
Xornada de traballo IGE-GAME-IDEGA 

A xeorreferenciación da información estatística en Galicia: casos 

prácticos 

Luns 25 de setembro de 2017 

Lugar: SALÓN DE ACTOS DA CONSELLERÍA DE SANIDADE (SAN LÁZARO) 

Asistencia: gratuíta pero é necesario inscribirse no correo begosilva@ige.eu 

Obxectivos: 

A práctica totalidade das estatísticas teñen unha base territorial e, polo tanto, xeográfica e a 

integración entre a información estatística e xeográfica é imparable, xa que permite xerar sinerxías 

capaces de responder a preguntas que ata ben pouco non tiñan resposta. O obxectivo final da 

xoerreferenciación é identificar mediante coordenadas xeográficas onde se sitúan as empresas, 

vivendas, persoas, etc. As utilidades desta representación son múltiples: a carga de poboación e 

establecementos por zonas territoriais, na planificación de servizos ou equipamentos, na 

planificación do transporte, poboación en zonas de influenza de colexios, residencias, etc. 

Tendo en conta todas estas utilidades, o obxectivo desta xornada é presentar exemplos da 

integración entre ambos os tipos de información, estatística e xeográfica, co fin de mostrar a  

importancia e o potencial da xeorreferenciación da información estatística. A localización de 

unidades estatísticas permite unha avaliación máis precisa das zonas de interese e, polo tanto, unha 

mellor toma de decisións por parte da administración e da empresa privada. 

9:20-9:30 APERTURA 

9:30-10:00 IGE: Estratexia de xeorreferenciación 

Esther López Vizcaíno, Concepción Miguélez Arrizado- Instituto Galego de Estatística (IGE) 

10:00-10:30 Información xeográfica de referencia en Galicia 

Manuel Gallego Priego - Instituto de Estudos do Territorio (IET)  

10:30-11:00 Experiencias do CESGA no ámbito da información Xeoespacial 

Francisco Landeira Vega/Emilio Abad Vidal (Centro de Supercomputación de Galicia- CESGA) 

  

mailto:begosilva@ige.eu


11:00- 11:40 Experiencias na Universidade de Santiago 

Accesibilidade a Servizos Públicos -. M. Fernández e L. Franco (GAME-IDEGA) 

Descubrimento acceso e procesamento eficiente de datos xeoespaciais: experiencias no CiTIUS.- 

José Ramón Ríos Viqueira (COGRADE – CiTIUS) 

PAUSA-café 

12:00-12:30 Experiencias Axencia Galega Turismo/Xacobeo) 

Servizos Xeorrefenciados postos a disposición dos usuarios dos portais e app’s de Turismo de 

Galicia. Jorge Barreiro (Área de Innovación ATG/AMTEGA),  

A xeorreferenciación na calidade e análise das enquisas turísticas Antón Macías (HINTD), Jaime 

Leirós (Área de Estudos e Investigación ATG) 

12:30-13:00 Geolocalización, estadísticas oficiales y Big Data  

Javier Gutiérrez Puebla - Universidad Complutense de Madrid 

13:00-13:30 Geomarketing en Banca.  

Juan José González Serrano (Inteligencia de Clientes y CRM ABANCA) 

13:30-14:00 Discusión e Posibilidades de colaboración. 


