura será a sede das XVII xornadas de estatística.  
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No 2009 o Grupo Institucional do GECA, coordinado polo Director do Instituto 

Cántabro de Estatística, reuniuse en sete ocasións para adoptar, entre outros, os 

seguintes acordos:  

−−−− Crear un grupo de traballo coa Secretaría de Estado da Seguridade 

Social para analizar os procesos de intercambio de información. 

−−−− Acordar un modelo Convenio de colaboración entre o INE e cada 

comunidade autónoma para a realización das estatísticas do Movemento 

natural da poboación e defuncións segundo causa de morte. 

−−−− Analizar a colaboración co INE no “Barómetro empresarial” e noutras 

operacións. 

−−−− Realizar o seguimento dos grupos de traballo creados no marco do 

Acordo multilateral de cooperación entre o INE e os OCECAS e dos 

constituídos con anterioridade. Estes últimos aparecen recollidos nun 

documento do INE do 7 de maio do 2009 titulado “Relación de grupos de 

traballo participados polo INE e os Órganos Centrais de Estatística das 

Comunidades Autónomas” e nun informe elaborado ese mesmo ano no 

seo do GECA. Dos operativos creados por iniciativa do INE e/ou dos 

OCECAS o IGE participa nos seguintes: 

���� Grupo de traballo para o proxecto da Enquisa Social do INE e 

CC.AA 

���� Grupo de traballo para a estimación de áreas pequenas 

���� Grupo de traballo de contas económicas do INE e CC.AA 

���� Grupo de traballo da Clasificación nacional de educación (CNED) 

���� Grupo de Traballo da Clasificación nacional de ocupacións (CNO) 

���� Grupo de traballo de cifras e proxeccións de poboación 

���� Grupo de traballo de Censos de 2011 

−−−− Elaborar unha publicación con información demográfica dos territorios. O 

resultado deste traballo, coordinado desde o IGE, difundiuse co título de 

“Panorama demográfico das comunidades autónomas”. 
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No mes de febreiro do 2009 a directora do Instituto Asturiano de Estatística e o 

director da Sociedade Asturiana de Estudos Económicos e  Industriais visitaron 

Santiago co gallo de manter unha reunión co IGE sobre temas de organización e 

planificación. En marzo celebrouse outro encontro bilateral cunha delegación do 

Instituto Cántabro de Estatística para intercambiar experiencias sobre algunhas 

actividades estatísticas de interese de ambas institucións.  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

No apartado de relacións bilaterais salientar a execución dos convenios para a 

realización da “Estatística do movemento natural da poboación e defuncións 

segundo a causa da morte” e da “Enquisa de Poboación Activa en Galicia” e a 

aprobación dos documentos de intercambio de información nos que se concretan 

os compromisos anuais derivados do acordo marco de cooperación vixente desde 

o 2002. No 2009 o INE debía facilitar ao IGE a información para Galicia das 

seguintes actividades contempladas no Plan Estatístico Nacional (PEN): 

���� 5084 Enquisa de consumos enerxéticos 

���� 5101 Enquisa industrial de empresas 
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���� 5103 Enquisa industrial anual de produtos 

���� 5105 Índice de produción industrial 

���� 5114 Índice de prezos industriais 

���� 5171 Índices de comercio polo miúdo 

���� 5243 Enquisa de ocupación en aloxamentos turísticos 

���� 5341 Estatística sobre actividades de I+D 

���� 5343 Enquisa sobre innovación nas empresas 

���� 5904 Enquisa sobre uso das tecnoloxías da información e as      

comunicacións e do comercio electrónico nas empresas  

���� 5905 Enquisa anual de servizos 

���� 5909 Indicadores de actividade do sector servizos 

���� 5654 Enquisa de presupostos familiares 

���� 5663 Enquisa de condicións de vida 

���� 5601 Enquisa de poboación activa 

���� 5602 Enquisa comunitaria de forza de traballo 

���� 5623 Enquisa anual de custe laboral 

���� 5624 Enquisa trimestral de custe laboral 

���� 5381 Defuncións segundo a causa da morte 

���� 5393 Enquisa de discapacidade, autonomía persoal e situacións de 

dependencia 

���� 5504 Nulidades, separacións e divorcios 

���� 5506 Xulgados de paz 

���� 5660 Enquisa sobre as persoas sen fogar 

���� 5543 Padrón municipal  continuo: explotación estatística 

���� 5548 Movemento natural da poboación 

���� 5549 Variacións residenciais 
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Esta información foi utilizada para executar as seguintes metas e actividades 

estatísticas programadas en Galicia:  

���� 254 Xustiza, seguridade e participación cidadá 

���� 21101 Indicadores demográficos 

���� 22501 Análise da mortalidade 

���� 24411 Enquisa de poboación activa en Galicia 

���� 25203 Enquisa de condicións de vida das familias. Módulo xeral 

���� 25502 Indicadores de xénero 

���� 25504 Indicadores de cohesión social 

���� 37105 Gastos dos non residentes en Galicia 

���� 37106 Índice de confianza do consumidor 

���� 38204 Enquisa de innovación empresarial 

���� 39101 Contas económicas anuais 

���� 39102 Contas económicas trimestrais 

���� 39303 Macromagnitudes agrarias 

���� 41101 Sistema de indicadores da sociedade da información 

���� 42101 Sistema de indicadores de I+D+i 

���� AE201 Nomenclátor e Padrón municipal de habitantes 

���� AE202 Banco se series de conxuntura 

���� AE206 Estudio sobre salarios 

���� AE218 Indicadores do mercado laboral 

���� AE301 Explotación do movemento natural da poboación 

���� AE302 Explotación dos movementos migratorios 

���� AE303 Explotación da enquisa de poboación activa 

���� AE409 Estatística sobre a inmigración en Galicia 
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���� AIE10 Actividades complementarias e de apoio á difusión de interese 

estatístico 

Pola súa parte o IGE debía facilitar ao INE, para a execución das actividades do 

PEN que se detallan, información sobre: 

���� Instalacións e xestores de residuos (5716 Estatística sobre os residuos) 

���� Locais comerciais con máis de 2500 m2 (5171Índices de comercio polo 

miúdo) 

���� Empresas de transporte de viaxeiros por estrada (5201 Estatística de 

transporte de viaxeiros) 

���� Establecementos hoteleiros e aloxamentos turísticos (5243 Enquisa de 

ocupación de aloxamentos turísticos)  

���� Institucións que realizan actividades de I+D (5341 Estatística sobre 

actividades en I+D) 

���� Efectivos e remuneracións do persoal do Servizo Galego de Saúde (5664 

Enquisa de paridades do poder adquisitivo) 

���� Organismos públicos (5601 Enquisa de poboación activa) 

���� Rexistros de defuncións segundo a causa da morte (5381 Defuncións 

segundo a causa da morte)     

���� Centros que prestan servizos ás persoas sen fogar (5660 Enquisa sobre 

as persoas sen fogar) 

���� Microdatos da Enquisa social: os fogares e o desenvolvemento  

sustentable (5669 Enquisa social. Fogares e medio ambiente) 

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACI ÓN 
OU ASESORAMENTO 

���� Comisión Europea. Comité Permanente de Estatística Agrícola 

���� Comité Interterritorial de Estatística (CITE) 

���� Grupo de Estatística das Comunidades Autónomas (GECA) 

���� Consello Galego do Voluntariado. Vicepresidencia da Igualdade e do 
Benestar 
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���� Comisión de Informática da Xunta de Galicia. Consellería da 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

���� Ponencia técnica da Comisión de Informática da Xunta de Galicia 

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

���� Comisión de Traballo para a normalización Lingüística. Consellería de 
Economía e Facenda 

���� Observatorio Galego da Familia. Vicepresidencia da Igualdade e do 
Benestar 

���� Observatorio Galego da Inmigración. Secretaría Xeral de Emigración 

���� Observatorio Galego da Infancia. Vicepresidencia da Igualdade e do 
Benestar 

���� Observatorio Galego da Xuventude. Vicepresidencia da Igualdade e do 
Benestar 

���� Observatorio de Ciencia e Tecnoloxía Universitario de Galicia. 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

���� Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e 
Contable (CIXTEC). Consellería de Economía e Facenda 

���� Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). Consellería de 
Economía e Facenda 

���� Sociedade de Gas Galicia (SDGSA) 

���� Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación 
de Operacións (SGAPEIO) 

���� Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Consellería 
de Medio Rural 

���� Sociedade Galega do Medio Ambiente. Consellería de Medio Ambiente 
e Desenvolvemento Sostible 

 

 

 

 

 

 

 



4. COORDINACIÓN E PRESENZA INSTITUCIONAL  

                                                                                                                       CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA Memoria 2009  64 
 

CONVENIOS E ACORDOS VIXENTES NO 2009 

1. Acordo de colaboración entre o Ministerio de Fom ento e o Instituto 

Galego de Estatística , para a realización da estatística de edificación e 

vivenda no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia (1989) 

2. Convenio de colaboración entre a Sociedade Galeg a para a Promoción 

da Estatística e da Investigación (SGAPEIO) e o Ins tituto Galego de 

Estatística , para a promoción da estatística e da investigación de operacións 

(1993) 

3. Convenio marco de cooperación entre a Universida de de Santiago de 

Compostela e o Instituto Galego de Estatística , para a realización de 

investigacións de carácter metodolóxico e de análise cuantitativa (1994) 

4. Convenio marco de cooperación entre a Universida de da Coruña e o 

Instituto Galego de Estatística , para a realización de investigacións de 

carácter metodolóxico e de análise cuantitativa (1995) 

5. Convenio de colaboración entre o Instituto Nacio nal de Estatística e o 

Instituto Galego de Estatística , para a realización  das estatísticas de 

movemento natural da poboación e defuncións segundo a causa da morte 

(1995) 

6. Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o Instituto 

Galego de Estatística , para a realización da estatística de defuncións 

segundo a causa de morte (1995) 

7. Convenio de colaboración entre o Ministerio de T raballo e a Comunidade 

Autónoma de Galicia , en materia de intercambio de información estatística 

(1998) 

8. Acordo entre Universidade de Vigo e o Instituto Galego de Estatística, 

para a subministración de datos da enquisa de condicións de vida das 

familias. Proxecto de elaboración de indicadores de riqueza (2000) 

9. Convenio de colaboración entre o Concello de San tiago de Compostela e 

o Instituto Galego de Estatística , para intercambio de información (2001)  
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10. Acordo marco entre o Instituto Nacional de Esta tística e o Instituto 

Galego de Estatística , sobre cooperación estatística e intercambio de 

información (2002) 

11. Protocolo de cesión do uso do programa de axuda á codificación 

(AYUDACOD) do Instituto Nacional de Estatística ao Instituto Galego  de 

Estatística (2002)  

12. Convenio de colaboración entre o Ministerio de Fomento e a 

Comunidade Autónoma de Galicia, para o desenvolvemento do sistema de 

información sobre ocupación do solo en España (2006) 

13. Convenio de colaboración entre a Universidade d a Coruña, a Fundación 

Empresa-Universidade Galega e o Instituto Galego de  Estatística ,  para a 

realización dun método de estimación de agregados macroeconómicos de alta 

frecuencia (2007) 

14. Acordo marco de colaboración entre o Instituto Galego de Estatística e a 

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de  Galicia , para coñecer 

a inserción no mercado laboral dos titulados universitarios (2007) 

15. Convenio de colaboración entre o Instituto Gale go de Estatística e a 

Universidade de Vigo , para a realización dun estudo sobre as magnitudes 

económicas do sector pesqueiro galego no marco de elaboración das TIOGA 

2005 (2007) 

16. Convenio de colaboración entre a Consellería de  Cultura e Deporte, o 

Instituto Galego de Estatística e o Consello da Cul tura Galega , en materia 

estatística (2007) 

17. Convenio de colaboración entre o Instituto Naci onal de Estatística e o 

Instituto Galego de Estatística , para a realización da Enquisa de Poboación 

Activa no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia (2008) 

18. Convenio de colaboración entre a Universidade d e Santiago de 

Compostela e o Instituto Galego de Estatística , para a realización de 

prácticas de alumnos do máster oficial en desenvolvemento rexional e 

integración económica (2008) 
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19. Acordo multilateral de traballo entre o Institu to Nacional de Estatística e 

os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas , para o 

desenvolvemento da cooperación en materia estatística (2008)  

20. Convenio de colaboración entre o Instituto Naci onal de Estatística e o 

Instituto Galego de Estatística , para a realización da Enquisa Social 2008: 

Fogares e Medio Ambiente (2008) 

21. Protocolo de colaboración entre a Consellería d e Traballo e o Instituto 

Galego de Estatística , para a colaboración na realización da Conta Satélite 

de Produción Doméstica de Galicia (2008) 

22. Convenio marco de colaboración para o período 2 009-2012 entre o 

Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariñ o e a Comunidade 

Autónoma de Galicia , en materia estatística (2009) 

23. Convenio específico de colaboración entre o Min isterio de Medio 

Ambiente, e Medio Rural e Mariño e a Comunidade Aut ónoma de Galicia , 

en materia de estatística (2009) 

24. Convenio de colaboración entre a Universidade d e Santiago de 

Compostela e o Instituto Galego de Estatística , para a realización dun 

proxecto de investigación sobre “áreas pequenas” (2009) 

25. Contrato-convenio de patrocinio entre o Institu to Galego de Estatística e 

a Asociación de Historia da Estatística e da Probab ilidade en España 

(AHEPE), para a celebración en Santiago de Compostela do V Congreso 

Internacional (2009) 

26. Convenio de colaboración entre o Instituto Gale go de Estatística e a 

Universidade da Coruña , para a realización dun proxecto de investigación 

sobre métodos de estimación da varianza nas enquisas do IGE (2009) 

27. Contrato-convenio entre o Instituto Galego de E statística e a 

Universidade de Vigo , para a análise da información estatística municipal 

(2009) 

28. Convenio de colaboración entre o Instituto Gale go de Estatística e a  Voz 

de Galicia, S.A. , para potenciar o coñecemento da estatística entre os 

estudantes a través da participación no Programa Prensa-Escola (2009) 
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29. Convenio de colaboración entre a Consellería de  Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza e o Instituto Ga lego de Estatística , 

para a dinamización do Observatorio Transfronteirizo mediante a elaboración 

e difusión de datos estatísticos de Galicia e a Rexión Norte de Portugal (2009) 

30. Convenio de colaboración entre o Instituto Gale go de Estatística e a 

Universidade de Santiago de Compostela , para a realización dun curso de 

verán sobre economía doméstica e uso do tempo dos fogares (2009)  

Outros acordos entre os departamentos ministeriais e a Comunidade 

Autónoma para a elaboración de operacións incluídas  nos plans estatísticos 

do Estado 

Ministerio de Educación  

���� Ensino anterior á universidade (Ministerio de Ed 

���� Gasto público en educación 

���� Bolsas e axudas ao estudo 

���� Estatística da sociedade da información e da comunicación nos centros de 

ensino 

���� Sistema estatal de indicadores da educación 

���� Atención á diversidade na educación 

���� Alumnado de formación profesional 

���� Indicadores estatísticos da educación 

Ministerio de Cultura 

� Estatística de museos e coleccións 

� Estatística de financiamento e gasto público en cultura 

Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade  

� Interrupcións voluntarias do embarazo 

� Establecementos sanitarios en réxime de internado 

� Explotación estatística do Conxunto mínimo básico de datos hospitalarios 

� Indicador de admisións ao tratamento do Observatorio español sobre drogas 
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� Indicador de urxencias hospitalarias nos consumidores de substancias 

psicoactivas do Observatorio español sobre drogas 

� Enquisa estatal sobre uso de drogas no ensino secundario 

� Enquisa domiciliaria sobre alcohol e drogas en España 
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O artigo 38 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estat ística 

de Galicia configura ao IGE como organismo 

autónomo de carácter administrativo con 

personalidade xurídica e patrimonio propios 
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DATOS ECONÓMICOS 
 

INVENTARIO  

 

 

 

 

ORZAMENTOS  

Ano CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 6 CAPÍTUL O 7 TOTAL 

1993 1.077.140 219.369 6.010 1.051.771   2.354.291 

1994 1.116.638 219.369 6.010 1.322.227   2.664.245 

1995 1.569.976 198.935 26.445 1.322.227   3.117.582 

1996 1.681.812 200.576 20.434 1.484.500   3.387.322 

1997 1.695.161 201.988 20.434 1.586.672   3.504.255 

1998 1.910.377 194.944 20.434 1.944.274   4.070.030 

1999 1.938.360 184.204 20.434 2.006.178   4.149.177 

2000 2.002.849 214.255 20.434 1.737.935 631.063 4.606.535 

2001 2.134.693 324.294 36.662 1.428.942 841.549 4.766.140 

2002 2.177.411 378.386 36.694 1.360.856 807.461 4.760.808 

2003 2.224.730 378.386 44.540 1.964.000  4.611.656 

2004 2.339.277 387.210 44.870 1.964.000  4.735.357 

2005 2.665.749 421.090 55.870 1.773.900  4.916.609 

2006 2.762.114 445.962 82.220 1.803.900  5.094.196 

2007 2.828.654 452.676 82.940 1.803.900  5.168.170 

2008 3.036.547 461.730 94.940 1.803.900  5.397.117 

2009 3.049.883 420.085 87.819 1.5411.941  5.195.728 

2010 3.044.752 381.323 25.000 1.228.460  4.679.535 

 2008 2009 

Equipos de informática 649.078   686.005  

Equipos de oficina e mobiliario 423.502   424.484   

Fondo bibliográfico 52.863    54.829    

Elementos de transporte 41.860     41.860     

Instalacións técnicas  1.969 

TOTAL 1.167.303 1.209.147 
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EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS 

 

EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS 

 

 (*) Importe en euros 

Ano 2009 

C
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%
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I. Gastos de 
persoal 3.049.883 -145.530 2.904.353 2.555.944 2.552.937 88,0 

II. Gastos 
correntes 
en bens e 

420.085 -26.200 393.885 362.079 322.586 82,8 

IV. 
Transferencias 
correntes  

87.819 1.175.990 1.263.809 1.257.899 1.255.980 99,5 

VI. Investimentos 
reais  1.637.941 -70.000 1.567.941 1.450.325 1.140.478 88,6 

TOTAL 5.195.728 934.260 6.129.988 5.626.248 5.271.981    91,8 

Ano 2009 
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III.Taxas, prezos e 
outros     4.046       4.046  

IV.Transferencias 
correntes 3.540.160  3.540.160 2.999.364 2.996.356 84,7 

V.Ingresos 
patrimoniais 17.627  17.627 7.025      7.025 39,9 

VII.Transferencias 
de capital 1.637.941  1.637.941 1.499.765 1.419.765 91,6 

TOTAL 5.195.728  5.195.728 4.510.200 4.427.193 86,8 
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ACTUACIÓNS ADMINISTRATIVAS 

 

CONTRATACIÓN 

Durante o ano 2009 tramitáronse  expedientes de contratación de: 

 

 Número  Importe ( €) 

Servizos 64 1.517.412 

Subministracións 32  86.501 

Obras 3 1.617 

REXISTRO  

No rexistro do instituto contabilizáronse no ano 2009 un total de 1.689 entradas e  

1.426 saídas de documentos. 

NORMATIVA  

� Resolución do 2 de xaneiro de 2009 , do Director do IGE, pola que se 

conceden tres bolsas de formación na área de estatística pública neste 

organismo, convocadas por Resolución do 27 de outubro de 2008 (DOG nº 

214, do 4 de novembro de 2008) 

� Decreto 295/2009, do 14 de maio , polo que se nomea director do Instituto 

Galego de Estatística a José Antonio Campo Andión (DOG nº 94, do 15 de 

maio de 2009) 

� Orde do 1 de xuño de 2009, da Consellería de Facenda, pola que se resolve 

o concurso 1/2008 para a provisión de postos de traballo vacantes nas escalas 

superior e técnica de estatísticos da Administración da Xunta de Galicia, 

convocado pola Orde do 17 de setembro de 2008 (DOG nº 119, do 19 de xuño 

de 2009) 

� Resolución do 26 de xuño de 2009,  da Conselleira de Facenda, pola que se 

ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de 
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xuño de 2009 polo que se aproba a modificación da relación de postos de 

traballo da Consellería de Facenda (DOG nº 135, do 13 de xullo de 2009) 

� Orde do 16 de xullo de 2009, da Consellería de Facenda, pola que se 

procede ao nomeamento como funcionarios/as do corpo superior da 

Administración da Xunta de Galicia, grupo A, escala superior de estatísticos, 

dos/as aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 

13 de decembro de 2007 (DOG nº 141, do 21 de xullo de 2009) 

� Decreto 433/20009, do 11 de decembro , polo que se aproba o Programa 

estatístico da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2010 (DOG nº 242, do 

14 de decembro de 2009) 

� Resolución do 16 de decembro de 2009 , do Director do IGE, pola que se 

prorrogan dúas bolsas de formación na área de estatística pública desde o 1 

de xaneiro de 2010 ata 31 de decembro de 2010 

� Decreto 437/2009, do 17 de decembro, polo que se aproba a oferta de 

emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009 (DOG 

nº 246, do 15 de decembro de 2009) 

CURSOS 

Entre as actividades desenvolvidas para a formación, o persoal do IGE asistiu e 

participou na organización de diversos cursos, seminarios e xornadas.  

Cursos e xornadas aos que asistiu persoal do IGE 

� Calibración nas enquisas con falta de resposta. EUSTAT. Bilbao. Xaneiro 

de 2009 

� Os traballos de campo nas enquisas do INE. INE. Madrid. Maio de 2009 

� Mesa sectorial de demografía e mercado de traballo do Plan Estratéxico 

da Provincia de Lugo. Deputación Provincial de Lugo. Lugo. Maio de 2009  

� Deseño de mostras nas enquisas a empresas e fogares. INE. Madrid. 

Maio-xuño de 2009 

� Novos indicadores do sector servizos: Índices de prezos e indicadores de 

globalización. INE. Madrid. Setembro de 2009 
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� Depuración selectiva e optimización estocástica. INE. Madrid. Outubro de 

2009 

� Modelos de series temporais con aplicación ás enquisas. INE. Madrid. 

Novembro de 2009 

� Novidades nas estatísticas de Custes laborais e na Enquisa de poboación 

activa. Análise do mercado de traballo a partir destas fontes. INE. Madrid.  

Novembro de 2009 

Cursos, seminarios e xornadas nas que participou o IGE 

� XXXI Congreso Nacional de Estatística e Investigaci ón Operativa . 

Murcia. Febreiro de 2009. O IGE participou no relatorio: 

−−−− Aplicación de métodos de estimación de áreas pequenas na 

enquisa de condicións de vida do IGE. Roberto Domínguez, 

Wenceslao González Manteiga, Mª José Lombardía Cortiña e 

Esther López Vizcaíno 

� Curso selectivo para o ingreso no corpo de diplomad os en 

estatística do Estado.  Madrid. Febreiro de 2009. O IGE participou nun 

módulo sobre sistemas estatísticos autonómicos presentando a 

experiencia de Galicia. Ángel Luís Tarrío Tobar  

� Curso de estimación en áreas pequenas . Santiago de Compostela. 

IGE. Marzo de 2009. O IGE participou co relatorio: 

−−−− Xeralidades da estimación en áreas pequenas. Esther López 

Vizcaíno 

� I Xornadas socioeconómicas do sector pesqueiro . Sevilla. Marzo de 

2009. O IGE participou co relatorio: 

−−−− Elaboración da rama pesca nas Táboas Input-Output de Galicia. 

Raúl Jácome Rodríguez 

� Recursos didácticos para o ensino das materias de e conomía no 

bacharelato. Programa de actividades de formación d o profesorado . 

Santiago de Compostela. Marzo de 2009. O IGE organizou o obradoiro: 

−−−− O portal educativo do IGE como recurso didáctico para o 

profesorado de economía. Esther López Vizcaíno 
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� Master oficial en desenvolvemento rexional e integr ación económica 

da USC. Santiago de Compostela. Maio de 2009. O IGE participou 

impartindo as seguintes materias: 

−−−− O sistema estatístico público da Comunidade Autónoma. Rosa 

Elvira Fernández González 

−−−− A difusión da información estatística sobre Galicia na web do IGE. 

Esther López Vizcaíno 

−−−− A produción estatística do IGE: enquisas aos fogares. María 

Dolores Martínez Fernández 

−−−− A produción estatística do IGE: enquisas ás empresas. Eva 

Alberte Aparicio 

−−−− A produción estatística do IGE: Contas Económicas Anuais e 

Marco Input-Output. Raúl Jácome Rodríguez 

−−−− A produción estatística do IGE: Contas Económicas Trimestrais. 

Esteban Andión Hermida 

� SAE2009 Conferencia on Small Área Estimation . Elche. Xuño-xullo de 

2009. O IGE participou no relatorio: 

−−−− Small area estimation of the monthly home income in the counties 

of Galicia. Roberto Domínguez, Mª José Lombardía Cortiña, 

Wenceslao González Manteiga, Esther López Vizcaíno e Juan 

Manuel Prada Sánchez 

� Xornadas sobre indicadores adiantados . Sevilla. Setembro de 2009. O 

IGE participou co relatorio: 

−−−− Indicadores de confianza do consumidor e índice de confianza 

empresarial en Galicia. Isabel del Río Viqueira 

� Economía doméstica e uso do tempo dos fogares. Refl exións á luz 

do caso galego . Santiago de Compostela. Setembro de 2009. O IGE 

participou neste curso de verán da USC presentando un relatorio e 

moderando unha mesa redonda: 
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−−−− Avances e experiencias na produción estatística de xénero en 

Galicia. Relatorio presentado por Carlos Luís Iglesias Patiño e 

Estefanía Villar Cheda 

−−−− O papel dos institutos oficiais de estatística na medición do uso do 

tempo. Mesa redonda moderada por Raúl Jácome Rodríguez 

� Congreso internacional de historia da estatística e  a probabilidade.  

Santiago de Compostela. Setembro de 2009. O Director do IGE participou 

na sesión de apertura do congreso 

� III Xornadas Íbero-Atlánticas de estatísticas rexio nais . Azores. 

Outubro de 2009. O IGE participou co relatorio: 

−−−− Contabilidade trimestral de Galicia no marco dun sistema 

integrado de contas. Esteban Andión Hermida e Ángel Luís Tarrío 

Tobar 

� Curso sobre os contidos dispoñibles na web do IGE p ara os usuarios 

de enfermería . Escola Universitaria de Enfermería da Coruña. A Coruña. 

Novembro de 2009. Esther López Vizcaíno 

� IX Congreso galego de estatística e investigación d e operacións . 

Ourense. Novembro 2009. O IGE participou nun relatorio e intervindo 

nunha mesa redonda: 

−−−− Estimación en áreas pequenas: o ingreso medio mensual por 

fogar nas comarcas galegas. Relatorio presentado por Roberto 

Domínguez,  Mª José Lombardía Cortiña e Esther López Vizcaíno, 

Wenceslao González Manteiga e Juan Manuel Prada Sánchez 

−−−− Mesa redonda sobre o uso da estatística e investigacións de 

operacións no sector turístico. Carlos Luís Iglesias Patiño 

� III Xornadas de Análise Input-Output: Cambio estrut ural e 

desenvolvemento sostible. Albacete. Setembro-outubro de 2009. O IGE 

participou  co relatorio: 

−−−− A elaboración dun Marco Input-Output rexional: A experiencia de 

Galicia. Raúl Jácome Rodríguez e Carmen Vilas Cruz  

Cursos e xornadas organizados polo IGE 
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� Curso teórico-práctico de estatística descritiva . Santiago de 

Compostela. Maio 2009. Docentes: Andrés Diz Alonso, Marta Suárez 

Morao, Esther López Vizcaíno, Nuria Aguilar Vázquez, Sara Moyano 

Pérez e Rosa Elvira Fernández González 

� Curso teórico-práctico de estatística oficial . Santiago de Compostela. 

Novembro 2009. Docentes: Amador Rodríguez Souto, Rosa Elvira 

Fernández González, María Pilar Romero Martínez, María Dolores 

Martínez Fernández, Marcos Rodríguez Rey e Esther López Vizcaíno 

� Uso didáctico do portal educativo do IGE . Vigo. Outubro de 2009. 

Docentes:Esther López Vizcaíno, Pilar Romero Martínez e Ana Andión 

Hermida 

Dentro do obxectivo instrumental do PGE 2007-2011 sobre a necesidade de 

sensibilizar á sociedade con actividades que potencien o coñecemento a través da 

estatística o IGE asinou no 2009 un convenio de colaboración coa empresa La 

Voz de Galicia, SA, para fomentar o uso da estatística entre o alumnado da ESO. 

Como resultado desta colaboración o IGE elaborou oito unidades didácticas 

baseadas en noticias publicadas, nas que se abordaron os temas de poboación, 

movementos migratorios, IPC, mercado laboral, condicións de vida, comercio 

exterior, crecemento económico e perfil empresarial. No suplemento semanal “A 

Voz da Escola” incluíronse noticias relacionadas con estas unidades didácticas. 

PROCESO SELECTIVO 

No 2009 foron nomeados funcionarios do corpo superior da Administración da 

Xunta de Galicia, grupo A1, escala superior de estatísticos, os aspirantes que 

superaron o proceso selectivo segundo Resolución do 9 de decembro de 2008, do 

tribunal designado para cualificar o devandito proceso (DOG nº 244, do 17 de 

decembro de 2008). 

O Decreto 437/2009, do 17 de decembro (DOG nº 246, do 15 de decembro) 

establece a oferta de emprego público para o 2009 na que figuran catro prazas de 

acceso libre do Corpo de xestión de Administración da Xunta de Galicia (subgrupo 

A2), Escala técnica de estatísticos e unha praza de consolidación do Corpo 

superior de Administración da Xunta de Galicia (subgrupo A1), Escala superior de 

estatísticos. Estes procesos selectivos realizaranse no 2010. 
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BOLSAS DE FORMACIÓN 

En cumprimento da actividade de formación estatística especializada e de 

perfeccionamento profesional o Director do IGE prorrogou ata o 31 de agosto de 

2009 as catro bolsas de formación na área de estatística pública convocadas por 

Resolución do 14 de maio de 2007 (DOG nº 98, do 23 de maio de 2007).  

Dentro da mesma área, por  Resolución do Director do IGE, do 2 de xaneiro de 

2009, adxudicáronse dúas bolsas de formación, convocadas por Resolución do  

27 de outubro de 2008 (DOG nº 214, do 4 de novembro de 2008). 

No marco do Convenio de colaboración coa USC para a realización do Master 

oficial en desenvolvemento rexional e integración económica impartido no curso 

2008-2009 realizaron prácticas no IGE as alumnas Ánxela Troitiño Cobas e Mª del 

Carmen Espido Bello. 

AVALIACIÓN DO RENDIMENTO  

No ano 2009 o IGE transmitiu os datos relativos á actividade desenvolvida no 

exercicio anterior á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación das Políticas  

Públicas a través do Programa de Análise do Desempeño da Xunta de Galicia 

(ADEX), para que se elaborase o informe de avaliación do rendemento 

correspondente á devandita anualidade.  
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DATOS DE PERSOAL 

 

ESTRUTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL 

Aprobada polo Decreto 198/2008, do 28 de agosto (DOG nº 175 do 10 de 

setembro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRO DE PERSOAL 

A relación de postos de traballo do IGE, aprobada por acordo do Consello da 

Xunta do 25 de xuño de 2009, publicada como Resolución da Conselleira de 

Facenda do 26 de xuño e publicada no DOG nº 135 do 13 de xullo, ten como 

obxectivo adaptar o cadro de persoal do Instituto á súa nova estrutura orgánica 

 

DIRECCIÓN

SECRETARÍA XERAL SUB. DE PRODUCIÓN ESTATÍSTICA SUB. DE SÍNTESE, ANÁLISE E DIFUSIÓN

SERVIZO DE PERSOAL E 
XESTIÓN ORZAMENTARIA

SERVIZO DE COORDINACIÓN 
E PLANIFICACIÓN

SERVIZO DE INFORMÁTICA

SERVIZO DE ESTATÍSTICAS 
SOCIAIS

SERVIZO DE INFRAESTRUTURA
E TÉCNICAS ESTATÍSTICAS

SERVIZO DE TRABALLOS
DE CAMPO

SERVIZO TÉCNICO-XURÍDICO 
E DE CONTRATACIÓN

SERVIZO DE ESTATÍSTICAS 
DE EMPRESAS

SERVIZO DE CONTAS
ECONÓMICAS

SERVIZO DE DIFUSIÓN
E INFORMACIÓN

SERVIZO DE ANÁLISE 
E ESTUDOS

DIRECCIÓN

SECRETARÍA XERAL SUB. DE PRODUCIÓN ESTATÍSTICA SUB. DE SÍNTESE, ANÁLISE E DIFUSIÓN

SERVIZO DE PERSOAL E 
XESTIÓN ORZAMENTARIA

SERVIZO DE COORDINACIÓN 
E PLANIFICACIÓN

SERVIZO DE INFORMÁTICA

SERVIZO DE ESTATÍSTICAS 
SOCIAIS

SERVIZO DE INFRAESTRUTURA
E TÉCNICAS ESTATÍSTICAS

SERVIZO DE TRABALLOS
DE CAMPO

SERVIZO TÉCNICO-XURÍDICO 
E DE CONTRATACIÓN

SERVIZO DE ESTATÍSTICAS 
DE EMPRESAS

SERVIZO DE CONTAS
ECONÓMICAS

SERVIZO DE DIFUSIÓN
E INFORMACIÓN

SERVIZO DE ANÁLISE 
E ESTUDOS
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regulada no Decreto 198/2008, do 28 de agosto (DOG nº 175, do 10 de setembro). 

Nela figuran 74 postos, aos que compre engadir un máis recollido no anexo de 

persoal dos orzamentos do IGE: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación dos postos  Nº  
Secretaría Xeral 1 

Subdireccións 2 

Xefaturas de servizo 11 

Xefaturas de sección 17 

Técnicos facultativos nivel 22 4 

Postos base grupo A 10 

Técnicos facultativos nivel 18  4 

Postos base grupo D 5 

Posto base grupo E 1 

Xefaturas de negociado 4 

Xefaturas de grupo 1 

Programadores 1 

Operadores 2 

Secretarios 2 

Condutor 1 

Enquisadores 8 

Outro persoal laboral 1 

TOTAL 75 

Corpos/escalas 

Corpo xeral 18 

Corpo xeral/Escalas de estatística  3 

Escalas de estatística  38 

Corpo xeral/Escalas de informática 1 

Escalas de informática 5 

Persoal laboral 10 

TOTAL 75 
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Denominación Nº NIVEL CORPO/ESCALA 

Secretaría xeral 1 30 Xeral/escala estatística 

Subdirección  2 30 Xeral/ escala estatística 

Secretario dirección 1 18 Xeral 

Técnico facultativo superior  4 22 Escala estatística 

Secretario subdirección 1 16 Xeral 

Xefatura de servizo 11 28 2 xeral, 1 escala informática, 8 
escala estatística 

Xefatura de sección 17 25 2 xeral, 2 escala informática, 13 
escala estatística 

Xefatura de negociado 4 18 Xeral 

Xefatura de grupo 1 14 Xeral 

Posto base grupo A 10 20 1 xeral, 9 escala estatística 

Técnico facultativo medio 4 18 Escala estatística 

Posto base grupo D 5 12 Xeral 

Posto base grupo E 1 10 Xeral 

Programador 1 20 Escala informática 

Operador 2 18 Escala informática 

Enquisador 8 - Laboral grupo III 

Condutor 1 - Laboral grupo IV 

Outro persoal 1 - Laboral grupo I 

TOTAL 75 
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Decreto 433/2009,  do 11 de decembro, polo que 
se aproba o Programa estatístico anual  da 
Comunidade autónoma de Galicia para o 2010  



 

 

 
 

 

 

 

 

O Estatuto de autonomía de Galicia recolle como 

competencia exclusiva a estatística para os fins da  

Comunidade Autónoma (artigo 27.6) 

Para desenvolver esta competencia promulgouse a Lei 

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

modificada por Lei 7/1993, Lei 10/2001 e Lei 16/200 6   
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DECRETO  433/2009,  DO 11 DE  DECEMBRO,  POLO  QUE SE 

APROBA O PROGRAMA ESTATÍSTICO ANUAL DA 

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O 2010 

 
O Plan galego de estatística é, conforme o artigo 6 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, 

de estatística de Galicia, o instrumento de ordenación e planificación da actividade 

estatística da Comunidade Autónoma de Galicia. Para o seu desenvolvemento e a 

súa execución o Consello da Xunta, por proposta da conselleira de Facenda, 

aprobará un Programa estatístico que terá a vixencia dun ano natural, conforme 

establece o artigo 9 da citada lei. 

O Plan galego de estatística 2007-2011, aprobado pola Lei 16/2006, do 27 de 

decembro, prevé que os programas estatísticos anuais inclúan a relación de 

operacións estatísticas que satisfagan as súas metas de información, recollendo 

para cada unha delas as características que determina o seu artigo 11. Ademais, 

os programas poderán incluír unha relación doutras actividades estatísticas 

vinculadas cos obxectivos do plan. 

En cumprimento do disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, o 

proxecto do Programa estatístico anual 2010 foi elaborado polo Instituto Galego de 

Estatística, despois do informe preceptivo do Consello Galego de Estatística. 

En virtude de todo o anterior, por proposta da conselleira de Facenda, e logo da 

deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día once de 

decembro de dous mil nove, 

D I S P O Ñ O: 

Artigo 1. Aprobación do Programa estatístico anual 2010 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de 

estatística de Galicia e no artigo 11 da Lei 16/2006, do 27 de decembro, do Plan 
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galego de estatística 2007-2011, apróbase o Programa estatístico anual da 

Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010. Este programa inclúe as 

operacións e outras actividades estatísticas que darán cumprimento aos 

obxectivos do plan, en particular aos obxectivos informativos plasmados nas 

metas de información estatística. Nos anexos I, II, III e IV recóllense, clasifícanse e 

descríbense estas actividades. 

Artigo 2. Obxectivos organizativos e instrumentais 

  

1. Coa finalidade de contribuír á estruturación e ao desenvolvemento da 

organización estatística de Galicia e conseguir un uso máis racional dos 

recursos e da información dispoñible, poderanse establecer acordos de 

colaboración entre os organismos da Administración autonómica e destes 

con outros de ámbito local, autonómico, estatal, europeo ou internacional. 

 

2. Desenvolveranse as actividades necesarias para asegurar a calidade e 

conexión do sistema estatístico cos usuarios, entre outras, a divulgación 

axeitada da información estatística de carácter oficial, a realización de 

proxectos de investigación estatística e a formación, tanto dos profesionais 

como dos usuarios. No anexo V ofrécese información máis detallada 

destas actividades. 

 

Artigo 3.  Carácter das operacións estatísticas 

As operacións incluídas nos programas anuais con proxecto técnico 

consideraranse oficiais após a publicación dos seus resultados. 

Disposición adicional 

As actividades estatísticas incluídas neste programa levaranse a efecto dentro das 

dispoñibilidades orzamentarias existentes no estado de gastos do orzamento da 

Comunidade Autónoma de Galicia para o 2010. 

Disposicións derradeiras 

Primeira. Facúltase á Conselleira de Facenda para ditar cantas disposicións sexan 
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necesarias para o desenvolvemento e execución desta norma. 

Segunda. Esta disposición entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2010. 

Santiago de Compostela, once de decembro de dous mil nove. 

Alberto Núñez Feijóo                                                Marta Fernández Currás 

Presidente                                                                             Conselleira de Facenda 

ANEXO I. Metas de información coas operacións e outras actividades estatísticas 

que as satisfán 

ANEXO II. Operacións e outras actividades estatísticas por organismo 

responsable 

ANEXO III. Descrición das operacións estatísticas  

ANEXO IV. Descrición das outras actividades estatísticas  

ANEXO V. Outras actividades de interese estatístico 
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ANEXO I 

METAS DE INFORMACIÓN COAS OPERACIÓNS E OUTRAS 
ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS QUE AS SATISFÁN  

1 Territorio, recursos naturais e medio ambiente 

1.1 Territorio e recursos naturais  

1.1.1 Territorio e oferta e demanda de solo 

1.1.2 Infraestruturas. Estradas e portos 

 11201 Contaxe nas estradas competencia da comunidade autónoma: en curso 

1.1.3 Estática e dinámica forestal. Superficies e repoboacións. Montes veciñais e 
comunidades de montes 

 11301 Explotación do rexistro de montes veciñais de man común: en curso 

 11302 Producións forestais: en curso 

1.1.4 Incendios forestais 

 11401 Incendios forestais: en curso 

1.1.5 Recursos naturais e biodiversidade 

 11501 Evolución das zonas de produción marisqueira: en implantación 

 11502 Estatística sobre caza e pesca continental: en proxecto 

1.2 Medio ambiente  

1.2.1 Ambiente atmosférico. Climatoloxía e calidade do aire 

 12101 Calidade do aire: en curso 

 12102 Climatoloxía: en curso 

 12103 Niveis polínicos: en curso 

1.2.2 Reservas, calidade, depuración e usos das augas 
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 12202 Reservas de auga: en curso 

 12203 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: en 
curso 

1.2.3 Residuos urbanos e industriais 

1.2.4 Infraccións e impacto ambiental 

1.2.5 Indicadores ambientais 

 AE226 Indicadores ambientais 

2 Poboación e condicións sociais 

2.1 Poboación  

2.1.1 Poboación e movementos migratorios 

 21101 Indicadores demográficos: en reestruturación 

 AE201 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes 

 AE301 Explotación do movemento natural da poboación 

 AE302 Explotación dos movementos migratorios 

 AE409 Galicia aberta: a emigración en cifras 

2.1.2 Proxeccións demográficas. Poboación e fogares 

 21201 Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso 

2.2 Sanidade  

2.2.1 Atención primaria e procesos hospitalarios. Listas de agarda 

 22101 Conxunto mínimo básico de datos hospitalarios: en reestruturación 

 22102 Explotación do rexistro galego de interrupcións voluntarias do embarazo: en 
curso 

 22103 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso 
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2.2.2 Prestación farmacéutica 

2.2.3 Estado xeral da saúde da poboación, en particular cobertura vacinal e condutas de 
risco 

 22301 Enquisa de cobertura vacinal: en implantación 

2.2.4 Morbilidade e o seu impacto sobre o mercado laboral 

 22101 Conxunto mínimo básico de datos hospitalarios: en reestruturación 

 22401 Enfermidades de declaración obrigatoria: en curso 

 22402 Explotación do rexistro galego da sida: en cumprimento 

 22403 Explotación do rexistro galego de tuberculose: en curso sen proxecto 

2.2.5 Mortalidade por causas 

 22501 Análise da mortalidade: en curso 

 22502 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento 

2.2.6 Consumo de drogas e asistencia a persoas drogodependentes 

 22502 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento 

 22601 Estudo epidemiolóxico do consumo de drogas: en curso 

 22602 Sistema de avaliación asistencial de drogodependencias: en curso 

2.3 Educación e capital humano  

2.3.1 Ensino preobrigatorio, obrigatorio e postobrigatorio non universitario 

 23101 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso 

 23201 Datos estatísticos do sistema universitario de Galicia: en curso 

2.3.2 Ensino universitario, coa inclusión do acceso e da oferta e demanda de titulacións 

 23201 Datos estatísticos do sistema universitario de Galicia: en curso 

 23203 Indicadores do sistema universitario de Galicia: en proxecto 

2.3.3 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral 

 23302 Inserción laboral dos titulados de formación profesional: en 
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reestruturación 

 23304 Inserción laboral dos titulados no sistema universitario de Galicia: en 
implantación 

 AE108 Enquisa de poboación activa. Módulo sobre transición da escola ao traballo 

2.3.4 Formación non regrada, coa inclusión da realizada no seo das empresas 

 23401 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso 

 23402 Formación profesional ocupacional: en curso 

2.4 Mundo laboral  

2.4.1 Sinistralidade e outras condicións de traballo. Accións preventivas 

 24102 Sinistralidade laboral: en curso 

 24104 Enquisa de poboación activa. Módulo de conciliación da vida persoal e 
laboral: en cumprimento 

2.4.2 Concertación laboral, onde se inclúen conciliacións, negociación colectiva e 
eleccións sindicais 

 24201 Conciliacións individuais e colectivas: en curso 

 24202 Eleccións sindicais: en curso 

 AE227 Negociación colectiva 

2.4.3 Conflitividade laboral, onde se inclúen infraccións, sancións, folgas, peches patronais 
e regulación de emprego 

 24301 Folgas e peches patronais: en curso 

 24302 Infraccións e sancións na orde social: en curso 

 24303 Regulación de emprego: en curso 

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial atención á caracterización deste 
último 
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 24401 Apertura de centros de traballo: en curso 

 24402 Centros especiais de emprego: en curso 

 24403 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso 

 24404 Empresas de traballo temporal: en curso 

 24406 Explotación do rexistro de contratos laborais: en curso sen proxecto 

 24408 Informe do paro rexistrado: en curso sen proxecto 

 24410 Persoal ao servizo da administración autonómica: en cumprimento 

 24411 Enquisa de poboación activa en Galicia: en cumprimento 

 AE218 Indicadores do mercado laboral 

 AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social 

 AE405 Tendencias do emprego 

 AE501 Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 

2.5 Benestar, emprego do tempo e participación soci al 

2.5.1 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais 

 25101 Explotación do censo de persoas con minusvalidez: en curso 

 25102 Explotación do rexistro de fundacións e entidades de iniciativa social: en 
reestruturación 

 25103 Explotación dos rexistros de centros de igualdade e do benestar: en 
reestruturación 

 25201 Estatística de protección de menores: en curso 

 25202 Estatística de familias numerosas: en curso 

 25301 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de emerxencia social: 
en curso 

 25404 Estatística de violencia de xénero: en curso 

 AE225 Asistencia xurídica gratuíta 
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 AE306 Pensións e outras prestacións 

 AE408 A realidade da muller galega 

2.5.2 Vida familiar e a súa conciliación co traballo, emprego do tempo e mobilidade 

 24104 Enquisa de poboación activa. Módulo de conciliación da vida persoal e 
laboral: en cumprimento 

 25201 Estatística de protección de menores: en curso 

 25202 Estatística de familias numerosas: en curso 

 25203 Enquisa de condicións de vida. Módulo xeral: en curso 

 AE408 A realidade da muller galega 

2.5.3 Pobreza e exclusión social 

 25203 Enquisa de condicións de vida. Módulo xeral: en curso 

 25301 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de emerxencia social: 
en curso 

2.5.4 Xustiza, seguridade e participación cidadá 

 25404 Estatística de violencia de xénero: en curso 

 AE225 Asistencia xurídica gratuíta 

2.5.5 Indicadores sociais 

 25502 Indicadores de xénero: en reestruturación 

 25504 Indicadores de cohesión social: en implantación 

 25505 Indicadores sanitarios: en implantación 

2.6 Cultura e lecer  

2.6.1 Equipamentos e recursos culturais, deportivos e para o lecer 

 26102 Estatística de bibliotecas públicas: en curso 
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 26104 Explotación da rede galega de teatros e auditorios: en curso 

2.6.2 Produción e oferta cultural 

2.6.3 Hábitos e prácticas culturais, deportivas e do lecer 

 11502 Estatística sobre caza e pesca continental: en proxecto 

2.6.4 Prácticas lingüísticas 

 38201 Enquisa estrutural a empresas: en reestruturación 

2.7 Vivenda  

2.7.1 Equipamento e características 

 27101 Enquisa de condicións de vida. Características básicas dos fogares: en curso 

 34101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento 

2.7.2 Demanda e gasto. Vivendas protexidas e prezos da vivenda 

 AE211 Accesibilidade á vivenda 

3 Estrutura produtiva 

3.1 Sector agrario  

3.1.1 Infraestrutura e efectivos agrarios. Capital e terra: facendas gandeiras, maquinaria e 
superficies agrícolas 

 31101 Explotación do rexistro de avicultura: en curso 

 31102 Explotación do rexistro de gando bovino: en curso 

 31103 Explotación do rexistro de maquinaria agrícola: en curso 

 31104 Explotación do rexistro de ovino e cabrún: en curso 

 31105 Superficies agrícolas: en curso 

 AE401 Anuario de estatística agraria 

3.1.2 Características técnico-económicas das explotacións agrícolas 

 31201 Estatística do sector hortoflorícola: en curso 
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 AE105 Utilización de medios de produción na explotación agraria 

 AE401 Anuario de estatística agraria 

3.1.3 Características técnico-económicas das explotacións gandeiras 

 31301 Enquisa do sector avícola: en reestruturación 

 31302 Sector cunícola: en cumprimento 

 31303 Sector porcino industrial: en cumprimento 

 AE401 Anuario de estatística agraria 

3.1.4 Producións e rendementos vexetais 

 31401 Estrutura do viñedo de vinificación: en curso 

 31402 Rendementos de cultivos: en curso 

 AE401 Anuario de estatística agraria 

3.1.5 Producións e rendementos animais: sacrificio de gando e produción de leite 

 31501 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento 

 AE401 Anuario de estatística agraria 

3.1.6 Produción ecolóxica e de calidade 

 AE401 Anuario de estatística agraria 

3.2 Pesca e acuicultura  

3.2.1 Infraestrutura e recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas 

 32102 Explotación do rexistro de buques pesqueiros da comunidade autónoma: en 
curso 

3.2.2 Producións e características económicas das unidades de produción. Primeira venda 
de produtos pesqueiros 

 32201 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso 
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 32202 Estatística de produción de acuicultura mariña: en curso 

 AE402 Anuario de pesca 

3.3 Enerxía e industria  

3.3.1 Produción, distribución e consumo de enerxía 

 33101 Balance enerxético: en curso 

 33102 Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial: en curso 

 AE228 A enerxía en Galicia 

3.3.2 Caracterización do subsector mineiro 

3.3.3 Estrutura e dinámica na industria manufactureira, incluíndo a agroindustria 

 33301 Explotación do rexistro da agroindustria: en curso 

 33302 Explotación do rexistro industrial: en implantación 

 38101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso 

 AE307 Explotación do índice de produción industrial 

3.4 Construción  

3.4.1 Construción. Rehabilitación e recuperación do patrimonio construído 

 34101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento 

 AE207 Seguimento e análise da construción 

3.5 Servizos de mercado  

3.5.1 Comercio interior e transporte de mercadorías e de pasaxeiros 

3.5.2 Infraestrutura turística e hostaleira. Empresas e actividades turísticas 

 35201 Explotación do rexistro de empresas e actividades turísticas: en curso 

3.5.3 Movemento turístico. Ocupación en establecementos regulamentados e non 
regulamentados 

 37104 Análise estatística sobre o turismo. Enquisa en orixe: en curso 
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 37105 Gasto dos non-residentes en Galicia: en curso 

3.5.4 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado 

 35401 Empresas de xogo e máquinas recreativas e de azar: en reestruturación 

3.6 Administración pública e outros servizos non de  mercado  

3.6.1 Administración autonómica. Recursos e gasto público en áreas de especial interese, 
como sanidade, educación, infraestruturas e I+D+i 

 36101 Indicadores da actividade económica-financeira da comunidade autónoma: en 
curso 

 36103 Estatística tributaria autonómica: en curso 

 36104 Explotación do directorio de organismos das administracións públicas 
galegas: en reestruturación 

 36105 Gasto educativo: en cumprimento 

 41203 Estatística da administración electrónica na Administración autonómica e 
nos concellos galegos: en proxecto 

 AE219 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia 

3.6.2 Administración local. Recursos e gasto público. Servizos públicos básicos 

 41203 Estatística da administración electrónica na Administración autonómica e nos 
concellos galegos: en proxecto 

3.6.3 Administración universitaria. Recursos e gasto público 

3.6.4 Seguimento e avaliación de plans de actuación 

 36401 Seguimento dos programas operativos Feder e FSE: en implantación 

3.6.5 Institucións sen fins de lucro 

 25102 Explotación do rexistro de fundacións e entidades de iniciativa social: en 
reestruturación 

 25103 Explotación dos rexistros de centros de igualdade e do benestar: en 
reestruturación 
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3.7 Mercados e prezos  

3.7.1 Demanda, mercados e axentes. Intercambios comerciais 

37102 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León, 
Zamora e  norte de Portugal: en reestruturación 

 37103 Análise estatística sobre o turismo. Enquisa en destino: en curso 

 37104 Análise estatística sobre o turismo. Enquisa en orixe: en curso 

 37105 Gasto dos non-residentes en Galicia: en curso 

 37106 Enquisa conxuntural a fogares: en curso 

 37107 Índices de competitividade: en curso 

 37108 Enquisa de condicións de vida. Gasto dos fogares: en curso 

 AE224 Análise sobre os intercambios comerciais entre Galicia e o resto de España 

 AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario 

3.7.2 Prezos e índices de prezos, en particular prezos agrarios e da terra 

 37201 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso 

 37202 Prezos agrarios: en cumprimento 

 37203 Prezos da terra: en cumprimento 

 37204 Prezos do leite: en curso 

 37205 Explotación do rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite: 
en proxecto 

 AE209 Informe das variacións do Índice de prezos de consumo 

3.8 Actividade empresarial  

3.8.1 Infraestrutura e demografía empresarial. Empresas e unidades locais 

 38101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso 

3.8.2 Características económico-financeiras do sector empresarial e a súa conxuntura 

 38201 Enquisa estrutural a empresas: en reestruturación 
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 38202 Confianza empresarial: en curso 

 38203 Indicadores do sector empresarial: en reestruturación 

 38204 Enquisa de innovación empresarial: en curso 

3.8.3 Economía social. Cooperativas e outras formas asociativas 

 38301 Cooperativas: en curso 

 38302 Sociedades laborais: en curso 

3.9 Sistema de contas  

3.9.1 Contas económicas anuais e trimestrais 

 39101 Contas económicas anuais: en curso 

 39102 Contas económicas trimestrais: en curso 

3.9.2 Marco input-output 

 AE503 Analise do Marco input ouput 

3.9.3 Ampliacións do sistema. Indicadores municipais da renda dos fogares, matriz de 
contabilidade social e contas satélites 

 39301 Conta satélite do turismo: en proxecto 

 39303 Contas económicas da agricultura: en cumprimento 

4 Sociedade da información, ciencia e tecnoloxía 

4.1 Sociedade da información  

4.1.1 Indicadores da sociedade da información 

 41101 Sistema de indicadores da sociedade da información: en reestruturación 

4.1.2 Sociedade da información nos diversos sectores, en particular nos centros educativos 
e sanitarios 

 23101 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso 
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 38201 Enquisa estrutural a empresas: en reestruturación 

 41202 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso 

 41203 Estatística da administración electrónica na Administración autonómica e nos 
concellos galegos: en proxecto 

 AE219 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia 

4.2 Ciencia e tecnoloxía  

4.2.1 Indicadores de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación 

 42101 Sistema de indicadores da I+D+i: en reestruturación 

 42102 Situación da certificación en Galicia: en curso 

4.2.2 Ciencia e tecnoloxía nos diversos sectores. Recursos e resultados 

 38204 Enquisa de innovación empresarial: en curso 

 42201 Financiamento da I+D no sistema universitario galego: en reestruturación 

 42202 I+D no sistema sanitario galego: en implantación 

 42203 Persoal dedicado á I+D no sistema universitario galego: en reestruturación 
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ANEXO II 

OPERACIÓNS E OUTRAS ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS POR 
ORGANISMO RESPONSABLE  

Presidencia da Xunta  

25404 Estatística de violencia de xénero: en curso 

25502 Indicadores de xénero: en reestruturación 

41101 Sistema de indicadores da sociedade da información: en reestruturación 

41203 Estatística da administración electrónica na Administración autonómica e 
nos concellos galegos: en proxecto 

AE219 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia 

AE408 A realidade da muller galega 

AE409 Galicia aberta: a emigración en cifras 

Consellería de Presidencia, Administracións Pública s e Xustiza 

35401 Empresas de xogo e máquinas recreativas e de azar: en reestruturación 

AE225 Asistencia xurídica gratuíta 

Consellería de Facenda  

24410 Persoal ao servizo da administración autonómica: en cumprimento 

36101 Indicadores da actividade económica-financeira da comunidade autónoma: 
en curso 
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36103 Estatística tributaria autonómica: en curso 

36104 Explotación do directorio de organismos das administracións públicas 
galegas: en reestruturación 

36401 Seguimento dos programas operativos Feder e FSE: en implantación 

AE210 Observatorio da economía galega 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes truturas  

11201 Contaxe nas estradas competencia da comunidade autónoma: en curso 

12101 Calidade do aire: en curso 

12102 Climatoloxía: en curso 

12103 Niveis polínicos: en curso 

12202 Reservas de auga: en curso 

34101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento 

AE226 Indicadores ambientais 

Consellería de Economía e Industria  

33101 Balance enerxético: en curso 

33102 Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial: en curso 

33302 Explotación do rexistro industrial: en implantación 

42101 Sistema de indicadores da I+D+i: en reestruturación 

42102 Situación da certificación en Galicia: en curso 

AE228 A enerxía en Galicia 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria  

23101 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso 

23201 Datos estatísticos do sistema universitario de Galicia: en curso 
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23203 Indicadores do sistema universitario de Galicia: en proxecto 

23302 Inserción laboral dos titulados de formación profesional: en reestruturación 

23304 Inserción laboral dos titulados no sistema universitario de Galicia: en 
implantación 

36105 Gasto educativo: en cumprimento 

42201 Financiamento da I+D no sistema universitario galego: en reestruturación 

42203 Persoal dedicado á I+D no sistema universitario galego: en reestruturación 

Consellería de Sanidade  

12203 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: 
en curso 

22101 Conxunto mínimo básico de datos hospitalarios: en reestruturación 

22102 Explotación do rexistro galego de interrupcións voluntarias do embarazo: 
en curso 

22103 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso 

22301 Enquisa de cobertura vacinal: en implantación 

22401 Enfermidades de declaración obrigatoria: en curso 

22402 Explotación do rexistro galego da sida: en cumprimento 

22403 Explotación do rexistro galego de tuberculose: en curso sen proxecto 

22501 Análise da mortalidade: en curso 

22502 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento 

22601 Estudo epidemiolóxico do consumo de drogas: en curso 

22602 Sistema de avaliación asistencial de drogodependencias: en curso 
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25505 Indicadores sanitarios: en implantación 

41202 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso 

42202 I+D no sistema sanitario galego: en implantación 

Consellería de Cultura e Turismo  

26102 Estatística de bibliotecas públicas: en curso 

26104 Explotación da rede galega de teatros e auditorios: en curso 

35201 Explotación do rexistro de empresas e actividades turísticas: en curso 

37102 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León, 
Zamora e norte de Portugal: en reestruturación 

37103 Análise estatística sobre o turismo. Enquisa en destino: en curso 

37104 Análise estatística sobre o turismo. Enquisa en orixe: en curso 

39301 Conta satélite do turismo: en proxecto 

Consellería de Traballo e Benestar  

23401 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso 

23402 Formación profesional ocupacional: en curso 

24102 Sinistralidade laboral: en curso 

24201 Conciliacións individuais e colectivas: en curso 

24202 Eleccións sindicais: en curso 

24301 Folgas e peches patronais: en curso 

24302 Infraccións e sancións na orde social: en curso 

24303 Regulación de emprego: en curso 

24401 Apertura de centros de traballo: en curso 

24402 Centros especiais de emprego: en curso 
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24403 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso 

24404 Empresas de traballo temporal: en curso 

24406 Explotación do rexistro de contratos laborais: en curso sen proxecto 

24408 Informe do paro rexistrado: en curso sen proxecto 

25101 Explotación do censo de persoas con minusvalidez: en curso 

25102 Explotación do rexistro de fundacións e entidades de iniciativa social: en 
reestruturación 

25103 Explotación dos rexistros de centros de igualdade e do benestar: en 
reestruturación 

25201 Estatística de protección de menores: en curso 

25202 Estatística de familias numerosas: en curso 

25301 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de emerxencia 
social: en curso 

38301 Cooperativas: en curso 

38302 Sociedades laborais: en curso 

AE218 Indicadores do mercado laboral 

AE227 Negociación colectiva 

AE405 Tendencias do emprego 

AE406 Anuario de estatísticas sociolaborais 

Consellería do Medio Rural  

11301 Explotación do rexistro de montes veciñais de man común: en curso 

11302 Producións forestais: en curso 
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11401 Incedios forestais: en curso 

11502 Estatística sobre caza e pesca continental: en proxecto 

31101 Explotación do rexistro de avicultura: en curso 

31102 Explotación do rexistro de gando bovino: en curso 

31103 Explotación do rexistro de maquinaria agrícola: en curso 

31104 Explotación do rexistro de ovino e cabrún: en curso 

31105 Superficies agrícolas: en curso 

31201 Estatística do sector hortoflorícola: en curso 

31301 Enquisa do sector avícola: en reestruturación 

31302 Sector cunícola: en cumprimento 

31303 Sector porcino industrial: en cumprimento 

31401 Estrutura do viñedo de vinificación: en curso 

31402 Rendementos de cultivos: en curso 

31501 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento 

33301 Explotación do rexistro da agroindustria: en curso 

37202 Prezos agrarios: en cumprimento 

37203 Prezos da terra: en cumprimento 

37204 Prezos do leite: en curso 

37205 Explotación do rexistro sobre prezos declarados polos compradores de 
leite: en proxecto 

39303 Contas económicas da agricultura: en cumprimento 

AE105 Utilización de medios de produción na explotación agraria 

AE401 Anuario de estatística agraria 
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Consellería do Mar  

11501 Evolución das zonas de produción marisqueira: en implantación 

32102 Explotación do rexistro de buques pesqueiros da comunidade autónoma: en 
curso 

32201 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso 

32202 Estatística de produción de acuicultura mariña: en curso 

AE402 Anuario de pesca 

Instituto Galego de Estatística  

21101 Indicadores demográficos: en reestruturación 

21201 Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso 

24104 Enquisa de poboación activa. Módulo de conciliación da vida persoal e 
laboral: en cumprimento 

24411 Enquisa de poboación activa en Galicia: en cumprimento 

25203 Enquisa de condicións de vida. Módulo xeral: en curso 

25502 Indicadores de xénero: en reestruturación 

25504 Indicadores de cohesión social: en implantación 

27101 Enquisa de condicións de vida. Características básicas dos fogares: en 
curso 

34101 Estatística de construción de edificios: en cumprimento 

37105 Gasto dos non-residentes en Galicia: en curso 

37106 Enquisa conxuntural a fogares: en curso 

37107 Índices de competitividade: en curso 
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37108 Enquisa de condicións de vida. Gasto dos fogares: en curso 

37201 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en 
curso 

38101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso 
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38201 Enquisa estrutural a empresas: en reestruturación 

38202 Confianza empresarial: en curso 

38203 Indicadores do sector empresarial: en reestruturación 

38204 Enquisa de innovación empresarial: en curso 

39101 Contas económicas anuais: en curso 

39102 Contas económicas trimestrais: en curso 

AE108 Enquisa de poboación activa. Módulo sobre transición da escola ao traballo 

AE201 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes 

AE202 Banco de series de conxuntura 

AE203 Atlas estatístico comarcal 

AE204 Portal estatístico para o mundo educativo 

AE205 Banco de datos territorial 

AE207 Seguimento e análise da construción 

AE209 Informe das variacións do Índice de prezos de consumo 

AE211 Accesibilidade á vivenda 

AE224 Análise sobre os intercambios comerciais entre Galicia e o resto de España 

AE301 Explotación do movemento natural da poboación 

AE302 Explotación dos movementos migratorios 

AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social 

AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario 

AE306 Pensións e outras prestacións 
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AE307 Explotación do índice de produción industrial 

AE403 Galicia en cifras. Anuario 

AE404 Datos estatísticos básicos de Galicia 

AE408 A realidade da muller galega 

AE501 Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 

AE503 Análise do Marco input-ouput 

AE703 Desenvolvemento de aplicacións web de retorno aos informantes 

AE704 Investigación e desenvolvemento de métodos de estimación de áreas 
pequenas 

AE707 Investigación e desenvolvemento de métodos de estimación e predición de 
agregados macroeconómicos 

AE801 Traducións ao galego de nomenclaturas e clasificacións 
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ANEXO III 

DESCRICIÓN DAS OPERACIÓNS ESTATÍSTICAS   

11201  Contaxe nas estradas competencia da comunida de autónoma  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Dirección Xeral de 
Infraestruturas 

Metas de información: 

1.1.2 Infraestruturas. Estradas e portos 

Obxectivos: 

Coñecer o tránsito nas estradas que son competencia da comunidade autónoma 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: estacións de medición do tráfico 

Poboacional: estradas competencia da comunidade autónoma 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 52.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel, en CD e na internet en abril de 2010 

11301  Explotación do rexistro de montes veciñais d e man común  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 
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Metas de información: 

1.1.3 Estática e dinámica forestal. Superficies e repoboacións. Montes veciñais e 
comunidades de montes 

Obxectivos: 

Ofrecer información estatística dos montes veciñais en man común especificando 
superficie declarada,  

número de parcelas.. 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: montes veciñais en man común rexistrados 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en decembro de 2010 

11302  Producións forestais  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

1.1.3 Estática e dinámica forestal. Superficies e repoboacións. Montes veciñais e 
comunidades de montes 

Obxectivos: 

Coñecer as cortas de madeira (m3) por especies e provincias na comunidade 
autónoma 
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Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: madeira producida na comunidade 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en decembro de 2010 

11401  Incendios forestais  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias 
e Forestais 

Metas de información: 

1.1.4 Incendios forestais 

Obxectivos: 

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

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: distritos forestais 

Poboacional: lumes forestais 

Periodicidade: regular: anual 
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Orzamento: 2.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2010 difundirase na internet en outubro de 2010 

11501  Evolución das zonas de produción marisqueira  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Mar. Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos 
Mariños 

Metas de información: 

1.1.5 Recursos naturais e biodiversidade 

Obxectivos: 

Recoller datos, sistemática e periodicamente, das poboacións-recurso de 
moluscos bivalvos infaunais directamente dos bancos explotados en Galicia, para 
obter información das variables máis significativas destas poboacións que permita 
coñecer con axilidade o seu estado actual e a súa evolución 

Estado da operación: en implantación 

11502  Estatística sobre caza e pesca continental  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Conservación da Natureza 

Metas de información: 

1.1.5 Recursos naturais e biodiversidade 

2.6.3 Hábitos e prácticas culturais, deportivas e do lecer 

Obxectivos: 

Explotar estatisticamente os datos obtidos a partir das licencias de caza e pesca 
outorgadas polo departamento responsable 

Estado da operación: en proxecto 
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12101  Calidade do aire  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Secretaría Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental 

Metas de información: 

1.2.1 Ambiente atmosférico. Climatoloxía e calidade do aire 

Obxectivos: 

Coñecer o nivel de contaminantes na atmosfera 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: estacións de medición 

Poboacional: estacións de medición 

Periodicidade: diferentes periodicidades 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en marzo de 2010 

12102  Climatoloxía  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Secretaría Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental 

Metas de información: 

1.2.1 Ambiente atmosférico. Climatoloxía e calidade do aire 
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Obxectivos: 

Coñecer os datos climatolóxicos significativos de Galicia 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: estacións metereolóxicas e climatolóxicas 

Poboacional: estacións meteorolóxicas e climatolóxicas 

Periodicidade: regular: continua 

Orzamento: 88.250 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en CD e na internet en setembro de 2010 

12103  Niveis polínicos  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Secretaría Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental 

Metas de información: 

1.2.1 Ambiente atmosférico. Climatoloxía e calidade do aire 

Obxectivos: 

Coñecer os niveis de poles na atmosfera 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: estacións de medición 

Poboacional: estacións de medición 

Periodicidade: diferentes periodicidades 
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Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en marzo de 2010 

12202  Reservas de auga  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Augas de Galicia 

Metas de información: 

1.2.2 Reservas, calidade, depuración e usos das augas 

Obxectivos: 

Obter información sobre o volume de auga nas bacías de Galicia-costa e da 
ocupación dos encoros 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: encoro 

Poboacional: encoros situados nas bacías Galicia-costa 

Periodicidade: regular: semanal 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

Difundiranse na internet os datos correspondentes a cada luns 

12203  Sistema de información sobre calidade microb iolóxica das zonas de 
baño  

Organismo/s responsable/s: 
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Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación 

Metas de información: 

1.2.2 Reservas, calidade, depuración e usos das augas 

Obxectivos: 

Coñecer a calidade microbiolóxica das augas de uso recreativo en Galicia 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: zonas de baño 

Poboacional: zonas de baño marítimas e continentais 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 5.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en xuño de 2010 

21101  Indicadores demográficos  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.1.1 Poboación e movementos migratorios 

Obxectivos: 

Definir, elaborar e manter un sistema de indicadores demográficos que ofreza 
unha imaxe de síntese sobre a situación demográfica nos distintos ámbitos 
territoriais 

Estado da operación: en reestruturación 
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21201  Proxeccións de poboación a curto prazo  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.1.2 Proxeccións demográficas. Poboación e fogares 

Obxectivos: 

Estimar a evolución da poboación galega a curto prazo en base á información 
demográfica dispoñible 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: grupo de comarcas 

Poboacional: poboación residente na comunidade autónoma 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

Difundiranse os resultados na internet en decembro de 2010 

22101  Conxunto mínimo básico de datos hospitalario s 

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde 

Metas de información: 

2.2.1 Atención primaria e procesos hospitalarios. Listas de agarda 
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2.2.4 Morbilidade e o seu impacto sobre o mercado laboral 

Obxectivos: 

Ofrecer información básica sobre os episodios de ingreso e da poboación atendida 
na rede de hospitais de agudos do Servizo Galego de Saúde e en Povisa, 
financiados polo Servizo Galego de Saúde 

Estado da operación: en reestruturación 

22102  Explotación do rexistro galego de interrupci óns voluntarias do 
embarazo  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación 

Metas de información: 

2.2.1 Atención primaria e procesos hospitalarios. Listas de agarda 

Obxectivos: 

Coñecer a frecuencia e as características das interrupcións voluntarias do 
embarazo realizadas polas mulleres que residen en Galicia 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: interrupcións voluntarias do embarazo 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 3.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en maio de 2010 

22103  Sistema de información sobre a lista de espe ra cirúrxica  
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Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde 

Metas de información: 

2.2.1 Atención primaria e procesos hospitalarios. Listas de agarda 

Obxectivos: 

Dar información cuantitativa sobre o número de pacientes e tempo de espera nos 
centros do Servizo Galego de Saúde 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: complexos hospitalarios 

Poboacional: poboación residente na comunidade autónoma 

Periodicidade: regular: trimestral 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O cuarto trimestre de 2009 difundirase na internet en xaneiro de 2010 

O primeiro trimestre de 2010 difundirase na internet en abril de 2010 

O segundo trimestre de 2010 difundirase na internet en xullo de 2010 

O terceiro trimestre de 2010 difundirase na internet en setembro de 2010 

22301  Enquisa de cobertura vacinal  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación 
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Metas de información: 

2.2.3 Estado xeral da saúde da poboación, en particular cobertura vacinal e 
condutas de risco 

Obxectivos: 

Coñecer de xeito periódico a porcentaxe de poboación galega vacinada nas 
diferentes idades establecidas nos programas de vacinación 

Estado da operación: en implantación 

22401  Enfermidades de declaración obrigatoria  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación 

Metas de información: 

2.2.4 Morbilidade e o seu impacto sobre o mercado laboral 

Obxectivos: 

Coñecer a incidencia das enfermidades de declaración obrigatoria en Galicia 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: enfermidades de declaración obrigatoria 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 28.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en abril e en CD en maio de 2010 

22402  Explotación do rexistro galego da sida  
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Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación 

Metas de información: 

2.2.4 Morbilidade e o seu impacto sobre o mercado laboral 

Obxectivos: 

Describir a incidencia, evolución e características da síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: complexos hospitalarios 

Poboacional: casos de sida, i.e, casos de infección por VIH manifestada 
clinicamente por unha ou máis das enfermidades indicativas da sida 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 1.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en setembro de 2010 

22403  Explotación do rexistro galego de tuberculos e 

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación 

Metas de información: 

2.2.4 Morbilidade e o seu impacto sobre o mercado laboral 

Obxectivos: 
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Coñecer o número de casos, incidencia, evolución e características da tuberculose 

Estado da operación: en curso sen proxecto 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: unidade de tuberculose (UTB) 

Poboacional: casos de tuberculose 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 1.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en setembro de 2010 

22501  Análise da mortalidade  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación 

Metas de información: 

2.2.5 Mortalidade por causas 

Obxectivos: 

Coñecer a causa da morte dos residentes en Galicia 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: defuncións de residentes na comunidade 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: médico que certifica a 
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morte e persoa que  inscribe no rexistro civil a defunción 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en novembro de 2010 

22502  Mortalidade por reacción aguda ao consumo de  drogas  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde 

Metas de información: 

2.2.5 Mortalidade por causas 

2.2.6 Consumo de drogas e asistencia a persoas drogodependentes 

Obxectivos: 

Analizar a mortalidade real logo da reacción aguda por consumo de drogas e as 
características desa morte -circunstancias nas que se produciu, substancias que 
causaron a morte, etc.- 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: falecidos por reacción aguda a substancias psicoactivas 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 60.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en xuño de 2010 

22601  Estudo epidemiolóxico do consumo de drogas  
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Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde 

Metas de información: 

2.2.6 Consumo de drogas e asistencia a persoas drogodependentes 

Obxectivos: 

Analizar a prevalencia e patróns de consumo de cada droga, os perfís dos 
consumidores, motivacións, factores de risco e consecuencias do consumo así 
como as actitudes da poboación en relación co consumo de drogas. 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: áreas de saúde 

Poboacional: poboación galega residente de 12 ou máis anos 

Periodicidade: regular: bienal 

Orzamento: 75.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: persoa 

Forma e prazos de difusión: 

A fase de difusión non se programa neste ano 

22602  Sistema de avaliación asistencial de drogode pendencias  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde 

Metas de información: 

2.2.6 Consumo de drogas e asistencia a persoas drogodependentes 

Obxectivos: 

Describir as características dos pacientes atendidos nas unidades asistenciais do 
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Plan de Galicia sobre Drogas (PGD) e avaliar o proceso terapéutico que se lles 
dispensa 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: pacientes drogodependentes dos centros da rede do PGD 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 150.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en decembro de 2010 

23101  Estatística do ensino non universitario en G alicia  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral 

Metas de información: 

2.3.1 Ensino preobrigatorio, obrigatorio e postobrigatorio non universitario 

4.1.2 Sociedade da información nos diversos sectores, en particular nos centros 
educativos e sanitarios 

Obxectivos: 

Amosar os aspectos máis significativos -centros, alumnos e profesores- da 
educación non universitaria. Coñecer a situación dos centros educativos públicos e 
privados no referente a implantación neles das novas tecnoloxías. 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 
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Territorial: concellos 

Poboacional: centros de ensino non universitario 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 67.540 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: centro educativo 

Forma e prazos de difusión: 

O curso 2008/2009 difundirase na internet en marzo de 2010 e en papel e CD en 
xuño de 2010 

O curso 2009/2010 difundirase en papel e na internet en setembro de 2010 

23201  Datos estatísticos do sistema universitario de Galicia  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de 
Universidades 

Metas de información: 

2.3.1 Ensino preobrigatorio, obrigatorio e postobrigatorio non universitario 

2.3.2 Ensino universitario, coa inclusión do acceso e da oferta e demanda de 
titulacións 

Obxectivos: 

Amosar e recompilar os aspectos máis significativos da educación universitaria en 
Galicia. Recompilar, sintetizar e difundir a información derivada das probas de 
acceso á universidade 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: alumnos matriculados e alumnos graduados nas universidades 
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galegas 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: alumno ao matricularse 

Forma e prazos de difusión: 

O curso 2008/2009 difundirase na internet en decembro de 2010 

23203  Indicadores do sistema universitario de Gali cia  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de 
Universidades 

Metas de información: 

2.3.2 Ensino universitario, coa inclusión do acceso e da oferta e demanda de 
titulacións 

Obxectivos: 

Obter información sobre a calidade das universidades do sistema universitario de 
Galicia 

Estado da operación: en proxecto 

23302  Inserción laboral dos titulados de formación  profesional  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

Metas de información: 

2.3.3 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral 
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Obxectivos: 

Coñecer a situación laboral e as vías de adquisición de emprego dos titulados da 
formación profesional transcorrido un tempo desde o remate dos seus estudos 

Estado da operación: en reestruturación 

23304  Inserción laboral dos titulados no sistema u niversitario de Galicia  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Axencia para a Calidade do 
Sistema Univeristario de Galicia 

Metas de información: 

2.3.3 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral 

Obxectivos: 

Estudar e difundir a inserción laboral dos titulados no sistema universitario de 
Galicia 

Estado da operación: en implantación 

23401  Estatística de escolas, casas de oficio e ob radoiros de emprego  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Promoción do Emprego 

Metas de información: 

2.3.4 Formación non regrada, coa inclusión da realizada no seo das empresas 

Obxectivos: 

Coñecer o número e características dese tipo de centros e do seu alumnado 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 
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Poboacional: escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel en setembro de 2010 

23402  Formación profesional ocupacional  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Formación e Colocación 

Metas de información: 

2.3.4 Formación non regrada, coa inclusión da realizada no seo das empresas 

Obxectivos: 

Proporcionar información do colectivo de alumnos e das accións de formación 
profesional ocupacional 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: comarcas 

Poboacional: alumnos e cursos de formación profesional ocupacional 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en setembro de 2010 
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24102  Sinistralidade laboral  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Instituto Galego de Seguridade e Saúde 
Laboral 

Metas de información: 

2.4.1 Sinistralidade e outras condicións de traballo. Accións preventivas 

Obxectivos: 

Obter información sobre os accidentes laborais con baixa e das enfermidades 
profesionais segundo as características do accidente-enfermidade, das empresas 
e dos traballadores 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: accidentes en xornada de traballo con baixa e enfermidades 
profesionais con baixa 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 18.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en setembro de 2010 

24104  Enquisa de poboación activa. Módulo de conci liación da vida persoal 
e laboral  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.4.1 Sinistralidade e outras condicións de traballo. Accións preventivas 
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2.5.2 Vida familiar e a súa conciliación co traballo, emprego do tempo e mobilidade 

Obxectivos: 

Estudar, no marco da enquisa de poboación activa, a conciliación familiar e laboral 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais 

Periodicidade: esporádica 

Orzamento: 0 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: persoa 

Forma e prazos de difusión: 

A fase de difusión non se programa neste ano 

24201  Conciliacións individuais e colectivas  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Metas de información: 

2.4.2 Concertación laboral, onde se inclúen conciliacións, negociación colectiva e 
eleccións sindicais 

Obxectivos: 

Obter información das conciliacións individuais e colectivas segundo as 
características destas -motivación, resolución,etc 

Estado da operación: en curso 
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Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: conciliacións e mediacións entre empresarios e traballadores 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en setembro de 2010 

24202  Eleccións sindicais  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Metas de información: 

2.4.2 Concertación laboral, onde se inclúen conciliacións, negociación colectiva e 
eleccións sindicais 

Obxectivos: 

Coñecer de xeito detallado os resultados das eleccións sindicais en Galicia. 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: eleccións sindicais 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en setembro de 2010 



6. ANEXO 

   CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA  Memoria 2009 

   

                                                                 

                                                               137 

                                                             

 

24301  Folgas e peches patronais  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Metas de información: 

2.4.3 Conflitividade laboral, onde se inclúen infraccións, sancións, folgas, peches 
patronais e regulación de  emprego 

Obxectivos: 

Obter información sobre as folgas e os peches patronais segundo as súas 
características, dos traballadores e xornadas non traballadas 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: folgas e peches patronais no ámbito da comunidade autónoma 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en setembro de 2010 

24302  Infraccións e sancións na orde social  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Metas de información: 

2.4.3 Conflitividade laboral, onde se inclúen infraccións, sancións, folgas, peches 
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patronais e regulación de  emprego 

Obxectivos: 

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

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: actas de infracción levantadas pola Inspección de Traballo e 
Seguridade Social na comunidade autónoma en materia de traballo e en materia 
de seguridade e saúde laboral 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en setembro de 2010 

24303  Regulación de emprego  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Metas de información: 

2.4.3 Conflitividade laboral, onde se inclúen infraccións, sancións, folgas, peches 
patronais e regulación de emprego 

Obxectivos: 

Coñecer os expedientes e o número de traballadores afectados por medidas de 
regulación de emprego 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 
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Territorial: provincias 

Poboacional: expedientes de regulación de emprego tramitados na Comunidade 
Autónoma 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en setembro de 2010 

24401  Apertura de centros de traballo  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Metas de información: 

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial atención á 
caracterización deste último 

Obxectivos: 

Obter información sobre as aperturas de centros de traballo ou de reinicio de 
actividade despois de efectuar alteracións, ampliacións ou transformacións de 
importancia 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: centros de traballo de nova creación, reanudación da actividade, 
cambio de actividade e traslado 

Periodicidade: regular: anual 
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Orzamento: 2.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en setembro de 2010 

24402  Centros especiais de emprego  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Metas de información: 

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial atención á 
caracterización deste último 

Obxectivos: 

Coñecer o número de centros especiais de emprego segundo as súas principais 
características 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: centros especiais de emprego con domicilio social na comunidade 
autónoma 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 10.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en setembro de 2010 

24403  Datos sobre ocupacións máis contratadas  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Formación e Colocación 
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Metas de información: 

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial atención á 
caracterización deste último 

Obxectivos: 

Dar unha información descritiva das ocupacións máis destacadas polo seu volume 
contractual no mercado laboral galego 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: comarcas 

Poboacional: contratos laborais rexistrados 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en xaneiro de 2010 

24404  Empresas de traballo temporal  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Metas de información: 

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial atención á 
caracterización deste último 

Obxectivos: 

Coñecer o número de as principais características das empresas de traballo 
temporal 
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Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: empresas de traballo temporal con domicilio na comunidade 
autónoma 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en setembro de 2010 

24406  Explotación do rexistro de contratos laborai s 

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Formación e Colocación 

Metas de información: 

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial atención á 
caracterización deste último 

Obxectivos: 

Coñecer o número e tipoloxía dos contratos de traballo rexistrados no servizo 
público de emprego 

Estado da operación: en curso sen proxecto 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: contratos laborais rexistrados 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 1.200 euros 
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Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en setembro de 2010 

24408  Informe do paro rexistrado  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Formación e Colocación 

Metas de información: 

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial atención á 
caracterización deste último 

Obxectivos: 

Coñecer o número e as características -idade, xénero, etc.- dos demandantes de 
emprego non ocupados e rexistrados nas oficinas do servizo público de emprego 

Estado da operación: en curso sen proxecto 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: demandantes inscritos nas oficinas de emprego 

Periodicidade: regular: mensual 

Orzamento: 30.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

Os resultados referidos a un mes difundiranse en papel e na internet ao mes 
seguinte 

24410  Persoal ao servizo da administración autonóm ica  

Organismo/s responsable/s: 
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Consellería de Facenda. Dirección Xeral de Función Pública 

Metas de información: 

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial atención á 
caracterización deste último 

Obxectivos: 

Ofrecer información sobre o persoal ao servizo da Administración autonómica 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: persoal ao servizo da Administración autonómica 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en febreiro de 2010 

24411  Enquisa de poboación activa en Galicia  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial atención á 
caracterización deste último 

Obxectivos: 

Obter as principais características da poboación en relación coa actividade no 
ámbito de Galicia, a partir da mostra ampliada da EPA 

Estado da operación: en cumprimento 



6. ANEXO 

   CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA  Memoria 2009 

   

                                                                 

                                                               145 

                                                             

 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais 

Periodicidade: regular: trimestral 

Orzamento: 500.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: persoa 

Forma e prazos de difusión: 

O cuarto trimestre de 2009 difundirase na internet o 29 de xaneiro de 2010 

O primeiro trimestre de 2010 difundirase na internet o 30 de abril de 2010 

O segundo trimestre de 2010 difundirase na internet o 30 de xullo de 2010 

O terceiro trimestre de 2010 difundirase na internet o 29 de outubro de 2010 

25101  Explotación do censo de persoas con minusval idez  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía 
Persoal 

Metas de información: 

2.5.1 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades 
potenciais 

Obxectivos: 

Coñecer as principais características da poboación que ten recoñecida a 
minusvalidez-discapacidade 

Estado da operación: en curso 
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Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: persoas con discapacidade 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en abril e en papel en maio de 2010 

 

25102  Explotación do rexistro de fundacións e enti dades de iniciativa social  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Secretaría Xeral 

Metas de información: 

2.5.1 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades 
potenciais 

3.6.5 Institucións sen fins de lucro 

Obxectivos: 

Coñecer as fundacións e entidades de iniciativa social recollidas nos rexistros 
administrativos xestionados  

pola Administración autonómica 

Estado da operación: en reestruturación 

25103  Explotación dos rexistros de centros de igua ldade e do benestar  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Secretaría Xeral 
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Metas de información: 

2.5.1 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades 
potenciais 

3.6.5 Institucións sen fins de lucro 

Obxectivos: 

Coñecer os centros relacionados cos servizos sociais recollidos nos rexistros 
administrativos xestionados pola Administración autonómica. 

Estado da operación: en reestruturación 

25201  Estatística de protección de menores  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Secretaría Xeral 

Metas de información: 

2.5.1 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades 
potenciais 

2.5.2 Vida familiar e a súa conciliación co traballo, emprego do tempo e mobilidade 

Obxectivos: 

Coñecer as principais características - tipos de familias, clases de adopcións ou 
acollementos, temporalidade, etc- das adopcións e acollementos que se producen 
en Galicia 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: familias adoptantes ou acolledoras 
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Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel en decembro de 2010 

25202  Estatística de familias numerosas  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Secretaría Xeral 

Metas de información: 

2.5.1 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades 
potenciais 

2.5.2 Vida familiar e a súa conciliación co traballo, emprego do tempo e mobilidade 

Obxectivos: 

Coñecer o número e as principais características -composición, número de fillos 
minusválidos, estado civil, situación profesional dos pais, etc- das familias 
numerosas 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: familias numerosas 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.200 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel en decembro de 2010 

25203  Enquisa de condicións de vida. Módulo xeral  
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Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.5.2 Vida familiar e a súa conciliación co traballo, emprego do tempo e mobilidade 

2.5.3 Pobreza e exclusión social 

Obxectivos: 

Analizar e describir as principais características dos fogares galegos 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: áreas: agrupación de concellos 

Poboacional: fogares residendes en vivendas familiares principais 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 500.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: persoa 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en xullo e o ano 2010 en decembro de 2010 

25301  Estatística sobre beneficiarios da RISGA e d as axudas de emerxencia 
social  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Secretaria Xeral de Familia e Benestar 

Metas de información: 

2.5.1 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades 
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potenciais 

2.5.3 Pobreza e exclusión social 

Obxectivos: 

Presentar o número e evolución dos beneficiarios da Risga e das axudas para 
situacións de emerxencia social, o orzamento executado e o perfil dos 
beneficiarios das referidas prestacións. 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: beneficiarios da Risga e das axudas de emerxencia social 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en marzo de 2010 

25404  Estatística de violencia de xénero  

Organismo/s responsable/s: 

Presidencia da Xunta. Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da 
Muller 

Metas de información: 

2.5.1 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades 
potenciais 

2.5.4 Xustiza, seguridade e participación cidadá 

Obxectivos: 

Difundir información estatística sobre as prestacións e demais axudas dirixidas ás 
mulleres vítimas de violencia de xénero 
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Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: axudas, prestacións e acreditacións dirixidas ás mulleres vítimas de 
violencia de xénero 

Periodicidade: regular: semestral 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O segundo semestre do ano 2009 e o total deste ano difundiranse na internet en 
febreiro de 2010 

O primeiro semestre do ano 2010 difundirase na internet en agosto de 2010 

25502  Indicadores de xénero  

Organismo/s responsable/s: 

Presidencia da Xunta. Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da 
Muller 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.5.5 Indicadores sociais 

Obxectivos: 

Elaborar un conxunto de indicadores que permitan analizar as diferenzas entre 
xéneros existentes nos diferentes ámbitos da sociedade 

Estado da operación: en reestruturación 

25504  Indicadores de cohesión social  
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Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.5.5 Indicadores sociais 

Obxectivos: 

Ofrecer para Galicia os indicadores estruturais de cohesión social definidos por 
Eurostat 

Estado da operación: en implantación 

25505  Indicadores sanitarios  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde 

Metas de información: 

2.5.5 Indicadores sociais 

Obxectivos: 

Elaborar un conxunto de indicadores que permitan ter unha imaxe estruturada da 
actividade asistencial sanitaria 

Estado da operación: en implantación 

26102  Estatística de bibliotecas públicas  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Cultura e Turismo. Dirección Xeral de Promoción e Difusión da 
Cultura 

Metas de información: 

2.6.1 Equipamentos e recursos culturais, deportivos e para o lecer 

Obxectivos: 
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Ofrecer información do equipamento físico e humano dos diferentes tipos de 
bibliotecas 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: bibliotecas públicas 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 9.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: biblioteca 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en decembro de 2010 

26104  Explotación da rede galega de teatros e audi torios  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Cultura e Turismo. Axencia Galega das Industrias Culturais 

Metas de información: 

2.6.1 Equipamentos e recursos culturais, deportivos e para o lecer 

Obxectivos: 

Dar a coñecer as principais características dos teatros recollidos no 
correspondente rexistro administrativo 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 



6 ANEXO  

CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA. Memoria 2009  154 

Poboacional: espazos incluídos na Rede Galega de Teatros e Auditorios 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en marzo de 2010 

27101  Enquisa de condicións de vida. Característic as básicas dos fogares  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.7.1 Equipamento e características 

Obxectivos: 

Obter información sobre as características das vivendas, as infraestruturas do seu 
contorno e o equipamento dos fogares. 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: fogares residendes en vivendas familiares principais 

Periodicidade: irregular 

Orzamento: 0 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: persoa 

Forma e prazos de difusión: 

A fase de difusión non se programa neste ano 

31101  Explotación do rexistro de avicultura  
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Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.1.1 Infraestrutura e efectivos agrarios. Capital e terra: facendas gandeiras, 
maquinaria e superficies agrícolas 

Obxectivos: 

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

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: comarcas 

Poboacional: explotacións avícolas 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en setembro de 2010 

31102  Explotación do rexistro de gando bovino  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.1.1 Infraestrutura e efectivos agrarios. Capital e terra: facendas gandeiras, 
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maquinaria e superficies agrícolas 

Obxectivos: 

Obter o número de efectivos de gando bovino por tipoloxías e razas así coma os 
datos das explotacións e as súas dimensións 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: explotacións de gando bovino 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en setembro de 2010 

31103  Explotación do rexistro de maquinaria agríco la 

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.1.1 Infraestrutura e efectivos agrarios. Capital e terra: facendas gandeiras, 
maquinaria e superficies agrícolas 

Obxectivos: 

Determinar a cantidade de efectivos de maquinaria agraria en uso por tipoloxías e 
categorías 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 
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Territorial: provincias 

Poboacional: máquinas inscritas no rexistro de maquinaria agrícola 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en setembro de 2010 

31104  Explotación do rexistro de ovino e cabrún  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.1.1 Infraestrutura e efectivos agrarios. Capital e terra: facendas gandeiras, 
maquinaria e superficies agrícolas 

Obxectivos: 

Obter o número de explotacións e efectivos de gando ovino e cabrún por tipoloxías 
e actividades así coma os datos das súas dimensións e capacidades produtivas 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: comarcas 

Poboacional: explotacións de gando ovino e cabrún 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 2.000 euros 
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Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en setembro de 2010 

31105  Superficies agrícolas  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.1.1 Infraestrutura e efectivos agrarios. Capital e terra: facendas gandeiras, 
maquinaria e superficies agrícolas 

Obxectivos: 

Determinar os usos do solo e as superficies ocupadas polos cultivos agrícolas 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: cultivos agrícolas 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 115.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en setembro de 2010 

31201  Estatística do sector hortoflorícola  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 
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3.1.2 Características técnico-económicas das explotacións agrícolas 

Obxectivos: 

Determinar as dimensións e as variables técnico-económicas das explotacións de 
horta e flor 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: comarcas 

Poboacional: explotacións hortoflorícolas 

Periodicidade: regular: bienal 

Orzamento: 25.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: explotación 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en decembro de 2010 

31301  Enquisa do sector avícola  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.1.3 Características técnico-económicas das explotacións gandeiras 

Obxectivos: 

Estudo en profundidade do subsector avícola mediante enquisa a unha mostra de 
explotacións,  
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determinando producións, custos, dimensións e capacidades 

Estado da operación: en reestruturación 

31302  Sector cunícola  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.1.3 Características técnico-económicas das explotacións gandeiras 

Obxectivos: 

Recoller e difundir as principais características do sector cunícola -efectivos e 
explotacións- na comunidade autónoma 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: explotacións cunícolas, fábricas de piensos e matadoiros de coellos 

Periodicidade: regular: cada cinco anos 

Orzamento: 2.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: explotación, fábrica e 
matadoiro 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en decembro de 2010 

31303  Sector porcino industrial  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
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Forestais 

Metas de información: 

3.1.3 Características técnico-económicas das explotacións gandeiras 

Obxectivos: 

Recoller e difundir as principais características do sector porcino industrial -
efectivos e explotacións- na comunidade autónoma 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: explotacións de porcino industriais 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 25.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: explotación 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en setembro de 2010 

31401  Estrutura do viñedo de vinificación  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.1.4 Producións e rendementos vexetais 

Obxectivos: 
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Determinar as superficies e producións das distintas variedades de viñedo, así 
coma os sistemas de  

cultivo empregados 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: comarcas 

Poboacional: explotacións inscritas no rexistro vitícola 

Periodicidade: regular: bienal 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en decembro de 2010 

31402  Rendementos de cultivos  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.1.4 Producións e rendementos vexetais 

Obxectivos: 

Obter os rendementos e producións dos cultivos con maior incidencia na renda 
agraria galega 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: cultivos agrícolas 
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Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 14.500 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: explotación, 
cooperativas… 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en setembro de 2010 

31501  Estatística de sacrificio de gando en matado iros  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.1.5 Producións e rendementos animais: sacrificio de gando e produción de 
leite 

Obxectivos: 

Obter os datos de sacrificio de gando nos matadoiros da comunidade autónoma 
e o destino desta carne 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: matadoiros 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 12.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: matadoiro 
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Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en setembro de 2010 

32102  Explotación do rexistro de buques pesqueiros  da comunidade 
autónoma  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Mar. Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica 

Metas de información: 

3.2.1 Infraestrutura e recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas 

Obxectivos: 

Coñecer as características -actividade, artes empregadas, zonas xeográficas de 
pesca, capacidade de pesca (CV) e capacidade de almacenamento (GT)- da flota 
pesqueira con base nos portos da comunidade autónoma 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: zonas de produción pesqueira e marisqueira 

Poboacional: buques pesqueiros con base nos portos na comunidade autónoma 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 6.500 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en marzo de 2010 

O ano 2010 difundirase na internet de xeito continuo 

32201  Estatística da primeira venda de produtos pe squeiros frescos  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Mar. Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica 
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Metas de información: 

3.2.2 Producións e características económicas das unidades de produción. 
Primeira venda de produtos  

pesqueiros 

Obxectivos: 

Obter os datos de primeira venda dos produtos pesqueiros frescos nas lonxas ou 
centros de primeira  

venda autorizados 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: lonxa, centro de venda ou establecemento autorizado de primeira 
venda de pesca fresca 

Poboacional: primeira venda de produtos pesqueiros frescos 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 12.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel en xuño de 2010 

O ano 2010 difundirase na internet de xeito continuo 

32202  Estatística de produción de acuicultura mari ña 

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Mar. Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica 

Metas de información: 

3.2.2 Producións e características económicas das unidades de produción. 
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Primeira venda de produtos  

pesqueiros 

Obxectivos: 

Obter os datos de produción dos establecementos de acuicultura mariña da 
comunidade autónoma 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: distrito marítimo 

Poboacional: establecementos de cultivos mariños 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 22.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: establecemento 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel en xuño de 2010 

33101  Balance enerxético  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Economía e Industria. Inega 

Metas de información: 

3.3.1 Produción, distribución e consumo de enerxía 

Obxectivos: 

Coñecer e analizar a distribución da enerxía importada, xerada e consumida en 
Galicia, así como das  

distintas transformacións ata o seu consumo e a súa exportación 
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Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: produtos enerxéticos importados, xerados, transformados, 
consumidos e exportados en Galicia 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 47.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: axentes enerxéticos que 
operan en Galicia 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase en papel e na internet en decembro de 2010 

33102  Caracterización da xeración eléctrica do réx ime especial  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Economía e Industria. Inega 

Metas de información: 

3.3.1 Produción, distribución e consumo de enerxía 

Obxectivos: 

Analizar a distribución da enerxía eléctrica vertida á rede polas centrais de réxime 
especial 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 
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Poboacional: centrais en réxime especial de potencia superior a 1 MW 

Periodicidade: regular: mensual 

Orzamento: 14.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

Os resultados referidos a un mes difundiranse na internet ao mes seguinte 

33301  Explotación do rexistro da agroindustria  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.3.3 Estrutura e dinámica na industria manufactureira, incluíndo a agroindustria 

Obxectivos: 

Obter información do número de industrias agrarias por tipoloxías e actividades así 
como os datos das  

súas dimensións e capacidades produtivas 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: industria agroalimentaria 

Periodicidade: regular: trienal 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en decembro de 2010 
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33302  Explotación do rexistro industrial  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Economía e Industria. Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas 

Metas de información: 

3.3.3 Estrutura e dinámica na industria manufactureira, incluíndo a agroindustria 

Obxectivos: 

Dar a coñecer as principais características do sector industrial a partir da 
información recollida no rexistro industrial xestionado pola consellería 

Estado da operación: en implantación 

34101  Estatística de construción de edificios  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Instituto Galego da 
Vivenda e Solo 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.7.1 Equipamento e características 

3.4.1 Construción. Rehabilitación e recuperación do patrimonio construído 

Obxectivos: 

Coñecer a evolución da actividade da construción e rehabilitación de edificios 
residenciais e non residenciais 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 
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Territorial: concellos 

Poboacional: licencias concedidas para obras de edificación 

Periodicidade: regular: mensual 

Orzamento: 0 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: promotor inmobiliario ou 
técnico responsable da  

obra no seu nome 

Forma e prazos de difusión: 

A información referida a setembro de 2009 difundirase na internet o 29 de xaneiro 
de 2010 

A información referida a outubro de 2009 difundirase na internet o 26 de febreiro 
de 2010 

A información referida a novembro de 2009 difundirase na internet o 31 de marzo 
de 2010 

A información referida a decembro de 2009 difundirase na internet o 30 de abril de 
2010 

A información referida a xaneiro de 2010 difundirase na internet o 31 de maio de 
2010 

A información referida a febreiro de 2010 difundirase na internet o 30 de xuño de 
2010 

A información referida a marzo de 2010 difundirase na internet o 30 de xullo de 
2010 

A información referida a abril de 2010 difundirase na internet o 31 de agosto de 
2010 

A información referida a maio de 2010 difundirase na internet o 30 de setembro de 
2010 

A información referida a xuño de 2010 difundirase na internet o 29 de outubro de 
2010 

A información referida a xullo de 2010 difundirase na internet o 30 de novembro de 



6. ANEXO 

   CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA  Memoria 2009 

   

                                                                 

                                                               171 

                                                             

 

2010 

A información referida a agosto de 2010 difundirase na internet o 30 de decembro 
de 2010 

35201  Explotación do rexistro de empresas e activi dades turísticas  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Cultura e Turismo. Secretaría Xeral para o Turismo 

Metas de información: 

3.5.2 Infraestrutura turística e hostaleira. Empresas e actividades turísticas 

Obxectivos: 

Coñecer o mercado turístico de Galicia dende o lado da oferta -número e 
evolución dos establecementos turísticos por grupos e categorías- 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: establecementos inscritos no Rexistro de Empresas e Actividades 
Turísticas (REAT) 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 17.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en xaneiro de 2010 e en papel e CD en xullo 
de 2010 

35401  Empresas de xogo e máquinas recreativas e de  azar 

Organismo/s responsable/s: 
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Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Dirección Xeral de 
Emerxencias e Interior 

Metas de información: 

3.5.4 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado 

Obxectivos: 

Informar sobre as empresas -fabricantes, importadoras e distribuidoras- das 
máquinas recreativas e de azar e as empresas relacionadas cos xogos de azar e 
apostas -casinos, bingos, etc.- 

Estado da operación: en reestruturación 

36101  Indicadores da actividade económica-financei ra da comunidade 
autónoma  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Facenda. Secretaria Xeral e do Patrimonio 

Metas de información: 

3.6.1 Administración autonómica. Recursos e gasto público en áreas de especial 
interese, como sanidade,  

educación, infraestruturas e I+D+i 

Obxectivos: 

Amosar a situación e a evolución dunha serie de indicadores de síntese das 
operacións realizadas pola Administración autonómica durante un período de 
tempo determinado 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: Administración xeral e organismos autónomos da comunidade 
autónoma 

Periodicidade: regular: trimestral 
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Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O terceiro trimestre de 2009 difundirase na internet en xaneiro de 2010 

O cuarto trimestre de 2009 difundirase na internet en abril de 2010 

O primeiro trimestre de 2010 difundirase na internet en xullo de 2010 

O segundo trimestre de 2010 difundirase na internet en outubro de 2010 

36103  Estatística tributaria autonómica  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Facenda. Secretaria Xeral e do Patrimonio 

Metas de información: 

3.6.1 Administración autonómica. Recursos e gasto público en áreas de especial 
interese, como sanidade, educación, infraestruturas e I+D+i 

Obxectivos: 

Compilar e sintetizar os datos dos tributos recadados na comunidade autónoma 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: delegacións territoriais 

Poboacional: Administración xeral e organismos autónomos da comunidade 
autónoma 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 
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O ano 2009 difundirase na internet en decembro de 2010 

36104  Explotación do directorio de organismos das administracións 
públicas galegas  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Facenda. Secretaria Xeral e do Patrimonio 

Metas de información: 

3.6.1 Administración autonómica. Recursos e gasto público en áreas de especial 
interese, como sanidade, educación, infraestruturas e I+D+i 

Obxectivos: 

Recoller e sistematizar a información básica dos organismos que integran as 
administracións xeral e institucional e, en particular, dos que con distintas formas 
xurídicas constitúen o sector empresarial público da comunidade autónoma 

Estado da operación: en reestruturación 

36105  Gasto educativo  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral 

Metas de información: 

3.6.1 Administración autonómica. Recursos e gasto público en áreas de especial 
interese, como sanidade, educación, infraestruturas e I+D+i 

Obxectivos: 

Coñecer o gasto efectuado pola Administración autonómica na educación 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: Administración xeral da comunidade autónoma 
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Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en febreiro de 2010 

O ano 2010 difundirase na internet en decembro de 2010 

36401  Seguimento dos programas operativos Feder e FSE 

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Facenda. Secretaria Xeral e do Patrimonio 

Metas de información: 

3.6.4 Seguimento e avaliación de plans de actuación 

Obxectivos: 

Determinar o grao de eficacia da execución dos programas operativos e dos 
recursos utilizados a través do emprego de indicadores definidos a nivel 
adecuado 

Estado da operación: en implantación 

 

37102  Análise estatística sobre o excursionismo pr ocedente de Asturias, 
León, Zamora e  norte de Portugal  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Cultura e Turismo. Secretaría Xeral para o Turismo 

Metas de información: 

3.7.1 Demanda, mercados e axentes. Intercambios comerciais 
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Obxectivos: 

Cuantificar o número de excursións a Galicia realizadas por individuos maiores de 
16 anos procedentes de Asturias, León, Zamora e norte de Portugal 

Estado da operación: en reestruturación 

37103  Análise estatística sobre o turismo. Enquisa  en destino  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Cultura e Turismo. Secretaría Xeral para o Turismo 

Metas de información: 

3.7.1 Demanda, mercados e axentes. Intercambios comerciais 

Obxectivos: 

Coñecer o perfil do turista que visita Galicia no período estival e a distribución do 
gasto que efectúa. 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: persoas maiores de 16 anos que pernoctan polo menos unha noite 
fóra do seu domicilio habitual, no período estival 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 42.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: persoa 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en xaneiro de 2010 e en papel e CD en marzo 
de 2010 

37104  Análise estatística sobre o turismo. Enquisa  en orixe  
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Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Cultura e Turismo. Secretaría Xeral para o Turismo 

Metas de información: 

3.5.3 Movemento turístico. Ocupación en establecementos regulamentados e non 
regulamentados 

3.7.1 Demanda, mercados e axentes. Intercambios comerciais 

Obxectivos: 

Caracterizar o turismo español en Galicia -fogares, viaxes e viaxeiros- segundo os 
motivos da viaxe e a comunidade autónoma de procedencia 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: fogares españois que visitaron Galicia 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 22.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: persoa 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en xaneiro de 2010 e en papel e CD en 
setembro de 2010 

37105  Gasto dos non-residentes en Galicia  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 
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Metas de información: 

3.5.3 Movemento turístico. Ocupación en establecementos regulamentados e non 
regulamentados 

3.7.1 Demanda, mercados e axentes. Intercambios comerciais 

Obxectivos: 

Estudar o gasto efectuado na comunidade autónoma polos non-residentes para a 
súa estimación en  

termos de contas económicas 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: viaxeiros non-residentes en Galicia que pernoitan en 
establecementos hoteleiros galegos 

Periodicidade: regular: trimestral 

Orzamento: 55.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: viaxeiro 

Forma e prazos de difusión: 

O cuarto trimestre de 2009 difundirase na internet o 29 de xaneiro de 2010 

O primeiro trimestre de 2010 difundirase na internet o 30 de abril de 2010 

O segundo trimestre de 2010 difundirase na internet o 30 de xullo de 2010 

O terceiro trimestre de 2010 difundirase na internet o 29 de outubro de 2010 

37106  Enquisa conxuntural a fogares  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 
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Metas de información: 

3.7.1 Demanda, mercados e axentes. Intercambios comerciais 

Obxectivos: 

Estudar o comportamento dos fogares galegos como consumidores, nos seus 
plans de gasto en servizos, bens de consumo duradeiro, etc. segundo as 
principais variables sociodemográficas. Esta enquisa permite  obter o índice de 
confianza do consumidor, indicador resumo que ten como finalidade obter un 
rápido coñecemento dos cambios na percepción, que teñen os consumidores, 
sobre a súa situación económica persoal e que influirá nos seus plans de gasto. 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: fogares residentes en vivendas familiares 

Periodicidade: regular: trimestral 

Orzamento: 0 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: fogar 

Forma e prazos de difusión: 

O primeiro trimestre de 2010 difundirase na internet o 16 de abril de 2010 

O segundo trimestre de 2010 difundirase na internet o 16 de xullo de 2010 

O terceiro trimestre de 2010 difundirase na internet o 15 de outubro de 2010 

37107  Índices de competitividade  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 
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Metas de información: 

3.7.1 Demanda, mercados e axentes. Intercambios comerciais 

Obxectivos: 

Obter uns índices que permitan seguir a evolución da competitividade exterior da 
economía galega nos mercados internacionais 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario 

Periodicidade: diferentes periodicidades 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

Realizarase na internet unha actualización mensual nas seguintes datas: 13 de 
xaneiro, 5 de febreiro, 5 de marzo, 9 de abril, 7 de maio, 4 de xuño, 9 de xullo, 6 
de agosto, 6 de setembro, 8 de outubro, 5 de novembro e 10 de decembro de 
2010. 

37108  Enquisa de condicións de vida. Gasto dos fog ares  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.7.1 Demanda, mercados e axentes. Intercambios comerciais 

Obxectivos: 

Ofrecer información sobre os gastos dos fogares galegos, tanto da súa contía 
como da súa tipoloxía: educación, saúde, protección social, hipoteca e alugueiro, 
gastos xerais do fogar (luz, auga, gas...) e autoconsumo. 
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Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: fogares residendes en vivendas familiares principais 

Periodicidade: irregular 

Orzamento:  euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: persoa 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en setembro de 2010 

37201  Índices de valor unitario para o comercio ex terior e intracomunitario  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.7.2 Prezos e índices de prezos, en particular prezos agrarios e da terra 

Obxectivos: 

Obter unha aproximación aos índices de prezos das operacións de exportación 
e/ou expedición e importación e/ou introdución de mercadorías con orixe/destino 
en Galicia, excluíndo o comercio co resto de España 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario 
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Periodicidade: regular: mensual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

A información referida a outubro de 2009 difundirase na internet o  12 de xaneiro 
de 2010 

A información referida a novembro de 2009 difundirase na internet o 9 de febreiro 
de 2010 

A información referida a decembro de 2009 difundirase na internet o 9 de marzo 
de 2010 

A información referida a xaneiro de 2010 difundirase na internet o  6 de abril de 
2010 

A información referida a febreiro de 2010 difundirase na internet o 11 de maio de 
2010 

A información referida a marzo de 2010 difundirase na internet o 8 de xuño de 
2010 

A información referida a abril de 2010 difundirase na internet o 6 de xullo de 2010 

A información referida a maio de 2010 difundirase na internet o 11 de agosto de 
2010 

A información referida a xuño de 2010 difundirase na internet o  7 de setembro de 
2010 

A información referida a xullo de 2010 difundirase na internet o  7 de outubro de 
2010 

A información referida a agosto de 2010 difundirase na internet o  9 de novembro 
de 2010 

A información referida a setembro de 2010 difundirase na internet o 14 de 
decembro de 2010 

37202  Prezos agrarios  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
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Forestais 

Metas de información: 

3.7.2 Prezos e índices de prezos, en particular prezos agrarios e da terra 

Obxectivos: 

Estimar os principais valores dos prezos agrarios percibidos e pagados polos 
agricultores 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: principais produtos agrarios, forestais e gandeiros 

Periodicidade: regular: mensual 

Orzamento: 23.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: explotación agraria e 
entidades relacionadas coa actividade agraria 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en outubro de 2010 

37203  Prezos da terra  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.7.2 Prezos e índices de prezos, en particular prezos agrarios e da terra 
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Obxectivos: 

Estimar o valor das diferentes categorías e especificacións da terra e analizar a 
evolución do prezo da terra 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: terras de cultivo non susceptibles doutros aproveitamentos 
diferentes dos agrícolas 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 19.440 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: comprador e vendedor de 
terras, rexistros, notarías, profesionais do sector... 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2008 difundirase na internet en outubro de 2010 

37204  Prezos do leite  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.7.2 Prezos e índices de prezos, en particular prezos agrarios e da terra 

Obxectivos: 

Coñecer a evolución do prezo do leite percibido polas explotacións leiteiras 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 
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Territorial: Galicia 

Poboacional: explotacións leiteiras situadas en Galicia 

Periodicidade: regular: mensual 

Orzamento: 80.000 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: explotación leiteira 

Forma e prazos de difusión: 

Os datos referidos a xaneiro, febreiro e marzo de 2010 difundiranse na internet  na 
última semana de maio de 2010 

Os datos referidos a abril, maio e xuño de 2010 difundiranse na internet  na última 
semana de agosto de 2010 

Os datos referidos a xullo, agosto e setembro de 2010 difundiranse na internet  
na última semana de novembro de 2010 

Compensación aos informantes:  

De acordo co artigo 23 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, o 
organismo responsable da operación poderá compensar o esforzo realizado 
polas unidades informantes, elixidas mediante mostraxe. A contía concreta da 
dita compensación determinarase mediante orde ditada polo dito organismo. 

37205  Explotación do rexistro sobre prezos declara dos polos compradores 
de leite  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.7.2 Prezos e índices de prezos, en particular prezos agrarios e da terra 

Obxectivos: 
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Explotar o prezo do leite que declaran os compradores que recollen leite en Galicia 
para dispoñer del dun xeito máis áxil 

Estado da operación: en proxecto 

38101  Explotación do directorio de empresas e unid ades locais  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.3.3 Estrutura e dinámica na industria manufactureira, incluíndo a agroindustria 

3.8.1 Infraestrutura e demografía empresarial. Empresas e unidades locais 

Obxectivos: 

Elaborar e manter un conxunto organizado de información sobre empresas e 
unidades locais con actividade económica en Galicia 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: empresas que realizan algunha actividade en Galicia 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en decembro de 2010 

38201  Enquisa estrutural a empresas  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 
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Metas de información: 

2.6.4 Prácticas lingüísticas 

3.8.2 Características económico-financeiras do sector empresarial e a súa 
conxuntura 

4.1.2 Sociedade da información nos diversos sectores, en particular nos centros 
educativos e sanitarios 

Obxectivos: 

Coñecer as principais características estruturais das empresas galegas 

Estado da operación: en reestruturación 

38202  Confianza empresarial  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.8.2 Características económico-financeiras do sector empresarial e a súa 
conxuntura 

Obxectivos: 

Coñecer a evolución pasada e prevista da actividade das empresas galegas 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: empresas que realizan algunha actividade en Galicia 

Periodicidade: regular: trimestral 
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Orzamento: 0 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: empresa á que pertence 
a unidade de  

actividade económica local 

Forma e prazos de difusión: 

O cuarto trimestre de 2009 difundirase na internet o 4 de marzo de 2010 

O primeiro trimestre de 2010 difundirase na internet o 3 de xuño de 2010 

O segundo trimestre de 2010 difundirase na internet o 2 de setembro de 2010 

O terceiro trimestre de 2010 difundirase na internet o 2 de decembro de 2010 

38203  Indicadores do sector empresarial  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.8.2 Características económico-financeiras do sector empresarial e a súa 
conxuntura 

Obxectivos: 

Elaborar unha serie de indicadores que permitan seguir a evolución da actividade 
empresarial galega 

Estado da operación: en reestruturación 

38204  Enquisa de innovación empresarial  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.8.2 Características económico-financeiras do sector empresarial e a súa 
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conxuntura 

4.2.2 Ciencia e tecnoloxía nos diversos sectores. Recursos e resultados 

Obxectivos: 

Ofrecer información sobre o proceso de innovación nas empresas galegas 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: empresas que realizan algunha actividade en Galicia 

Periodicidade: irregular 

Orzamento: 0 euros 

Persoa ou entidade obrigada a subministrar información: empresa 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2007 difundirase na internet no segundo trimestre de 2010 

38301  Cooperativas  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Metas de información: 

3.8.3 Economía social. Cooperativas e outras formas asociativas 

Obxectivos: 

Coñecer o número e as principais características das sociedades cooperativas 

Estado da operación: en curso 
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Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: sociedades cooperativas con domicilio social na comunidade 
autónoma 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 10.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en setembro de 2010 

38302  Sociedades laborais  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Metas de información: 

3.8.3 Economía social. Cooperativas e outras formas asociativas 

Obxectivos: 

Coñecer o número e as principais características das sociedades laborais 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: concellos 

Poboacional: sociedades laborais con domicilio social na comunidade autónoma 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 10.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2009 difundirase na internet en setembro de 2010 
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39101  Contas económicas anuais  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.9.1 Contas económicas anuais e trimestrais 

Obxectivos: 

Analizar e avaliar a estrutura e evolución da economía de Galicia, no seu conxunto 
e os seus compoñentes de oferta, demanda e rendas 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

Publicarase na internet a serie 1995-2008 en agosto de 2010 

39102  Contas económicas trimestrais  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.9.1 Contas económicas anuais e trimestrais 



6 ANEXO  

CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA. Memoria 2009  192 

Obxectivos: 

Proporcionar unha descrición cuantitativa coherente do conxunto da actividade 
económica galega no pasado inmediato mediante un cadro macroeconómico 
trimestral elaborado desde a óptica da oferta e a demanda. 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia 

Periodicidade: regular: trimestral 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O cuarto trimestre de 2009 difundirase na internet o 17 de febreiro de 2010 

O primeiro trimestre de 2010 difundirase na internet o19 de maio de 2010 

O segundo trimestre de 2010 difundirase na internet o 26 de agosto de 2010 

O terceiro trimestre de 2010 difundirase na internet o 17 de novembro de 2010 

39301  Conta satélite do turismo  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Cultura e Turismo. Secretaría Xeral para o Turismo 

Metas de información: 

3.9.3 Ampliacións do sistema. Indicadores municipais da renda dos fogares, matriz 
de contabilidade social  

e contas satélites 

Obxectivos: 

Obter unha representación en termos económicos das actividades relacionadas co 
turismo de xeito comparable e integrado coas contas económicas e co Marco 
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input-output 

Estado da operación: en proxecto 

39303  Contas económicas da agricultura  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

Metas de información: 

3.9.3 Ampliacións do sistema. Indicadores municipais da renda dos fogares, matriz 
de contabilidade social e contas satélites 

Obxectivos: 

Estimar a valoración das producións agrarias en metodoloxía SEC e analizar a 
evolución da renda agraria e das principais macromagnitudes 

Estado da operación: en cumprimento 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: provincias 

Poboacional: rama agraria, actividades da agricultura, gandería, caza e servizos 
relacionados con elas 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 5.000 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2007 difundirase en papel e na internet en novembro de 2010 

41101  Sistema de indicadores da sociedade da infor mación  

Organismo/s responsable/s: 
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Presidencia da Xunta. Observatorio Galego da Sociedade da Información 

Metas de información: 

4.1.1 Indicadores da sociedade da información 

Obxectivos: 

Elaboración dunha serie de indicadores que traten de recoller todas as variables 
relevantes en materia de tecnoloxías da información e da comunicación que 
permitan analizar a repercusión e evolución das medidas adoptadas neste campo. 

Estado da operación: en reestruturación 

41202  Situación das TIC nos centros sanitarios  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Secretaría Xeral 

Metas de información: 

4.1.2 Sociedade da información nos diversos sectores, en particular nos centros 
educativos e sanitarios 

Obxectivos: 

Coñecer a situación dos centros sanitarios no referente a implantación neles das 
novas tecnoloxías 

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: sistema sanitario público de Galicia 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 
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O ano 2009 difundirase na internet en decembro de 2010 

41203  Estatística da administración electrónica na  administración 
autonómica e nos concellos galegos  

Organismo/s responsable/s: 

Presidencia da Xunta. Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica 

Metas de información: 

3.6.1 Administración autonómica. Recursos e gasto público en áreas de especial 
interese, como sanidade, educación, infraestruturas e I+D+i 

3.6.2 Administración local. Recursos e gasto público. Servizos públicos básicos 

4.1.2 Sociedade da información nos diversos sectores, en particular nos centros 
educativos e sanitarios 

Obxectivos: 

Ofrecer información sobre a calidade nos servizos públicos e o uso da 
administración electrónica nos ámbitos autonómico e local 

Estado da operación: en proxecto 

42101  Sistema de indicadores da I+D+i  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Economía e Industria. Dirección Xeral de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación 

Metas de información: 

4.2.1 Indicadores de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación 

Obxectivos: 

Elaboración dunha serie de indicadores que traten de recoller todas as variables 
relevantes en materia de I+D+i que permitan analizar a repercusión e evolución 
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das medidas adoptadas neste campo. 

Estado da operación: en reestruturación 

42102  Situación da certificación en Galicia  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Economía e Industria. Fundación para o Fomento da Calidade 
Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia 

Metas de información: 

4.2.1 Indicadores de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación 

Obxectivos: 

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

Estado da operación: en curso 

Ámbitos de investigación: 

Territorial: Galicia 

Poboacional: empresas certificadas por normas de calidade 

Periodicidade: regular: anual 

Orzamento: 0 euros 

Forma e prazos de difusión: 

O ano 2010 difundirase na internet en setembro de 2010 

42201  Financiamento da I+D no sistema universitari o galego  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de 
Universidades 

Metas de información: 
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4.2.2 Ciencia e tecnoloxía nos diversos sectores. Recursos e resultados 

Obxectivos: 

Cuantificar os ingresos por investigación no SUG, derivados de proxectos de 
investigación con financiamento de convocatorias públicas, contratos, prestación 
de servizos, etc. 

Estado da operación: en reestruturación 

42202  I+D no sistema sanitario galego  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde 

Metas de información: 

4.2.2 Ciencia e tecnoloxía nos diversos sectores. Recursos e resultados 

Obxectivos: 

Coñecer a I+D realizada nos centros sanitarios 

Estado da operación: en implantación 

42203  Persoal dedicado á I+D no sistema universita rio galego  

Organismo/s responsable/s: 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de 
Universidades 

Metas de información: 

4.2.2 Ciencia e tecnoloxía nos diversos sectores. Recursos e resultados 

Obxectivos: 

Identificar ao persoal investigador, auxiliar e de xestión do SUG (en formación, 
formado e operativo) desagregado por centros, sexo, idade. 
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Estado da operación: en reestruturación 
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ANEXO IV 

DESCRICIÓN DAS OUTRAS ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS   

AE108 Enquisa de poboación activa. Módulo sobre tra nsición da escola ao 
traballo  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.3.3 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral 

Obxectivos: 

Afondar no estudo da inserción laboral mediante o módulo específico sobre este 
tema asociado á enquisade poboación activa 

AE201 Nomenclátor e explotación do padrón municipal  de habitantes  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.1.1 Poboación e movementos migratorios 

Obxectivos: 

Difundir as cifras de poboación dos residentes nas diversas entidades territoriais 
de Galicia, ofrecendo unha aplicación web que facilita a súa consulta 

AE202 Banco de series de conxuntura  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 
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Obxectivos: 

Ofrecer información conxuntural actualizada para Galicia a través dunha aplicación 
web que permite consultar estas series en forma de táboas e gráficos 

AE203 Atlas estatístico comarcal  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Obxectivos: 

Sintetizar parte da información comarcal dispoñible na web do IGE en forma de 
mapas e gráficos 

AE204 Portal estatístico para o mundo educativo  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Obxectivos: 

Facilitar a información estatística do IGE nuns formatos máis axeitados para o seu 
uso no ámbito educativo 

AE205 Banco de datos territorial  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Obxectivos: 

Ofrecer a información estatística a través dunha aplicación web que facilite 
consultar os datos dispoñibles para un nivel xeográfico determinado -concello ou 
comarca- e permita realizar gráficos e mapas para  

facilitar a súa comprensión 

AE207 Seguimento e análise da construción  

Organismo/s responsable/s: 
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Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.4.1 Construción. Rehabilitación e recuperación do patrimonio construído 

Obxectivos: 

Compilar a información sobre o sector da construcción das diferentes operacións 
estatísticas que nos permita caracterizar este ámbito 

AE209 Informe das variacións do Índice de prezos de  consumo  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.7.2 Prezos e índices de prezos, en particular prezos agrarios e da terra 

Obxectivos: 

Analizar os resultados do IPC e realizar unha predición a curto prazo no ámbito 
da comunidade autónoma 

AE211 Accesibilidade á vivenda  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.7.2 Demanda e gasto. Vivendas protexidas e prezos da vivenda 

Obxectivos: 

Obter un indicador que nos permita analizar a accesibilidade á compra dunha 
vivenda 

AE224 Análise sobre os intercambios comerciais entr e Galicia e o resto de 
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España  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.7.1 Demanda, mercados e axentes. Intercambios comerciais 

Obxectivos: 

Estudar e difundir, a partir da información facilitada polo Marco input-output e por 
outras fontes estatísticas, os intercambios comerciais entre Galicia e o resto de 
España 

AE301 Explotación do movemento natural da poboación  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.1.1 Poboación e movementos migratorios 

Obxectivos: 

Difundir os datos do movemento natural da poboación dos residentes na 
comunidade autónoma 

AE302 Explotación dos movementos migratorios  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.1.1 Poboación e movementos migratorios 

Obxectivos: 

Difundir os datos das variacións de residencia no ámbito da comunidade 
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autónoma 

AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Soci al 

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial atención á 
caracterización deste último 

Obxectivos: 

Difundir os datos das afiliacións á Seguridade Social 

AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.7.1 Demanda, mercados e axentes. Intercambios comerciais 

Obxectivos: 

Difundir os datos de comercio exterior e intracomunitario no ámbito da comunidade 
autónoma 

AE306 Pensións e outras prestacións  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.5.1 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades 
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potenciais 

Obxectivos: 

Compilar e difundir a información dispoñible de pensións e outras prestacións das 
diversas fontes 

AE307 Explotación do índice de produción industrial  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.3.3 Estrutura e dinámica na industria manufactureira, incluíndo a agroindustria 

Obxectivos: 

Difundir os principais resultados do índice de produción industrial no ámbito da 
comunidade autónoma 

AE403 Galicia en cifras. Anuario  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Obxectivos: 

Compilar a información estatística no ámbito da comunidade autónoma e difundila 
en forma de anuario 

AE404 Datos estatísticos básicos de Galicia  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Obxectivos: 

Compilar a información estatística básica no ámbito da comunidade autónoma e 
difundila en forma de folleto 
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AE408 A realidade da muller galega  

Organismo/s responsable/s: 

Presidencia da Xunta. Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da 
Muller 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.5.1 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades 
potenciais 

2.5.2 Vida familiar e a súa conciliación co traballo, emprego do tempo e mobilidade 

Obxectivos: 

Representar a realidade das mulleres galegas en base a varias variables e 
comparar a súa situación coa dos homes 

AE501 Estudo sobre a relación coa actividade da pob oación xuvenil  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial atención á 
caracterización deste último 

Obxectivos: 

Investigar a relación coa actividade laboral -ocupación e paro- e ingresos 
relacionados da poboación xuvenil a partir dos datos da enquisa de condicións de 
vida 

AE503 Analise do Marco input-ouput  

Organismo/s responsable/s: 
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Instituto Galego de Estatística 

Metas de información: 

3.9.2 Marco input-output 

Obxectivos: 

Analizar o Marco input-ouput de Galicia para o ano 2005 e presentar as matrices 
de destino interior e importada, simétrica e de formación bruta do capital fixo 

AE703 Desenvolvemento de aplicacións web de retorno  aos informantes  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Obxectivos: 

Desenvolver un software que permita ofrecerlles aos informantes das operacións 
estatísticas os resultados destas máis desagregados xeografica ou sectorialmente, 
que os ofrecidos na difusión estándar. 

AE704 Investigación e desenvolvemento de métodos de  estimación de áreas 
pequenas  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Obxectivos: 

Mellorar as predicións ou estimacións de variables ou parámetros de interese nas 
enquisas realizadas polo IGE considerando un nivel de desagregación maior 
daquel para o que se deseñou a enquisa 

AE707 Investigación e desenvolvemento de métodos de  estimación e 
predición de agregados macroeconómicos  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Obxectivos: 

Desenvolver diferentes metodoloxías para a estimación e predicción dos principais 
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agregados macroeconómicos 

AE801 Traducións ao galego de nomenclaturas e clasi ficacións  

Organismo/s responsable/s: 

Instituto Galego de Estatística 

Obxectivos: 

Traducir e divulgar as diferentes clasificacións nacionais ao ámbito da comunidade 
autónoma 
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ANEXO V 

OUTRAS ACTIVIDADES DE INERESE ESTATÍSTICO   

AIE01 Perfeccionamento profesional do sistema estatístico de Galicia 

AIE02 Fomento da formación especializada en estatística 

AIE03 Accións que potencien o coñecemento a través da estatística 

AIE04 Fomento da investigación estatística 

AIE05 Promoción da normalización metodolóxica na actividade estatística 

AIE06 Biblioteca e catalogación de documentos estatísticos 

AIE07 Inventario de actividades estatísticas 

AIE08 Programación e seguimento da actividade estatística 

AIE09 Desenvolvemento de software específico de apoio ao proceso estatístico 

AIE10 Actividades complementarias e de apoio á difusión de interese estatístico 

AIE11   Relacións co exterior en materia de estatística 

AIE12   Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico 

 

 

 


