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Informe de avaliación do PGE 2012-2016
1. Introdución
Obxectivos do PGE 2012-2016
O Plan galego de estatística 2012-2016 (PGE), aprobado por Lei 8/2011, do 9 de novembro, é
o instrumento de planificación contemplado na Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de
Galicia (LEG). O PGE desenvólvese mediante programas estatísticos anuais (PEA), que
inclúen as actuacións a realizar para cumprir os seus obxectivos.
A Lei 8/2011 establece que o Instituto Galego de Estatística (IGE) elaborará un informe de
avaliación do plan, que aprobará o Consello Galego de Estatística (CGE) e se trasladará ao
Parlamento. Os obxectivos a cumprir figuran nos seus artigos do 5 ao 8, dentro do capítulo I do
título I, tal e como se reproducen a continuación:
TITULO I Planificación da actividade estatística
CAPÍTULO I Obxectivos
Artigo 5. Obxectivo central
1. O obxectivo central do plan é desenvolver e consolidar o sistema estatístico galego 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, adecuándose aos
criterios de economía e de aproveitamento das fontes existentes, minimizando as molestias aos
informantes e garantindo o segredo estatístico.
2. Este obxectivo central desenvólvese en:
a) Obxectivos informativos, que delimitan os temas e liñas de actuación salientables que deben
abordar as estatísticas para responder ás demandas de información. Estes obxectivos determinan o
contido das operacións e demais actividades.
b) Obxectivos organizativos, para mellorar a organización estatística de Galicia e conseguir un uso
máis racional dos recursos e da información dispoñible.
c) Obxectivos instrumentais, dirixidos a asegurar a calidade das estatísticas e a súa conexión cos
usuarios. Unha información de calidade proporcionará un conxunto coherente, rigoroso e
actualizado de datos e unha adecuada conexión cos usuarios favorecerá que os resultados
respondan ás súas demandas. Estes obxectivos determinan a maneira de elaborar cada actuación
concreta.
Artigo 6. Obxectivos informativos
1. O plan inclúe as metas relacionadas no anexo 2, que constitúen obxectivos específicos de
información. Para a súa avaliación consideraranse as actividades estatísticas incluídas nos
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programas anuais, sempre que a súa execución conduza á difusión de resultados. As metas
de información clasifícanse nas áreas e seccións temáticas recollidas no anexo I.
2. Segundo a disposición adicional primeira da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade
de mulleres e homes, as actividades estatísticas deberán ter en conta a perspectiva de xénero.
As incluídas nos programas que contemplen datos sobre persoas físicas deberanse recoller e
difundir por sexo.
3. Ao abeiro do artigo 20 da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes, só excepcionalmente e mediante informe motivado e aprobado polo órgano
competente, poderase xustificar o incumprimento do disposto no parágrafo anterior.
4. Profundarase, ademais, na análise da demografía, da estrutura, da conxuntura e do sector
exterior da economía, como liñas de actuación salientables.
Artigo 7. Obxectivos organizativos
Para mellorar a organización estatística establécense os seguintes obxectivos organizativos:
a) Consolidar e profesionalizar os órganos estatísticos sectoriais.
b) Mellorar e actualizar a formación en materia estatística dos membros da organización estatística
da Administración autonómica e dos pertencentes aos organismos e entidades públicas
dependentes das administracións local e universitaria de Galicia que realicen actividades no marco
do plan e dos seus programas.
c) Mellorar a información e a comunicación dentro da organización estatística para desenvolver unha
actividade máis estandarizada.
d) Realizar un uso estatístico máis eficiente dos rexistros e sistemas de información das distintas
administracións públicas.
e) Potenciar as relacións cos axentes locais e cos diferentes órganos, entidades e institucións
nacionais e internacionais relacionadas coa estatística, coa finalidade de impulsar, intercambiar e
aplicar coñecementos e prácticas.
Artigo 8. Obxectivos instrumentais
1. Para que a información estatística acade os requisitos de calidade recollidos no obxectivo central
establécense os seguintes obxectivos instrumentais:
a) Responder ás demandas de información deseñando a actividade estatística consonte ás
necesidades, ofrecendo retornos de valor e reducindo as molestias aos informantes.
b) Divulgar axeitadamente, respectando os prazos ou as datas de publicación, a información
estatística de carácter oficial que teña como referencia Galicia.
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c) Sensibilizar á sociedade mediante servizos e actividades que potencien o coñecemento a través
da estatística.
d) Impulsar e realizar investigación estatística, tanto nos aspectos metodolóxicos e históricos como
noutros ámbitos de interese para a Comunidade Autónoma que contribúan a mellorar o
coñecemento da súa realidade demográfica, social, económica e ambiental.
e) Promover a normalización, homoxeneidade e posibilidade de comparación da información
proporcionada polo sistema estatístico de Galicia respecto do estatal e do europeo.
f) Avanzar na estruturación informática do sistema estatístico de Galicia e dos sistemas de
información.
g) Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información, proporcionando a oferta estatística
como un servizo electrónico.
h) Desenvolver a referenciación territorial da información estatística e avanzar na homoxeneización
da desagregación territorial das actividades realizadas.
i) Desenvolver marcos e directorios de unidades estatísticas.
2. Estes obxectivos satisfaranse mediante a inclusión nos programas de actividades estatísticas
vinculadas directamente con eles, ou de actuacións concretas noutras de interese estatístico.
Entre estas actuacións estará a incorporación da información estatística elaborada ao abeiro do plan
dentro dun apartado específico no sitio web de cada departamento.

2. Avaliación dos obxectivos informativos
2.1 Satisfacción das metas de información
As metas constitúen obxectivos específicos de información. A lei do plan establece que para
avalialas se considerarán as actividades estatísticas dos programas, sempre que a súa
execución conduza á difusión de resultados.
O anexo I de cada programa inclúe as metas coas operacións e as outras actividades
1

estatísticas que se realizarán para satisfacelas . Unha meta cualifícase como satisfeita nun
programa cando a execución dalgunha destas operacións ou actividades conclúe coa difusión
dos resultados previstos. Así pois, non se consideran nin as operacións programadas en fase
de proxecto, nin as outras operacións ou actividades que non teñan concluída a súa fase de
difusión.

1

As estatísticas asígnanse ás metas consonte ao establecido no inventario e actualízanse segundo a
relación de actividades por meta do anexo I de cada decreto de programa. A asignación pódese modificar
logo de comprobar os resultados difundidos.
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No período de vixencia do plan resultaron satisfeitas 104 das 131 metas previstas, o que
representa unha cobertura do 79%, superada nas áreas de sociedade, coñecemento e
tecnoloxía.
Táboa 2.1 Metas satisfeitas nos programas e no plan

Metas satisfeitas no programa/plan
Índice de satisfacción programa/plan

2012

2013

2014

2015

2016

PGE
2012-2016

81

79

88

80

90

104

61,8

60,3

67,2

61,1

68,7

79,4

Gráfico 2.1 Cobertura das metas por áreas
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O plan 2012-2016 remata con 117 estatísticas consolidadas, asociadas con 87 metas das 131
formuladas para o período (66%). De considerar que as 89 estatísticas consolidadas entre
2007 e 2011 xa satisfacían 62 desas 131 metas (47%), resulta un incremento de 19 puntos
porcentuais entre graos de satisfacción inicial e final. A porcentaxe de satisfacción de cada
programa supera ao de partida e sitúase entre o 60% de 2013 e o 69% de 2016.
O gráfico 2.2, que relaciona porcentaxe de metas satisfeitas e grao de execución de cada
2

programa, amosa que non existe unha relación directa entre ambos resultados . As
execucións de 2012 e 2013 non se corresponden cos mellores índices de satisfacción e a
cobertura máxima conséguese co derradeiro programa, cuxo nivel de execución está por
debaixo dos rexistrados neses anos.
2

Hai que ter en conta que as operacións en proxecto e algunhas actividades programadas non
contemplan a difusión de resultados.
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Gráfico 2.2 Satisfacción das metas e execución dos programas
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Da análise por áreas resulta que as de temática social e tecnolóxica presentan satisfaccións
crecentes e superiores ás do resto. Na de estrutura produtiva o nivel de satisfacción mantense
ao redor do 55%, e na de de territorio e medio cae no 2015 e recupérase no 2016.
Gráfico 2.3 Satisfacción das metas por área e programa
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Nota: A liña azul representa o 47% de metas satisfeita coas actividades consolidadas no plan anterior.
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Gráfico 2.4 Evolución da satisfacción das metas por área
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Nota: A liña azul representa a porcentaxe de metas satisfeitas coas actividades consolidadas no plan anterior

A área sobre territorio, recursos e medio (16 metas) comeza cunha elevada satisfacción, que
diminúe ata acadar no 2015 o nivel do que xa se partía coas actividades consolidadas no plan
anterior (44%) e se recupera no 2016 (69%). Na área social (52 metas) o grao de cobertura
aumenta desde o 64% de 2012 ata o 77% de 2016, e na de estrutura produtiva (53 metas)
mantense ao redor do 55%. A área de coñecemento e tecnoloxía (10 metas) rexistra xa o 60%
de satisfacción coas actividades consolidadas ao comezo do plan, porcentaxe que se
incrementa ata o 100% logo de executados os cinco programas.
A táboa seguinte recolle, por área e sección, as metas do plan e as satisfeitas en cada
programa.
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Táboa 2.2 Metas satisfeitas nos programas e no plan por área e sección

2012

2013

2014

2015

2016

Metas
satisfeitas
no PGE

Total área 1

16

12

9

10

7

11

12

1.1 Territorio e recursos naturais

9

6

4

4

3

5

6

1.2 Medio ambiente

7

6

5

6

4

6

6

Total área 2

52

33

34

39

35

40

45

2.1 Poboación e fogares

4

3

3

4

2

4

4

2.2 Sanidade

7

6

5

5

5

6

6

2.3 Educación e capital humano

7

6

6

7

6

7

7

2.4 Traballo

13

8

8

10

10

10

10

2.5 Condicións sociais

11

7

8

8

8

8

10

2.6 Cultura e lecer

7

2

2

3

3

3

5

2.7 Vivenda

3

1

2

2

1

2

3

Total área 3

53

29

29

30

29

29

37

3.1 Sector agrario

9

6

6

6

5

5

7

3.2 Pesca e acuicultura

5

3

2

4

4

3

4

3.3 Enerxía e industria

5

3

4

2

2

2

4

3.4 Construción

3

1

1

1

1

1

1

3.5 Servizos de mercado
3.6 Administracións públicas e outros
servizos non de mercado
3.7 Mercados e prezos

5

5

5

5

5

5

5

11

2

2

1

1

3

4

8

5

5

5

5

5

5

3.8 Actividade empresarial

3

3

1

3

2

1

3

3.9 Sistema de contas

4

1

3

3

4

4

4

Total área 4

10

7

7

9

9

10

10

4.1 Sociedade da información

6

5

5

5

5

6

6

4.2 Ciencia e tecnoloxía

4

2

2

4

4

4

4

131

81

79

88

80

90

104

Áreas e seccións

Total metas

Metas satisfeitas nos programas

Metas
PGE

O criterio de vencellar a satisfacción das metas coa difusión de resultados sobre as temáticas
implícitas nelas, fai posible que algunha poida perder esta condición durante a vixencia do plan.
Este é o caso da 3.6.1 Administración autonómica, tratada nos anos 2012 e 2013 cos
3

indicadores da actividade económica-financeira, que se deixan de publicar .
Os índices de satisfacción por sección da táboa 2.3 reflicten diferentes situacións. Salienta o
100% conseguido nas seccións 2.1, 2.3, 2.7, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1 e 4.2 e as baixas coberturas da
3.4 (33%) e da 3.6 (36%). Esta última resulta especialmente preocupante, pois a súa
3

Dada a versatilidade que adoitan ter as publicacións na web, o artigo 14.2 da Lei do plan 2017-2021
habilita ao IGE a almacenar e difundir resultados das estatísticas oficiais, aínda que non sexan da súa
responsabilidade.
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satisfacción podería aumentar explotando información administrativa dispoñible, co agravante
de que algunha (gastos sanitario e educativo, por exemplo) xa se está a aproveitar no marco
do plan estatístico da Administración xeral do Estado (AXE).
Táboa 2.3 Índice de satisfacción das metas por programa
Áreas e seccións

2012

2013

2014

2015

2016

Plan
2012-2016

Total área 1

75,0

56,3

62,5

43,8

68,8

75,0

1.1 Territorio e recursos naturais

66,7

44,4

44,4

33,3

55,6

66,7

1.2 Medio ambiente

85,7

71,4

85,7

57,1

85,7

85,7

Total área 2

63,5

65,4

75,0

67,3

76,9

86,5

2.1 Poboación e fogares

75,0

75,0

100

50,0

100

100

2.2 Sanidade

85,7

71,4

71,4

71,4

85,7

85,7

2.3 Educación e capital humano

85,7

85,7

100

85,7

100

100

2.4 Traballo

61,5

61,5

76,9

76,9

76,9

76,9

2.5 Condicións sociais

63,6

72,7

72,7

72,7

72,7

90,9

2.6 Cultura e lecer

28,6

28,6

42,9

42,9

42,9

71,4

2.7 Vivenda

33,3

66,7

66,7

33,3

66,7

100

Total área 3

54,7

54,7

56,6

54,7

54,7

69,8

3.1 Sector agrario

66,7

66,7

66,7

55,6

55,6

77,8

3.2 Pesca e acuicultura

60,0

40,0

80,0

80,0

60,0

80,0

3.3 Enerxía e industria

60,0

80,0

40,0

40,0

40,0

80,0

3.4 Construción

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

3.5 Servizos de mercado

100

100

100

100

100

100

3.6 AA.PP e outros servizos non de merc.

18,2

18,2

9,1

9,1

27,3

36,4

3.7 Mercados e prezos

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

3.8 Actividade empresarial

100

33,3

100

66,7

33,3

100

3.9 Sistema de contas

25,0

75,0

75,0

100

100

100

Total área 4

70,0

70,0

90,0

90,0

100

100

4.1 Sociedade da información

83,3

83,3

83,3

83,3

100

100

4.2 Ciencia e tecnoloxía

50,0

50,0

100

100

100

100

Total metas

61,8

60,3

67,2

61,1

68,7

79,4

A partir destes resultados e dos detallados no anexo I pódese concluír que:
 O plan foi ambicioso en relación coas temáticas a tratar, pois no quinquenio cubríronse só o
79% das 131 metas previstas, cunha media de cobertura anual do 65%. No entanto,
aumentan significativamente os temas sobre os que se facilita información regularmente, tal
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e como se reflicte nos graos de satisfacción inicial (47%) e final (66%), calculados coas
4

actividades consolidadas entre 2007-2011 e 2012-2016, respectivamente .
 Non hai relación directa entre execución dos programas e satisfacción das metas e o nexo
entre metas e actividades non está equilibrado.
 Os resultados do plan orientan o deseño do seguinte, no que se esixe que todas as
operacións e actividades programadas teñan como obxectivo ampliar a información
dispoñible sobre Galicia, clasificando as restantes como actividades de interese estatístico.
Para guiar a programación en relación cos obxectivos a satisfacer, analizarase a relevancia
de cada estatística, valorando que estea consolidada, ou que sexa única dentro da súa
meta.
2.2 Perspectiva de xénero
O artigo 6.2 do plan establece que “Segundo a disposición adicional primeira da Lei 7/2004, do
16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, as actividades estatísticas deberán
ter en conta a perspectiva de xénero. As incluídas nos programas que prevexan datos sobre
5

persoas físicas se deberán recoller e difundir por sexo” . No anexo III do informe analízase a
satisfacción da perspectiva de xénero nas operacións consolidadas e detállanse os resultados
dos indicadores elaborados.
2.3 Liñas de actuación salientables
As liñas de actuación salientables (LAS) son temas xerais de interese, que non se concretan en
forma de metas e que se satisfán con actividades de interese estatístico e outras actuacións
programadas.
LAS 1. Demografía
Táboa 2.4 Actuacións programadas para cumprir a LAS 1
AIE11

Relacións externas en materia de estatística

2012

O IGE colaborará na análise dos datos estatísticos do proxecto DART

AIE18

Análise estatística da poboación e dos fogares

2016

Informe sobre as cifras de poboación

No 2012 o IGE participa na conferencia Demographic Change in Europe (DART-Final
Conference) e na redacción do seu Final Report, e no 2016 elabora un documento sobre cifras
de poboación e estatística de migracións. Outras actuacións relacionadas coa LAS 1 son:

4

O plan 2017-2021 inclúe 101 metas, as 87 satisfeitas coas estatísticas consolidadas no período 20122016 e 14 máis. A finalidade é manter a oferta e progresar na calidade do produto.
5
A mesma obriga figura no artigo 9 do Decreto lexislativo 2/2015, polo que se aproba o Texto refundido
das disposicións legais de Galicia en materia de igualdade, que substitúe á Lei 7/2004.
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-

No 2013 colabórase no Retrato socio-demográfico do proxecto Symbios e redáctase un
relatorio co título “Alarmas demográficas e territorios vulnerables: a necesidade dunha visión
ao longo prazo. Contribución dos institutos territoriais de estatística ao planeamento
estratéxico rexional. O caso galego”.

-

No 2014 redáctanse documentos sobre subgrao de urbanización por sección censual a
partires da parroquia, carga máxima de poboación que pernoita e poboación que se
despraza ao concello para estudar.

-

6

No 2015 elabórase e documéntase o prototipo Demogal e redáctanse tres informes sobre
cargas de poboación, nova clasificación do grao de urbanización (GU 2016) e poboación
axustada empregada no financiamento autonómico.

-

No 2016 elabóranse documentos sobre poboación residente en establecementos colectivos
e cifras poboacionais de referencia ao 1 de xullo de cada ano.

LAS 2. Estrutura económica
Táboa 2.5 Actuacións programadas para cumprir a LAS 2
AIE11

Relacións externas en materia de estatística

2012

Análise sobre o Comercio intracomunitario da Eurorrexión

2012

Edición dun atlas de empresas da Eurorrexión

AIE13

Análise estatística de sectores produtivos e da estrutura económica

2012

Análise da cadea forestal

2013

Análise do sector da automoción

2014

Análise do sector da pesca

2015

Análise do sector cultural

2016

Análise do sector do transporte e da loxística

AIE19

Apoio estatístico á redacción dos orzamentos xerais e outra normativa

2014

Indicadores estatísticos do cadro macroeconómico

2015

Indicadores estatísticos do cadro macroeconómico

2016

Elaboración do escenario macroeconómico

No 2012 publícase o comercio exterior e intracomunitario da Eurorrexión e introdúcense mapas
de empresas no observatorio transfronteirizo. Cada ano recompílase e elabórase información
sobre un sector produtivo relevante en Galicia, que se presenta dentro dun informe específico.
Dentro da AIE19 calcúlanse os indicadores do informe económico financeiro e difúndense os
escenarios macroeconómicos de Galicia. Outras actuacións relacionadas coa LAS 2 son:
-

No 2013 redáctanse unhas notas sobre o sector administración e a retropolación de
magnitudes do sistema de contas.

6

Paquete en R para proxectar fluxos e stocks de poboación.
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-

No 2014 elaboráronse os seguintes relatorios:
-

Outros impostos sobre a produción: reconstrución da serie 2000-2012

-

Estudo dos métodos de actualización de táboas input-output e a súa aplicación ao
marco input-output de Galicia (MIOGAL). Actualización matrices de marxes comerciais

-

Estudo dos métodos para estimar macromagnitudes en termos constantes

 No 2015 confecciónase unha guía sobre a viabilidade de xeolocalizar o directorio de
empresas e unidades locais e realízanse os seguintes estudos:

-

-

Métodos para actualizar táboas input-output

-

Métodos para estimar macromagnitudes en termos constantes

-

Contas por sectores institucionais

-

Difusión do PIB por sectores a nivel municipal

-

Uso estatístico das mostras do IRPF

No 2016 elabórase o documento “Estudo dos métodos para actualizar táboas input-output e
a súa aplicación ao MIOGAL” e séguense a analizar as contas por sectores institucionais.

LAS 3. Conxuntura económica
Táboa 2.6 Actuacións programadas para cumprir a LAS 3
AIE11
2012

AIE15

Relacións externas en materia de estatística
Elaboración do boletín estatístico trimestral da Eurorrexión

Análise estatística da conxuntura económica

2013

Boletín sobre a conxuntura económica

2015

Informe sobre comercio exterior

2015

Informe sobre o Índice de produción industrial

2015

Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral

2015

Informe sobre o Índice de comercio polo miúdo

2015

Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos

2015

Informe sobre Afiliacións á Seguridade Social

2016

Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos

2016

Informe sobre Afiliacións á Seguridade Social

2016

Informe sobre comercio exterior

2016

Informe sobre o Índice de produción industrial

2016

Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral

2016

Informe sobre o Índice de comercio polo miúdo

AIE19

Apoio estatístico á redacción dos orzamentos xerais e outra normativa

2014

Indicadores estatísticos do cadro macroeconómico

2015

Indicadores estatísticos para a elaboración do escenario de ingresos

2015

Indicadores estatísticos do cadro macroeconómico

2016

Elaboración do escenario macroeconómico
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Para satisfacer a LAS 3 prográmanse actuacións dentro das actividades de interese estatístico
AIE11, AIE15 e AIE19. No 2012 recompílanse os datos de Galicia e trasládanse aos
responsables de elaborar o boletín trimestral da Eurorrexión, que non se chega a difundir.
Tampouco se deu realizado no 2013 o boletín de conxuntura económica, pero si os informes
programados nos anos posteriores.
Xunto con estas actividades de interese estatístico, tamén contribúen ao cumprimento da LAS
3 as seguintes:
-

No 2015 realízanse estudos sobre estimación do PIB en tempo real, mensualización do
índice de confianza do consumidor, indicador de actividade empresarial e predición de
magnitudes socioeconómicas a partir da enquisa conxuntural a fogares.

-

No 2016 analízase a función de produción para Galicia e preséntase un relatorio sobre
estimación do PIB en tempo real no congreso da Sociedade de Estatística e Investigación
Operativa.

LAS 4. Sector exterior
Táboa 2.7 Actuacións programadas para cumprir a LAS 4
AIE11

Relacións externas en materia de estatística

2012

Análise sobre o Comercio intracomunitario da Eurorrexión

2012

Análise da competitividade exterior da Eurorrexión

Para abordar ás actuacións programadas dentro da LAS 4 difúndese información do comercio
externo da Eurorrexión no Observatorio transfronteirizo, pero non se achegan resultados sobre
a súa competitividade. Os traballos regulares que se veñen facendo desde 2014 para estimar
os fluxos dos principais produtos co resto de comunidades autónomas tamén contribúen á
satisfacción da LAS 4.

3. Avaliación dos obxectivos organizativos
O plan marca obxectivos organizativos sen concretar como trasladar aos programas as accións
necesarias para acadalos, quen as deseña e/ou executa, nin cando se consideran satisfeitos.
Para suplir estas carencias analízanse as actuacións programadas polo IGE que poidan estar
vencelladas con eles e a situación do noso sistema estatístico con respecto aos indicadores do
7

Código de conduta para as estatísticas europeas (CdC) .

7

O IGE, como autoridade estatística do sistema, é responsable de procurar que se acaden todos
obxectivos, agás os informativos que o plan asigne ao resto da organización estatística.
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a) Consolidar e profesionalizar os órganos estatísticos sectoriais
As actuacións realizadas dentro da AIE08 permiten organizar e coñecer mellor o traballo
desenvolvido pola organización estatística, aínda que non se poida afirmar que cheguen para
consolidar os órganos estatísticos sectoriais (OES), previstos no capítulo III da LEG e
regulados polo Decreto 24/2008, do 21 de febreiro.
Táboa 3.1 Actuacións programadas baixo o obxectivo organizativo a)
AIE08

Programación, seguimento e avaliación da actividade estatística

2012

Informe de avaliación do PGE 2007-2011

2012

Informe de seguimento do PEA 2011

2013

Informe de seguimento do PEA 2012

2014

Informe de seguimento do PEA 2013

2015

Informe de seguimento do PEA 2014

2015

Estudo de novos indicadores para a avaliación do PGE

2016

Estudo da conciliación entre o PEA e o plan de actuación anual previsto na LOFAXGA

2016

Informe de seguimento do PEA 2015

2016

Redacción do anteproxecto de Lei do Plan Galego de Estatística 2017-2021

2016

Difusión na web dos proxectos técnicos das operacións en curso que se consoliden

8

No 2012 cada departamento dispón dun OES, malia que nos procedementos para a súa
9

designación non sempre se desenvolvan todas as previsións do decreto que os regula . Esta
foi unha das razóns polas que non se chega a consolidar a organización no quinquenio e se
alternan períodos sen interlocutores departamentais. Os cambios na estrutura orgánica da
10

Xunta (2012 e 2015) tampouco facilitan a coordinación interna do sistema .
Finalizado o plan, só dúas consellerías e unha axencia inclúen nos seus OES un coordinador e
todos os postos que realizan estatísticas. No resto, só se designa un posto de traballo, cuxo
titular ten como función a coordinación co IGE.
No entanto, pódese concluír que, logo de varios intentos de desenvolver o previsto na LEG, a
flexibilidade do modelo do Decreto 24/2008 permite iniciar o plan con interlocutores en todos os
departamentos, o que reforza a organización e mellora a planificación. Estabilizar os OES e
incluír neles os postos de traballo con responsabilidades estatísticas son obxectivos pendentes
de conseguir.

8

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector
público autonómico de Galicia.
9
O Instituto Galego da Vivenda e Solo e a Axencia Turismo de Galicia tamén designaron OES.
10
Ao retraso nas designacións súmanse outros problemas relacionados cos novos decretos de estrutura,
que non sempre recollen con precisión as funcións estatísticas e que implican modificacións nas
correspondentes relacións de postos de traballo.
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Outro aspecto a mellorar é o da súa profesionalización. Os postos de traballo do IGE están
reservados ás escalas estatísticas, pero non necesariamente os dos órganos sectoriais. A
formación específica do persoal das consellerías non é obrigatoria e a voluntaria careceu
11

dunha especial demanda, tal é como se constata no obxectivo organizativo seguinte .
b) Mellorar e actualizar a formación dos membros da organización estatística e dos
pertencentes aos organismos e entidades públicas das administracións local e
universitaria que realicen actividades no marco do plan e dos programas
Táboa 3.2 Actuacións programadas baixo o obxectivo organizativo b)
AIE01

Perfeccionamento profesional do sistema estatístico de Galicia

2012

Curso de estatística oficial para OES e persoas que elaboran estatísticas no marco do PGE

2013

Xornadas dirixidas ao persoal dos OES sobre estatística oficial da C.A

2013

Curso de aproveitamento da información estatística do IGE e introdución ao SPSS

2014

Xornada para o persoal da organización estatística de Galicia sobre estatística oficial

2014

Oposicións á escala superior de estatística

2016

Outras actuacións formativas para o perfeccionamento profesional do sistema estatístico

2016

Oposicións á escala superior de estatística

AIE03
2014

Accións que potencien o coñecemento a través da estatística

2015

Curso sobre interpretación de datos estatísticos
Curso de uso e interpretación de datos para elaborar informes e indicadores de seguimento
das políticas públicas
Curso sobre a poboación como factor clave para a planificación

2015

Curso sobre cálculos estatísticos básicos con software libre R

2016

Curso de aproveitamento da información estatística do IGE: introdución ao software libre R

2016

Curso sobre uso e interpretación de datos estatísticos

2015

As tarefas relacionadas con este obxectivo realízanse no marco das actividades AIE01 e
AIE03. Dado que as formativas da AI03 van dirixidas a todo o persoal da administración e
están máis orientadas a empregar información que a producila, serán as vencelladas coa
AIE01 as que verdadeiramente o satisfán.
Este obxectivo está relacionado co indicador 7.6 do CdC, no que se establece que as
autoridades estatísticas manterán unha política de formación continua para o persoal. Na
práctica, os traballadores do IGE asisten por iniciativa propia aos cursos organizados polo
IGE

12

e outros organismos (Instituto Nacional de Estatística, Escola Galega de Administración

Pública, ...), do que se desprende que non se cumpren os requisitos para poder afirmar que
existe un plan de formación deseñado pola autoridade estatística.
11

No 2012 o IGE programa un curso sobre estatística oficial para persoal dos OES, que non se imparte
pola falta dun mínimo de solicitantes.
12
Entre eles un sobre Análise factorial dinámica non incluído dentro da AI01.

16

Informe de avaliación do PGE 2012-2016
O obxectivo organizativo b) reformúlase no plan 2017-2021 como instrumental, nos temos
13

previstos no indicador 7.6 do CdC : O IGE implantará unha política de formación profesional
continua para o persoal estatístico da Comunidade Autónoma.
c) Mellorar a información e a comunicación dentro da organización estatística para
desenvolver unha actividade máis estandarizada
Táboa 3.3 Actuacións programadas baixo o obxectivo organizativo c)
AIE09

Desenvolvemento de software específico de apoio ao proceso estatístico

2012

Desenvolvemento da plataforma de intercomunicación da organización estatística de Galicia

2013

Desenvolvemento da plataforma de intercomunicación da organización estatística de Galicia

2015

Migración a R dos programas para calibrar as enquisas a fogares

As actuacións programadas no 2012 e 2013 melloran a comunicación dentro da organización
estatística, sen que se poida valorar ata que punto favorecen o desenvolvemento dunha
actividade máis estandarizada. Tamén están relacionados con este obxectivo os traballos
realizados para crear unha base de datos de dimensións básicas orientada a homoxeneizar os
ámbitos xeográficos e outras dimensións das estatísticas difundidas.
d) Realizar un uso estatístico máis eficiente dos rexistros e sistemas de información
Táboa 3.4 Actuacións programadas baixo o obxectivo organizativo d)
AIE11

Relacións externas en materia de estatística

2014

Participar no grupo de traballo dos OCECA sobre información tributaria con fins estatísticos

2015

Participar no grupo de traballo dos OCECA sobre información tributaria con fins estatísticos

2015

Participar no grupo de traballo sobre comercio exterior

AIE12

Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

2012

Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

2013

Catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

2014

Difusión na web do catálogo de rexistros administrativos de interese estatístico

AIE14
2013

AIE18
2016

Relación cos colexios profesionais en materia de estatística
Convenio entre o IGE e o Colexio de Arquitectos de Galicia para intercambiar información

Análise estatística da poboación e dos fogares
Emprego das persoas con discapacidade

As actuacións programadas no quinquenio para avanzar neste obxectivo foron executadas.
Relaciónanse con el os seguintes indicadores do CdC:
-

8.7. As autoridades estatísticas participan no deseño dos datos administrativos para
adecualos en maior medida aos fins estatísticos.

13

Os obxectivos para 2017-2021 adáptanse aos 15 principios do CdC definidos nos ámbitos institucional,
de procesos e de produción. Os do plan 2012-2016 relacionados cos indicadores de procesos e produción
agrúpanse e pasan a denominarse instrumentais e de calidade, respectivamente.
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-

8.8. Establécense acordos cos propietarios dos datos administrativos co compromiso de
usalos con fins estatísticos.

-

9.4. Sempre que é posible utilízanse fontes administrativas para evitar que se dupliquen as
solicitudes de información.

Do primeiro, xa recollido na LEG coa consulta preceptiva ao IGE para crear rexistros, non
14

podemos ofrecer información sobre cobertura . En canto ao 8.8, a previsión na lei do plan
sobre cesión de datos administrativos concrétase mediante acordos para que certos rexistros
das consellerías poidan ser utilizados polo Instituto Nacional de Estatística (establecementos
turísticos, xestores de residuos,..) ou polo IGE (explotacións agrarias, buques,...), na execución
15

dos seus respectivos plans e programas . Pódese concluír, por tanto, que se está avanzando
no uso da información administrativa.
No vindeiro plan este obxectivo reformúlase indicando que: Se intensificará o uso estatístico
das fontes administrativas e se establecerán os procedementos de colaboración entre as
persoas propietarias e as autoridades estatísticas para garantir a calidade da información.
Aínda que o obxectivo organizativo d) está orientado a mellorar o fluxo da información
administrativa cara a organización estatística, tamén engloba á propiamente estatística, de
xeito que entronca co indicador 9.5 do CdC: Compartir datos entre as autoridades estatísticas
xeneralizarase para evitar a multiplicación de enquisas.
A boa práctica de intercambiar información tamén se reflicte no obxectivo instrumental de
reducir molestias aos informantes, que se traslada ao plan 2017-2021 como: Se utilizarán as
fontes xa existentes para evitar que se dupliquen as solicitudes de información.
e) Potenciar as relacións cos axentes locais, órganos, entidades e institucións nacionais
e internacionais relacionadas coa estatística, para impulsar, intercambiar e aplicar
coñecementos e prácticas
En relación con este obxectivo predominan as estadías no IGE de alumnos e alumnas das
titulacións impartidas polas universidades galegas, actividades coas que se fomentan as
relacións interadministrativas, pero que non están particularmente vencelladas coas finalidades
expresas de impulsar, intercambiar ou aplicar coñecementos e prácticas.
Outras actividades relacionadas son a participación nos grupos de traballo creados a nivel
estatal e as de colaboración coa Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte de Portugal. Elabóranse a táboa de mortalidade da Eurorrexión 2009-2011 e unha
14

O catálogo de rexistros presentado no CGE en xuño de 2017 incluirá a data na que se envía o informe
encol do proxecto normativo de creación/regulación, polo que no futuro se poderá saber cantos dos
catalogados pasan polo IGE.
15
Un convenio de 2002 regula o intercambio de información co Instituto Nacional de Estatística (INE).
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proxección de poboación da zona denominada Raia de 35 km, que engloba aos concellos con
territorio dentro dunha hipotética franxa de 35 km ao norte e ao sur da fronteira.
Táboa 3.5 Actuacións programadas baixo o obxectivo organizativo e)
AIE02

Fomento da formación especializada en estatística

2012

Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC

2013

Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC

2014

Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC

2015

Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC

2016

Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC

AIE03

Accións que potencien o coñecemento a través da estatística

2012

Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento rexional e integración económica

2013

Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento rexional e integración económica

2014

Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento rexional e integración económica

2015

Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento económico e innovación

2016

Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento económico e innovación

2016

Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Xeografía e Historia da USC

AIE04

Iniciación e fomento da I+D na estatística

2012

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2013

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2014

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2015

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2016

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

AIE05
2012
2012

AIE11

Promoción da normalización metodolóxica na actividade estatística
Coordinación do grupo de traballo de Inventario do Foro de Estatística Rexional (FER)
Participación nos grupos de traballo sobre recollida de información, definicións,
conceptos, unidades, variables e clasificacións (Foro Estatístico Rexional)

Relacións externas en materia de estatística

2014

Representante autonómico no Comité permanente de estatística agrícola

2015

Apoio estatístico a unha delegación de Moldavia

2015

Representante autonómico no Comité permanente de estatística agrícola

O indicador 7.7 do CdC establece que se cooperará coa comunidade científica para mellorar
metodoloxías, ferramentas e métodos. Neste eido, o marco de garantía da calidade (QAF) do
sistema estatístico europeo

16

recomenda participar en conferencias, potenciar contactos entre

investigadores e colaborar con colegas a nivel internacional.
Este obxectivo está moi relacionado co instrumental d): Impulsar e realizar investigación
estatística, tanto nos aspectos metodolóxicos e históricos como noutros ámbitos de interese
para Galicia, que contribúan a mellorar o coñecemento da súa realidade demográfica, social,
16

Quality Assurance Framework, EES QAF.
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económica e ambiental, que no próximo plan se aproxima ao indicador 7.7 do CdC ao
establecer que: Se realizará investigación estatística e se cooperará coa comunidade científica
e outras institucións para mellorar métodos e procedementos.

4. Avaliación dos obxectivos instrumentais
O plan establece nove obxectivos instrumentais que se cumpren programando actividades
estatísticas ou actuacións concretas de interese estatístico, entre as que figurará a de agrupar
17

a información difundida dentro dun punto específico da web de cada departamento . Para
medir a satisfacción dos obxectivos instrumentais tamén se consideran outras actuacións non
programadas pero relacionadas con eles.
a) Responder ás demandas de información deseñando a actividade estatística consonte
ás necesidades, ofrecendo retornos de valor e reducindo molestias aos informantes
Avanzar neste obxectivo é complexo, xa que nel conflúen dúas dimensións que adoitan estar
confrontadas: atender ás necesidades dos usuarios e reducir molestias aos informantes.
Táboa 4.1 Execución das actividades estatísticas programadas (%)
Actividades estatísticas

2012

2013

2014

2015

2016

AE339 Actividade industrial en Galicia 2014

-

-

-

-

100

AE630 Indicadores de contexto do Plan de
desenvolvemento rural (PDR)

-

-

-

100

70

Táboa 4.2 Actuacións programadas nas AIE baixo o obxectivo instrumental a)
AIE18
2016

AIE19

Análise estatística da poboación e dos fogares
Emprego das persoas con discapacidade

Apoio estatístico á redacción dos orzamentos xerais e outra normativa

2015

Indicadores estatísticos de perspectiva de xénero nos orzamentos xerais

2016

Indicadores estatísticos de perspectiva de xénero nos orzamentos xerais

As tarefas previstas execútanse sen contribuír de xeito directo na procura do obxectivo, dado
que non se formalizan procedementos para deseñar estatísticas relevantes, ofrecer retornos de
valor, ou reducir a carga de resposta. A AE630 introdúcese baixo demanda da consellería, pero
a súa implantación non é o resultado dun procedemento establecido con carácter xeral.
No entanto, pese á desconexión entre actividades e obxectivos, si se rexistran avances no
quinquenio en relación co principio de relevancia. Dado que o plan está configurado en metas
(demandas de información), na medida na que se programen estatísticas que faciliten

17

O anexo II amosa a situación dos departamentos en relación con esta boa práctica de difusión.
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información sobre elas, xa se está de feito deseñando a actividade consonte ás necesidades
18

dos usuarios . Ademais, os informes de seguimento recollen desde 2014 indicadores sobre
satisfacción das metas, identificando así as demandas de información non cubertas. Esta
análise aconsellou programar no derradeiro programa do plan actividades sobre acuicultura e
sociedade da información co gallo de cubrir metas que permanecían baleiras.
En canto a reducir molestias aos informantes, o principio 9 do CdC propón indicadores sobre
diminución e reparto da carga de resposta e outros para evitar enquisas prescindibles
(compartir datos, empregar fontes administrativas e estruturar a información administrativa para
19

poder vencellala coa estatística) . Relacionado con este obxectivo, o IGE desenvolveu un sitio
web para cubrir os cuestionarios de varias enquisas: conxuntural a fogares, empresas
multilocalizadas, servizos ás empresas, confianza empresarial, percepción da competencia e
sectorial ás empresas e institucións sen fins de lucro.
A práctica de evitar enquisas tamén se facilita mediante acordos para compartir información. O
IGE, por exemplo, pon á disposición da Axencia para a Modernización Tecnoloxica de Galicia
(AMTEGA) unha explotación da enquisa sobre TIC e comercio electrónico das empresas (INE)
e microdatos do módulo de novas tecnoloxías da enquisa estrutural aos fogares (IGE), polo
20

que se suprimen as enquisas que viña realizando este este organismo.

Baixo o mesmo

criterio de aproveitar información e reducir o número de enquisas, prográmase unha actividade
sobre áreas pequenas, cuxa finalidade é mellorar as estimacións e as predicións de variables e
parámetros de interese.
Por outra banda, a porcentaxe de actividades de tipo “aproveitamento” consolidadas no 2016, é
dicir, as explotacións de rexistros, sistemas de información, directorios ou microdatos, que non
precisan da colaboración cidadá, supera o 57%. De sumar as de síntese, que supoñían algo
máis do 21% e que tampouco implican molestias para os informantes, pódese concluír que só
un 21% das consolidadas precisan da toma directa de datos.
Táboa 4.3 Operacións e outras actividades estatísticas consolidadas por tipoloxía
Tipo de actividade

Nº consolidadas

%

Aproveitamento

67

57,3

Síntese

25

21,4

Outros (exhaustiva, enquisa por mostraxe ou toma directa de datos)

25

21,4

Total

117

100

18

As metas son propostas polo IGE, vistas polo CGE (con representación de grupos parlamentarios,
comunidade científica, administracións, sindicatos, organizacións empresariais e asociacións de
consumidores) e aprobadas polo Parlamento.
19
O IGE adoita abandonar enquisas cando as do INE facilitan a información necesaria. Este criterio de
economía e redución da carga de resposta afecta no quinquenio á operación de confianza empresarial.
20
No 2012 a AMTEGA e o IGE asinan un convenio para optimizar as estatísticas da sociedade da
información. Outro subscrito tamén polo INE no 2014 permite eliminar duplicidades no mesmo ámbito.
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O obxectivo de responder ás demandas de información dos usuarios figura no vindeiro plan
como de calidade e medirase para cada estatística programada, mentres que o de diminuír a
carga de resposta introdúcese entre os instrumentais: Utilizaranse as fontes existentes coa
finalidade de non duplicar as solicitudes de datos e aproveitarase o desenvolvemento das TIC
para optimizar as formas tradicionais de recoller e difundir información.
b) Divulgar axeitadamente a información estatística de carácter oficial que teña como
referencia Galicia, respectando os prazos ou as datas de publicación
Na análise deste obxectivo pódense considerar tres apartados: difusión puntual, para que se
respecten os calendarios, difusión oportuna, para que non haxa excesivo desfase entre datas
de referencia e publicación e difusión axeitada, para mellorar noutros aspectos da difusión.
Puntualidade
A puntualidade é unha das dimensións da calidade recollida no artigo 12 do Regulamento (CE)
223/2009 sobre estatísticas europeas, que se traslada ao CdC dentro dos principios
relacionados coa produción.
Táboa 4.4 Indicadores de puntualidade por departamento (%)
2012

2013

2014

2015

2016

Presidencia da Xunta

100

100

66,7

60,0

66,7

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP e Xustiza

100

100

100

100

100

Consellería de Facenda

62,5

75,0

37,5

0,0

0,0

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

33,3

100

87,5

50,0

100

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

62,5

100

100

100

100

Consellería de Economía, Emprego e Industria

70,3

80,0

37,5

58,3

64,3

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

50,0

50,0

66,7

100

66,7

Consellería de Sanidade

70,0

77,8

80,6

75,0

47,5

Consellería de Política Social

100

100

80,0

81,2

100

Consellería do Medio Rural

73,3

70,8

50,0

35,4

17,3

Consellería do Mar

75,0

100

100

100

66,7

IGE

89,3

87,5

83,3

88,2

100

Total

75,0

82,6

68,2

64,6

64,6

Nos programas estatísticos de Galicia figuran os prazos de difusión de cada operación
corrente, cuxo cumprimento se comproba para calcular os indicadores de puntualidade
resumidos na táboa 4.4. Ditos indicadoras amosan que os resultados semellan empeorar
segundo avanzan os programas e que no 2016 o indicador de puntualidade sitúase no 65%,
dez puntos por debaixo do valor rexistrado no 2012.
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No plan 2017-2021 a puntualidade formúlase como obxectivo de calidade: As estatísticas
divulgaranse consonte un calendario e seguindo as recomendacións europeas sobre a súa
comunicación.
Oportunidade
No 2014 introdúcese un indicador de oportunidade para medir o desfase entre datas de
referencia e publicación, que se calcula desde 2015 separando as estatísticas conxunturais e
estruturais. O indicador de oportunidade expresa o número de meses que transcorren entre
ambas datas.
Táboa 4.5 Indicadores de oportunidade por departamento
2014

2015

2016

Global

Conxuntural

Estrutural

Conxuntural

Estrutural

Presidencia da Xunta

11

-

12

-

13

Vicepresidencia

2

-

3

-

2

Facenda

10

16

21

22

24

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

9

-

10

-

6

Infraestruturas e Vivenda

4

3

8

3

8

Economía, Emprego e Industria

9

8

9

15

11

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

21

-

24

-

15

Sanidade

12

5

14

8

14

Política Social

8

-

7

-

7

Medio Rural

11

2

17

2

18

Departamento

Mar

4

-

7

-

6

IGE

13

2

15

2

16

Total

11

4

13

5

13

Difusión axeitada
O INE e os ministerios tamén publican información estatística oficial sobre Galicia, que o IGE
explota e difunde con máis detalle a partir das actividades da táboa 4.6. As actuacións
programadas dentro das AIE10 e AIE05 tamén contribúen a mellorar outras dimensións
relacionadas cunha difusión axeitada e recollidas no principio 15 do CdC: accesibilidade e
claridade.
A partir do 2015, o IGE anuncia cun mes de antelación o día de difusión das estatísticas de
elaboración propia, o que supón ampliar o compromiso formulado no decreto de cada
programa de fixar o mes de difusión das operacións correntes.
Na mesma dirección de avanzar na transparencia, o vindeiro plan estende a obriga de
calendario ás actividades estatísticas e reformula como obxectivo de calidade que a
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información se difunda nun sitio web específico, doadamente accesible e acompañada de
metadatos.
Táboa 4.6 Execución das actividades de explotación de información da AXE (%)
Actividades estatísticas

2012

2013

2014

2015

2016

AE202 Banco de series de conxuntura

100

100

100

100

100

AE205 Banco de datos territorial

100

100

100

100

100

AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social

100

100

100

100

100

AE305 Explotación do comercio exterior e intracomunitario

100

100

100

100

100

AE307 Explotación do índice de produción industrial

100

100

100

100

100

-

-

-

-

100

AE339 Actividade industrial en Galicia 2014

Táboa 4.7 Actuacións programadas nas AIE baixo o obxectivo instrumental b)
AIE10
2015

AIE05
2016

Actividades complementarias de apoio á difusión de interese estatístico
Refinamento do calendario de difusión do IGE

Promoción da normalización metodolóxica na actividade estatística
Tratamento do segredo estatístico e da calidade da difusión

c) Sensibilizar á sociedade mediante servizos e actividades que potencien o
coñecemento a través da estatística
Para cumprir este obxectivo instrumental prográmanse as actividades da táboa 4.8 e as
actuacións de interese estatístico da 4.9, salientando entre as segundas as agrupadas na
AIE03 Accións que potencien o coñecemento a través da estatística.
Táboa 4.8 Execución das actividades estatísticas programadas (%)
Actividades estatísticas
AE204 Portal estatístico para o mundo educativo

2012

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

99

AE209 Panorama demográfico
AE219 Observatorio da sociedade da información e da
modernización de Galicia
AE220 Observatorio da economía galega

-

-

0

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

17

-

AE401 Anuario de estatística agraria

80

85

0

0

0

AE402 Anuario de pesca

100

100

100

100

100

AE404 Datos estatísticos básicos de Galicia

100

100

100

100

100

AE405 Tendencias do emprego

100

100

0

-

-

AE406 Anuario de estatísticas sociolaborais

100

100

100

100

100

AE409 Galicia aberta: a emigración en cifras

100

95

100

100

100

AE410 A enerxía en Galicia

100

100

100

10

0
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Táboa 4.9 Actuacións programadas nas AIE baixo o obxectivo instrumental c)
AIE02

Fomento da formación especializada en estatística

2012

Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC

2013

Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC

2014

Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC

2015

Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC

2016

Prácticas de alumnos das titulacións da Facultade de Matemáticas da USC

AIE03

Accións que potencien o coñecemento a través da estatística

2012

Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento rexional e integración económica

2012

Xornadas de portas abertas

2013

Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento rexional e integración económica

2013

Xornadas de portas abertas

2013

Estatísticas históricas

2013

Asistencia do IGE á Feira Matemática (Agapema)

2014

Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento rexional e integración económica

2014

Estatísticas históricas

2014

Curso sobre recursos do Portal Educativo do IGE para a materia de matemáticas

2015

Xornadas de portas abertas

2015

Estatísticas históricas

2015

Asistencia do IGE á Feira Matemática (Agapema)

2015

Curso sobre recursos didácticos do portal educativo do Instituto Galego de Estatística

2015

Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento económico e innovación

2016

Xornadas de portas abertas

2016

Asistencia do IGE á Feira Matemática (Agapema)

2016

Curso sobre recursos didácticos do portal educativo do Instituto Galego de Estatística

2016

Prácticas de alumnos do máster en desenvolvemento económico e innovación

2016

Prácticas de alumnos do Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio da USC

2016

Explorando o lado estatístico da vida

AIE04

Iniciación e fomento da I+D na estatística

2012

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2013

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2014

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2015

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2016

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

AIE11

Relacións externas en materia de estatística

2012

Anuario Estatístico Galicia Norte de Portugal

2013

Anuario Estatístico Galicia Norte de Portugal

2016

Actualización do Observatorio transfronteirizo Galicia - Norte de Portugal
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O CdC non recolle este obxectivo por non estar vencellado co perfeccionamento das
estatísticas desde as perspectivas institucional, de proceso ou de resultado. Tampouco figura
no vindeiro plan estatístico, pero si poderá ter cabida nos plans anuais de actuación do IGE
21

previstos no seu Estatuto .
d) Impulsar e realizar investigación estatística, tanto nos aspectos metodolóxicos e
históricos como noutros de interese para Galicia, que contribúan a mellorar o
coñecemento das súas realidades demográfica, social, económica e ambiental
Táboa 4.10 Execución das actividades estatísticas programadas (%)
Actividades estatísticas
AE704 Investigación e desenvolvemento de métodos de
estimación de áreas pequenas
AE708 Investigación e desenvolvemento de métodos
demográficos

2012

2013

2014

2015

2016

55

-

-

-

-

-

-

100

-

99
22

Como resultado da AE708 deséñase o software ‘demogal’, executable dende R . A súa
finalidade é calcular indicadores demográficos e proxeccións de poboación para un ou máis
espazos xeográficos, baseándose no método clásico das compoñentes e utilizando o modelo
de proxección multirrexional. Este instrumento permite automatizar o cálculo das funcións
demográficas que periodicamente se utilizan no IGE.
Táboa 4.11 Actuacións programadas nas AIE baixo o obxectivo instrumental d)
AIE03

Accións que potencien o coñecemento a través da estatística

2013

Estatísticas históricas

2014

Estatísticas históricas

2015

Estatísticas históricas

AIE04

Iniciación e fomento da I+D na estatística

2012

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2013

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2014

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2015

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2016

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

2015

Migración a R dos programas para calibrar as enquisas a fogares

Como resultado das actuacións enmarcadas na AIE04 realizáronse os seguintes traballos:
-

“Estimación trimestral en áreas pequenas dos ocupados e dos postos de traballo, segundo
actividade económica”

21

Aprobado por Decreto 60/2016, do 26 de maio, en aplicación da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
22
Software libre para a análise estatística.
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-

Estimación do impacto da suba do Imposto do valor engadido no índice de prezos de
consumo

-

Análise de diversos métodos de enlace do Índice de Produción Industrial de Galicia

-

Análise dos efectos directos e indirectos relevantes do sector do automóbil, da cadea
forestal e do sector pesqueiro na economía galega: comparativas internacionais

-

Estimación do erro cadrático medio en modelos de área con efecto temporal
Táboa 4.12 Produción técnico-científica
2012 2013 2014 2015 2016 Total
Artigos

0

2

1

1

0

4

Relatorios

4

9

4

6

13

36

Total

4

11

5

7

13

40

Outro elemento a considerar dentro deste obxectivo instrumental é a investigación realizada no
IGE, reflectida nos artigos publicados e nos relatorios presentados. Con todo o anterior pódese
concluír que se cumpriu este obxectivo.
e) Promover a normalización, homoxeneidade e posibilidade de comparar a información
proporcionada polo sistema estatístico de Galicia respecto do estatal e do europeo
A meirande parte das actividades programadas limítanse a facilitar información para Galicia
comparable coa do sistema europeo. A AE305 explota os datos sobre comercio
intracomunitario, a AE608 calcula para Galicia os indicadores estruturais de Eurostat

23

e a

AE630 os de seguimento do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.
Táboa 4.13 Execución das actividades estatísticas programadas (%)
Actividades estatísticas

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

0

-

-

AE305 Explotación datos comercio exterior e intracomunitario

100

100

100

100

100

AE411 Panorama rural e urbano

100

-

-

100

70

AE608 Indicadores estruturais da Unión Europea

100

100

100

100

100

-

-

-

100

70

AE210 Galicia na Unión Europea

AE630 Indicadores de contexto do PDR

A actividade AE411 recolle os principais indicadores demográficos, sociolaborais e económicos
por provincia e segundo a clasificación por grao e subgrao de urbanización (GU2016) baseada
24

nos estándares europeos . Os resultados permiten discernir as diferenzas e similitudes entre
as distintas zonas de Galicia e caracterizar o que se adoita denominar como rural e urbano.

23
24

Na web do IGE figuran os indicadores Europa 2020 para Galicia, España e a UE.
Ultima versión aprobada polo Consello Galego de Estatística no pleno de novembro de 2016.
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Táboa 4.14 Actuacións programadas nas AIE baixo o obxectivo instrumental e)
AIE05

Promoción da normalización metodolóxica na actividade estatística

2012
2013

Estudo das repercusións do novo SEC sobre o Sistema de Contas de Galicia
Estudo das repercusións do novo SEC sobre o Sistema de Contas de Galicia

AIE08

Programación, seguimento e avaliación da actividade estatística

2016

Difusión na web dos proxectos técnicos das operacións en curso que se consoliden

AIE11

Relacións externas en materia de estatística

2014

Representante autonómico no Comité permanente de estatística agrícola

2015

Representante autonómico no Comité permanente de estatística agrícola

AIE16

Traducións ao galego de documentación de interese estatístico

2013

Tradución ao galego do Código de Conduta (Boas Prácticas)

As actuacións encadradas nas AIE05 e AIE11 son as máis relacionadas co obxectivo de
promover a normalización e a homoxeneidade cos sistemas estatísticos do noso contorno. A
primeira cúmpreo particularmente, pois as contas rexionais seguen a metodoloxía comunitaria.
A segunda non se traslada á estatística oficial.
O obxectivo instrumental e) reflíctese en varios indicadores do CdC: 7.2. Disponse de
procedementos para garantir que a autoridade estatística na súa totalidade aplica de xeito
coherente conceptos, definicións e clasificacións estándar, e 14.3. As estatísticas recompílanse
sobre a base de normas comúns con respecto ao alcance, definicións, unidades e
clasificacións nas distintas enquisas e fontes. O CdC tamén establece a nivel de produto o
principio 14 sobre coherencia e comparabilidade. Apuntar que a normalización enténdese
dentro do sistema europeo e non cun de ámbito maior.
No vindeiro plan o obxectivo instrumental e) pasa a ser de calidade e reformúlase para
engadirlle a dimensión interna: As estatísticas realizaranse sobre a base de normas comúns
con respecto ao alcance, as definicións, as unidades e as clasificacións. Promoveranse a
normalización e a homoxeneidade de métodos que permitan comparar a información
proporcionada polo sistema estatístico de Galicia con respecto ao estatal e ao europeo.
f) Avanzar na estruturación informática do sistema estatístico de Galicia e dos sistemas
de información
As actividades realizadas baixo a categoría de interese estatístico da táboa 4.15 execútanse e
repercuten positivamente na estrutura informática do IGE.
Este obxectivo relaciónase con varios e indicadores do CdC: 9.6. Co fin de reducir a carga de
resposta, as autoridades estatísticas promoven medidas que permiten conectar as distintas
fontes de datos, 10.2. O potencial produtivo das tecnoloxías da información e as comunicacións
utilízase para optimizar a recollida de datos, o seu procesamento e a súa difusión, e 15.2. Os
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servizos de difusión utilizan unha tecnoloxía moderna de información e comunicación (...). En
relación con estas boas prácticas, o IGE deseña dúas aplicacións, unha para visualizar series
de indicadores a partir da información da base de datos na que se almacena a publicada na
web, e outra de descarga para recompilar información sobre España e Europa.
Táboa 4.15 Actuacións programadas nas AIE baixo o obxectivo instrumental f)
AIE05

Promoción da normalización metodolóxica na actividade estatística

2015

Base de datos sobre dimensións básicas estatísticas

2016

Base de datos sobre dimensións básicas estatísticas

AIE06

Biblioteca, catalogación e difusión de información estatística

2012

Migración ao programa Meiga da Consellería de Cultura e Turismo

2013

Xestión dos fondos da biblioteca do IGE

2014

Xestión dos fondos da biblioteca do IGE

2015

Xestión dos fondos da biblioteca do IGE

2016

Xestión dos fondos da biblioteca do IGE

AIE07

Inventario de Actividades Estatísticas

2012

Adecuación do inventario ao PGE 2012-2016

2016

Adecuación do inventario ao PGE 2017-2021

AIE09

Desenvolvemento de software específico de apoio ao proceso estatístico

2012

Plataforma de intercomunicación da organización estatística de Galicia

2013

Plataforma de intercomunicación da organización estatística de Galicia

No plan 2017-2021 permanece este obxectivo reformulado como instrumental 5: Aproveitarase
o desenvolvemento das tecnoloxías da información e as comunicacións para optimizar as
formas tradicionais de recollida e difusión de información e para explorar a potencialidade das
novas fontes de información masiva.
g) Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información, proporcionando a oferta
estatística como un servizo electrónico
Para cumprir este obxectivo instrumental prográmanse as actividades estatísticas e de interese
estatístico das táboas 4.16 e 4.17. As primeiras, cuxa finalidade e recompilar e difundir a
información máis salientable sobre Galicia, recondúcense á difusión na web e execútanse con
regularidade.
O principio do CdC sobre accesibilidade e claridade propón o indicador 15.1. Os servizos de
difusión utilizan unha tecnoloxía moderna de información e comunicación e, se procede, copia
impresa tradicional. En aplicación deste indicador e das recomendacións do QAF sobre
autotabulación, a información que produce e recompila o IGE almacénase nunha base de datos
que permite a súa visualización en forma de táboas predefinidas e táboas multidimensionais,
nas que o usuario pode seleccionar variables e outros formatos co gallo de reutilizala.
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O resto da organización non se atopa neste nivel e só algúns departamentos (Rural, Mar e
Axencia Turismo de Galicia) teñen todas as estatísticas accesibles dende un sitio web. O IGE
ofreceu a súa tecnoloxía para mellorar esta situación e, en particular, colaborou co Instituto de
Estudos do Territorio na difusión dos indicadores de seguimento das DOT.
Táboa 4.16 Execución das actividades estatísticas programadas (%)
Actividades estatísticas

2012

2013

2014

2015

2016

AE201 Galicia en cifras

100

100

100

100

100

AE202 Banco de series de conxuntura

100

100

100

100

100

AE205 Banco de datos territorial

100

100

100

100

100

-

-

0

100

100

AE218 Indicadores do mercado laboral

100

100

100

100

100

AE408 A realidade da muller galega

100

95

100

100

100

AE211 Boletín de conxuntura

Táboa 4.17 Actuacións programadas nas AIE baixo o obxectivo instrumental g)
AIE10

Actividades complementarias e de apoio á difusión de interese estatístico

2012

Desenvolvemento e divulgación de widgets

2012

Desenvolvemento de APIs

2012

Plataforma de apoio á difusión da información estatística transfronteiriza

2012

Uso das redes sociais para difusión estatística

2013

Desenvolvemento de APIs

2013

Plataforma de apoio á difusión da información estatística transfronteiriza

AIE06

Biblioteca, catalogación e difusión de información estatística

2016

Recompilación e difusión de resultados estatísticos sobre Galicia

AIE08

Programación, seguimento e avaliación da actividade estatística

2016

Difusión web dos proxectos técnicos das operacións en curso que se consoliden

Maila falta de asimetría nas prácticas de difusión e a tarefa pendente de desenvolver unha
política arquivística clara da web do IGE, pódese concluír que se avanzou moito no obxectivo
instrumental g), trasladado ao plan 2017-2021 dentro do instrumental 5.
h) Desenvolver a referenciación territorial da información estatística e avanzar na
homoxeneización da desagregación territorial das actividades realizadas
No 2012 a información xa se difundía con carácter xeral por provincia, comarca e/ou concello.
Xunto con estas unidades, cuxa desagregación xeográfica foi completamente homoxénea,
empréganse outras: parroquias, áreas ou destinos turísticos.
No plan 2007-2011 e no ámbito da Enquisa estrutural a fogares créanse áreas xeográficas
como agrupacións de comarcas, coa finalidade de detallar a información provincial cando non é
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posible descender ata o nivel comarcal. No plan 2012-2016 o uso destas áreas esténdese a
outras operacións (proxeccións de poboación e fogares), pero non se chega a xeneralizar.
Táboa 4.18 Execución das actividades estatísticas programadas (%)
Actividades estatísticas

2012

2013

2014

2015

2016

AE203 Atlas estatístico comarcal

100

100

100

80%

99%

AE205 Banco de datos territorial

100

100

100

100

100

AE308 Nomenclátor e explotación do Padrón

100

100

100

100

100

-

-

-

-

100

100

-

-

100

70

AE413 Panorama dos sete grandes concellos

-

100

100

100

100

AE609 Indicador intensidade da demanda turística

-

95

100

100

100

AE338 A sociedade da información no medio rural
AE411 Panorama rural e urbano

Táboa 4.19 Actuacións programadas nas AIE baixo o obxectivo instrumental h)
AIE05
2015

Promoción da normalización metodolóxica na actividade estatística
Base de datos sobre dimensións básicas estatísticas

2016

Base de datos sobre dimensións básicas estatísticas

2016

Tratamento do segredo estatístico e da calidade da difusión

Os xeodestinos turísticos son áreas ou espazos xeográficos limítrofes, que comparten unha
homoxeneidade territorial baseada nos seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e
culturais, con capacidade para xerar fluxos turísticos e que, xunto coa súa poboación,
25

conforman unha identidade turística diferenciada e singular .
Partindo desta definición, a Administración turística autonómica agrupa os concellos en 18
26

xeodestinos e 8 áreas turísticas, que abranguen todo o territorio . O IGE adopta esta
clasificación para difundir o indicador de intensidade turística, empregado nalgúns casos polo
extinto Instituto de Estudos Turísticos e, actualmente, pola Axencia Turismo de Galicia. No
entanto, estas unidades territoriais non se empregan noutras estatísticas sobre o sector e a
información procedente das enquisas do INE que difunde o IGE detállase como máximo por
provincia e para catro zonas, que non representan o total de Galicia.
En relación co este obxectivo instrumental salientar o desenvolvemento da clasificación das
parroquias e concellos galegos por grao e subgrao de urbanización. O grao de urbanización é
unha variable definida e calculada por Eurostat para clasificar os concellos en tres categorías:
zonas

densamente

poboadas,

intermedias

e

pouco

poboadas.

O

IGE

aumenta

xerarquicamente estas categorías para discriminar entre poboacións de pequeno tamaño e o
25

Artigo 23 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.
O mapa final de 18 xeodestinos resulta de subdividir 2 dos 14 enumerados inicialmente: “Rías Altas”
desdóbrase en “Ferrolterra” e “Coruña e As Mariñas” e “Rías Baixas” nas 4 rías entre Muros e Vigo.
26

31

Informe de avaliación do PGE 2012-2016
resultado utilízase como variable de clasificación (Estatística do ensino non universitario, EPA e
Panorama rural-urbano) e estratificación (Enquisa estrutural a fogares).
Xunto co anterior, desde 2013 prográmase e execútase de xeito regular a actividade AE413
Panorama dos sete grandes concellos, cuxa finalidade é ofrecer información a nivel de sección
e distrito censual. Para visualizala e identificar as distintas áreas, o IGE adapta a súa difusión
combinando gráficos e mapas.
De todo o anterior conclúese que case non se avanza na referenciación territorial da
información, nin na súa homoxeneización. Agás nas cinco estatísticas mencionadas sobre
proxeccións, turismo e panoramas, non se empregan novas unidades territoriais para clasificar
a información, nin se xeneraliza o uso das existentes.
Segundo un dos obxectivos de calidade do vindeiro plan, para progresar nos criterios de
coherencia e comparabilidade, as estatísticas hanse de realizar sobre a base de normas
comúns con respecto ao seu alcance, definicións, unidades e clasificacións.
i) Desenvolver marcos e directorios de unidades estatísticas
Dentro da AI05 figura un convenio co INE, cuxa execución permite que cada organismo poida
utilizar a información do outro como fonte na confección dos seus propios directorios.
Táboa 4.20 Actuacións programadas nas AIE baixo o obxectivo instrumental i)
AIE05

Promoción da normalización metodolóxica na actividade estatística

2012

Convenio INE/IGE para adoptar protocolos de intercambio de directorios e marcos

En relación con este obxectivo, o IGE elabora un directorio de empresas e unidades locais
(DEULGA), que se usa como marco de enquisas e se explota para difundir datos sobre
27

estrutura e demografía empresarial . Logo de revisar o seu proxecto técnico para
xeorreferenciar información e ampliar cobertura, os resultados publicados no 2016 contemplan
por primeira vez ás empresas do sector primario e da administración pública. Mellora por tanto
o marco herdado do plan anterior, pero non se desenvolven outros novos no quinquenio.

5. Avaliación do plan mediante o seguimento dos programas
No anexo 3 da lei do plan 2012-2016 figuraban as 89 estatísticas consolidadas no plan anterior
(39 actividades e 50 operacións), que constitúen o inventario inicial, instrumento do que se
seleccionan as estatísticas dos programas e que se nutre anualmente coa incorporación das
novas.

27

A enquisa ás empresas TIC que elabora a AMTEGA utiliza como marco o DEULGA.
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Das 216 unidades inventariadas no 2016 (97 actividades e 119 operacións), non se chegan a
programar as seguintes:
a) Actividades inventariadas consolidadas
 AE208 Análise do marco input-ouput

28

 AE707 Métodos de estimación e predición de agregados macroeconómicos
 AE801 Traducións ao galego de nomenclaturas e clasificacións
 AE802 Vocabulario estatístico
a) Operacións inventariadas non consolidadas

29

- 31-903 Estatística do sector avícola
- 36-601 Gasto educativo
A táboa 5.1 recolle as estatísticas programadas e na derradeira columna as inventariadas
cando remata o plan, incluídas as que non se chegan a programar. O PEA 2016 incorpora o
79% das operacións e actividades inventariadas, das que 117 se consolidan para o plan 20172021. Comparadas coas 89 estatísticas consolidadas entre 2007 e 2011, resulta un aumento
de 28.
As táboas 5.2 e 5.3, elaboradas a partir da estrutura departamental vixente no 2016, amosan
que as ratios entre programa e inventario son moi variables por ano e consellería.
En termos xerais e á semellanza do plan anterior, as previsións adoitaron ser optimistas de
máis, pois prográmanse e inventaríanse actividades novas que non teñen continuidade.
Táboa 5.1 Actividades estatísticas programadas
2012

2013

2014

2015

2016

Inventario

Nª de operacións e actividades programadas

144

159

174

164

170

216

OE

103

112

102

98

97

119
97

41

47

72

66

73

Ratio programa/inventario

AE

66,7

73,6

80,6

75,9

78,7

OE

86,6

94,1

85,7

82,4

81,5

AE

42,3

48,5

74,2

68,0

75,3

28

Esta actividade foi substituída parcialmente polas realizadas dentro da AIE13: Análise estatística de
sectores produtivos e da estrutura económica en xeral.
29
As 2 operacións inventariadas no 2012 sen estar consolidadas son unha excepción ao procedemento
previsto de facelo só cando acadan ese estado ou se chegan a programar. A 31-903 rexístrase logo de
presentar o proxecto no CGE en decembro de 2011, pois a súa periodicidade irregular parecía ser
garante de continuidade. A 36-601 non figuraba na listaxe de consolidadas porque non se difundía, pero
inventaríase por entender que se debía programar.
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Táboa 5.2 Actividades estatísticas programadas por departamento
2012

2013

2014

2015

2016

Inventario

OE

AE

OE

AE

OE

AE

OE

AE

OE

AE

OE

AE

Presidencia da Xunta

7

2

7

3

6

5

7

5

7

6

8

6

Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, AA.PP e Xustiza

1

1

8

1

7

1

3

1

3

1

9

1

Consellería de Facenda

4

1

5

1

4

1

5

1

5

0

6

1

6

1

7

1

5

3

5

3

5

3

5

3

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

17

7

17

7

15

9

16

7

14

9

14

10

4

0

3

0

3

1

2

1

3

1

4

1

Consellería de Sanidade

11

0

10

0

11

1

10

1

10

1

12

1

Consellería de Política Social

7

0

5

0

5

0

6

0

7

0

9

0

Consellería do Medio Rural

16

2

18

3

14

8

14

9

14

9

16

9

Consellería do Mar

4

1

4

1

3

3

3

3

3

4

3

4

IGE

25

27

27

31

31

41

28

37

27

40

34

63

Total

103

41

112

47

102

72

98

66

97

73

119

97

Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio
Consellería de Infraestruturas e
Vivenda
Consellería de Economía,
Emprego e Industria
Consellería de Cultura,
Educación e OU

Nota: As estatísticas poden ter máis dun responsable, polo que a suma por departamento non coincide co total.

Táboa 5.3 Ratios das actividades programadas sobre as inventariadas
2012

2013

2014

2015

2016

Nº

ratio

Nº

ratio

Nº

ratio

Nº

ratio

Nº

ratio

Presidencia da Xunta

9

64,3

10

71,4

11

78,6

12

85,7

13

92,9

Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, AA.PP e Xustiza

2

20,0

9

90,0

8

80,0

4

40,0

4

40,0

Consellería de Facenda

5

71,4

6

85,7

5

71,4

6

85,7

5

71,4

7

87,5

8

100

8

100

8

100

8

100

2

100

2

100

2

100

2

100

2

100

24

100

24

100

24

100

23

95,8

23

95,8

4

80,0

3

60,0

4

80,0

3

60,0

4

80,0

Consellería de Sanidade

11

84,6

10

76,9

12

92,3

11

84,6

11

84,6

Consellería de Política Social

7

77,8

5

55,6

5

55,6

6

66,7

7

77,8

Consellería do Medio Rural

18

72,0

21

84,0

22

88,0

23

92,0

23

92,0

Consellería do Mar

5

71,4

5

71,4

6

85,7

6

85,7

7

100

IGE

52

53,6

58

59,8

72

74,2

65

67,0

67

69,1

Total

144

66,7

159

73,6

174

80,6

164

75,9

170

78,7

Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio
Consellería de Infraestruturas e
Vivenda
Consellería de Economía,
Emprego e Industria
Consellería de Cultura,
Educación e OU

Nota: As estatísticas poden ter máis dun responsable, polo que a suma por departamento non coincide co total.
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Grao de execución dos programas
O grao de execución diminúe segundo aumentan as actividades programadas, cunha mellora
no último ano. No 2012 coinciden o menor número de actividades (144) coa maior porcentaxe
de execución (90%). No 2013 aumentan as actividades e baixa a execución, pero non de xeito
apreciable, mentres que no 2014, con 15 actividades máis, a execución descende
considerablemente. O 2015 amosa ser o de peores resultados, pois redúcense as actividades
ata case os niveis do 2013, pero non se eleva o grao de execución. No 2016, con 170
estatísticas, mellora a execución dos anos anteriores.
Gráfico 5.1 Relación entre execución e
actividades programadas

Gráfico 5.2 Evolución da execución e das
actividades programadas

100,0

100,0

90,4

89,4
83,0

2012

2013

80,0

Grao execución

90,0
2015
80,0

174

159

2016
60,0

83,7
164

85,6
170

144

2014
40,0

70,0

20,0

0,0

60,0
75

125

2012

175

Nº actividades programadas

2013

2014

Grao execución

2015

2016

Núm. programadas

Táboa 5.4 Grao de execución das actividades por programa
2012

2013

2014

2015

2016

Número de actividades programadas

144

159

174

164

170

OE

103

112

102

98

97

OE novas

19

42

23

23

10

OE correntes

84

70

79

75

87

41

47

72

66

73

Grao de execución (%)

AE

90,4

89,4

83,0

83,7

85,6

OE

89,7

87,9

83,8

84,2

85,4

OE novas

75,3

62,4

59,2

75,0

79,0

OE correntes

93,3

94,3

89,9

86,5

87,0

AE

92,9

95,1

80,0

81,6

86,3

A execución varía por tipo de actividade. As operacións correntes e as outras actividades
estatísticas rexistran os valores máis altos, movéndose as primeiras entre o 87% e o 94% e as
segundas entre o 80% e o 95%. Pola contra e a semellanza do plan anterior, as operacións
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novas presentan sistematicamente graos de execución máis baixos, que oscilan entre o 59% e
o 79%, o que reflicte a volatilidade deste tipo de actividades.
Gráfico 5.3 Evolución do grao de execución
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2012

2013

2014

Exec. OE nova
Exec. AE

2015

2016

Exec. OE corrente
Grao execución global

Os resultados por organismo amosan que Facenda, Medio Rural e Sanidade se sitúan para o
conxunto do quinquenio por debaixo da media global (86%). A Consellería de Economía,
Emprego e Industria rexistra dita media o o IGE e o o resto de departamentos a superan,
especialmente o competente nas materias de infraestruturas e vivenda.
Táboa 5.5 Grao de execución global por departamento (%)
2012

2013

2014

2015

2016

Media
Plan

Presidencia da Xunta

94,4

95,5

95,2

88,8

86,5

92,1

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP e Xustiza

100

90,4

89,2

99,2

100

95,8

Consellería de Facenda

98,0

68,0

61,0

33,8

20,0

56,2

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

84,1

90,8

100

82,5

98,0

91,1

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

99,0

100

100

100

100

99,8

Consellería de Economía, Emprego e Industria

89,1

96,5

87,8

78,3

80,1

86,4

Consellería de Cultura, Educación e OU

85,0

98,0

97,7

96,8

100

95,5

Consellería de Sanidade

98,8

74,2

64,9

91,8

92,4

84,4

Consellería de Política Social

80,0

100

100

98,5

94,7

94,6

Consellería do Medio Rural

79,9

74,3

66,5

66,2

64,6

70,3

Consellería do Mar

89,2

92,0

99,2

86,7

87,0

90,8

IGE

95,9

95,6

84,8

93,5

98,9

93,7

Total

90,4

89,4

83,0

83,7

85,6

86,4
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Gráfico 5.4 Execución do plan por departamento (media dos programas en %)

Presidencia da Xunta
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Consellería de Política Social
Consellería do Medio Rural
Consellería do Mar
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0,0
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40,0

60,0

80,0

100,0

Presidencia da Xunta
Este departamento tiña inventariadas ao remate do plan 8 operacións e 6 actividades, das que
se consolidan para o seguinte, 5 e 3, respectivamente. Das 5 operacións consolidadas, 1
desenvólvese entre 2012 e 2016 (empresas TIC) e 4 proceden do plan anterior (excursionismo,
indicadores da sociedade da información, administración electrónica na Xunta e administración
electrónica nos concellos).
As 3 operacións inventariadas que non se consolidan son a enquisa sobre turismo en destino
(reestruturada ao comezo do plan, con recollida de información e sen difusión), a enquisa
aeroportuaria (programada en implantación e sen difusión) e a conta satélite do turismo (con
proxecto case rematado pero non presentado no CGE).
Das 2 actividades consolidadas no plan anterior, permanece nesta categoría o observatorio da
sociedade da información e súmanse dúas novas sobre emprego no sector turístico e
sociedade da información no rural. As outras tres inventariadas que non se consolidan para o
seguinte son: Galicia aberta: emigración en cifras (de recompilación que non cumpre os
criterios do novo plan), conxuntura hoteleira (ata 2016 non se executa con normalidade) e
explotación do rexistro de empresas e actividades turísticas (varios anos seguidos sen
difusión). A execución do departamento diminúe a partir de 2014, pero sitúase cada ano por
riba da media do sistema.
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Presidencia da Xunta

2012

2013

2014

2015

2016

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

100

100

100

100

100

35-402 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia

40

85

100

70

50

-

-

90

100

70

39-401 Conta satélite do turismo

90

-

-

-

-

41-101 Sistema indicadores sociedade da información

100

100

100

100

100

35-403 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia

41-201 Empresas TIC de Galicia

-

100

100

100

100

41-301 Estatística da Administración electrónica na Xunta

100

85

100

100

100

41-302 Estatística Administración electrónica nos concellos

100

100

-

100

100

AE219 Observatorio da sociedade da información e da
modernización de Galicia

100

100

100

100

100

AE324 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda,
ocupación e rendibilidade empresarial

-

-

0

0

100

AE338 A sociedade da información no medio rural

-

-

-

-

100

100

95

100

100

100

-

100

100

100

100

100

0

100

0

0

AE409 Galicia aberta: a emigración en cifras
AE412 Emprego no sector turístico galego
AE623 Explotación do Rexistro de Empresas e Actividades
Turísticas

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Partindo da oferta inicial de 2 estatísticas consolidadas sobre violencia de xénero e asistencia
xurídica gratuíta, o departamento procura desenvolver outras que non se chegan a afianzar,
agás a de emerxencias 112 e, nos últimos programas, a realizada a partir do rexistro de
parellas de feito. Xa que logo, trasládanse como consolidadas ao seguinte plan as dúas
herdadas do anterior e a nova sobre emerxencias. As execucións son altas e superiores á
media global do sistema en todos os programas.
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Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza
21-104 Explotación do Rexistro de Parellas de Feito
25-801 Estatística de violencia de xénero

2012

2013

2014

2015

2016

-

30

100

90

100

100

100

100

100

100

25-1101 Estatística camadas ao Centro de Atención ás
Emerxencias 112

-

100

95

100

100

36-201 Estatística de esforzo fiscal municipal

-

30

-

-

-

36-202 Estatística de salarios dos alcaldes
36-203 Estatística de dedicacións exclusivas nos concellos
galegos
36-204 Estatística de rendición das contas dos concellos
galegos
36-205 Estatística de mancomunidades e consorcios

-

30

0

-

-

-

30

0

-

-

-

30

-

-

-

-

30

0

-

-

36-1101 Cooperación con terceiros países

-

-

0

-

-

100

100

100

100

100

AE602 Asistencia xurídica gratuíta

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.

Consellería de Facenda
No primeiro programa figuran 5 estatísticas do plan anterior, 3 herdadas como operacións
consolidadas (persoal, actividade económica-financeira e tributos), 1 como operación corrente
(entidades instrumentais) e 1 como actividade compartida co IGE (observatorio da economía).
Consellería de Facenda

2012

2013

2014

2015

2016

24-102 Persoal ao servizo da Administración autonómica

100

100

100

100

100

36-101 Indicadores da actividade económica-financeira

100

100

50

0

0

36-102 Explotación do Rexistro de Entidades Instrumentais

90

0

0

0

0

-

0

-

-

-

100

100

55

0

0

-

-

-

90

0

100

100

100

17

-

36-103 Salarios na Administración autonómica
36-501 Estatística tributaria autonómica
99-001 Sistema de indicadores do Programa Operativo FEDER
AE220 Observatorio da economía galega

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.
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No quinquenio prográmanse 2 novas estatísticas que non se chegan a implantar (salarios e
sistema de indicadores FEDER) e abandónanse as que se viñan realizando, agás a de persoal,
30

que se mantén como consolidada no seguinte plan . A caída no indicador de execución reflicte
31

esta situación .
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
A oferta inicial é de 7 estatísticas, 2 consolidadas entre 2007 e 2011 (reservas de auga e
indicadores ambientais) e 5 trasladadas sen consolidar (planeamento urbanístico, licenzas de
pesca e caza, xestión de residuos, climatoloxía e calidade do aire). No 2013 prográmanse os
indicadores para o seguimento das directrices de ordenación do territorio (DOT).
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio
1-101 Estado do planeamento urbanístico dos concellos
11-102 Indicadores de seguimento das DOT

2012

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

100

-

70

100

100

100

11-801 Estatística de licenzas de pesca e caza

95

100

100

77

100

12-301 Reservas de auga

100

100

100

100

100

12-501 Xestión de residuos urbanos

55

100

100

100

100

AE603 Indicadores ambientais

75

100

100

0

70

AE615 Calidade do aire

100

0

100

100

100

AE616 Climatoloxía

50

0

100

100

100

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.

30

No plan 2017-2021 desaparece a categoría de operación en fase de proxecto e introdúcese a
actividade de interese estatístico AIE16 Redacción de proxectos técnicos. No 2017 prográmase dentro
dela a redacción dunha nova metodoloxía sobre tributos propios e cedidos.
31
A execución depende da difusión dos datos previstos e non se modifica logo de presentar o informe
anual de seguimento no CGE. Algúns departamentos retiran da web datos xa difundidos (indicadores
económico financeiros, por exemplo), polo que, de revisar o seguimento, resultarían execucións menores.
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A alta execución estabiliza e aumenta a oferta final: 4 operacións consolidadas (reservas de
auga, planeamento urbanístico, indicadores DOT e licenzas), 2 actividades consolidadas
(climatoloxía e calidade do aire), 1 operación en reestruturación (residuos) e 1 actividade sen
32

consolidar (indicadores ambientais) .
Consellería de Infraestruturas e Vivenda
Consellería de Infraestruturas e Vivenda

2012

2013

2014

2015

2016

11-301 Contaxe nas estradas competencia da C.A

98

100

100

100

100

34-101 Estatística de construción de edificios

100

100

100

100

100

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.

32

As operación programadas no 2012 en curso con proxecto provisional e no 2013 en proxecto
(climatoloxía e calidade do aire) consolídanse como actividades por non dispor finalmente de proxecto. Os
indicadores ambientais perden a súa condición de actividade consolidada por fallos de actualización.
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As 2 operacións consolidadas no 2012 execútanse regularmente e trasládanse ao seguinte
33

plan . Non se programan novas estatísticas e queda baleira a meta 1.1.4 Portos e outras
infraestruturas, polo que non figura no seguinte plan. A 2.7.1 Parque de vivendas tampouco
forma parte dos obxectivos informativos do novo plan, por falta de actividades consolidadas e
relacionadas con ela.
Consellería de Economía, Emprego e Industria
A oferta inicial é de 24 estatísticas, 12 herdadas como consolidadas, 11 que non acadaran este
status entre 2007 e 2011

34

é 1 introducida no 2012 sobre desprazamento de traballadores.

Consellería de Economía, Emprego e Industria

2012

2013

23-701 Estatística escolas, casas oficio e obradoiros emprego

0

100

95

95

95

24-101 Datos sobre ocupacións máis contratadas

80

100

100

100

100

24-104 Apertura de centros de traballo

100

100

100

100

100

24-105 Centros especiais de emprego

100

100

100

100

55

24-201 Sinistralidade laboral

100

100

100

100

100

24-601 Empresas de traballo temporal

100

100

100

100

100

24-901 Eleccións sindicais

100

100

100

100

100

24-1101 Infraccións e sancións na orde social

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

24-1301 Desprazamento transnacional de traballadores

100

100

100

100

100

33-201 Caracterización xeración eléctrica réxime especial

20

100

55

0

0

38-301 Cooperativas

100

100

100

100

90

38-302 Sociedades laborais

100

100

100

100

90

42-101 Situación da certificación en Galicia

100

100

70

0

0

AE218 Indicadores do mercado laboral

100

100

100

100

100

AE405 Tendencias do emprego

100

100

0

-

-

AE406 Anuario de estatísticas sociolaborais

100

100

100

100

100

AE410 A enerxía en Galicia

100

100

100

10

0

AE604 Negociación colectiva

100

100

65

65

100

0

0

0

0

100

AE607 Informe do paro rexistrado

100

100

100

100

100

AE629 Conciliacións individuais e colectivas

100

100

85

100

100

AE633 Balance enerxético

98

90

70

0

0

AE634 Folgas e peches patronais

100

100

95

92

100

AE606 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais

2014

2015

2016

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.

33

A estatística sobre edificación é de responsabilidade compartida co IGE, que é de feito quen a realiza
en convenio co Ministerio de Fomento.
34
A meirande parte son operacións de plans anteriores programadas no 2012 en curso con proxecto
provisional: as do anuario (empresas de traballo temporal, eleccións sindicais, apertura de centros de
traballo...) e as de economía social (cooperativas, sociedades laborais e centros de emprego). A
actividade sobre folgas e peches patronais figura no programa 2017 como de interese estatístico.
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A oferta final é de 19 actividades: 16 que forman parte do inventario inicial do plan 2017-2021 e
3 que polo seu contido se transforman en actividades de interese estatístico: indicadores do
mercado laboral, anuario e folgas e peches patronais. As 5 restantes (xeración eléctrica,
certificación, enerxía en Galicia, balance enerxético e tendencias do emprego) desaparecen do
inventario por baixa execución e non se programan no 2017.
A área de emprego parte de 8 actividades consolidadas e remata o plan con 15, mentres que a
de industria perde as 4 que estaban consolidadas no 2012. Estes resultados reflíctense no grao
de execución do departamento, que diminúe a medida que se abandonan actividades. O peso
e os bos resultados da área de emprego fan que o grao de execución global da consellería está
preto do rexistrado como media do sistema.

35

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
A oferta inicial é de 3 operacións consolidadas que se manteñen, 1 estatística de bibliotecas
(programada no 2012 en curso con proxecto provisional e consolidada como actividade por
falta de proxecto definitivo) e 1 operación sobre gasto educativo que non se chega a implantar.
Consellería de Cultura, Educación e OU

2012

2013

2014

2015

2016

23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia

100

100

100

100

100

23-501 Datos estatísticos do Sistema universitario

40

95

95

95

100

23-601 Inserción laboral dos titulados da FP

100

-

100

-

100

-

-

-

-

-

100

100

95

100

100

36-601 Gasto educativo
AE628 Estatística de bibliotecas públicas

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.
35

De revisar a execución cumpriría reducir a das operacións sobre xeración eléctrica (2013 e 2014) e
certificación (2012, 2013 e 2014), por desaparecer o acceso á aplicación de consulta da información e aos
documentos publicados. Tamén diminuiría nas de economía social pola práctica de publicar un ano e
suprimir a información dos anteriores.
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A execución media anual da Consellería aproxímase desde 2013 ao 100%.
Consellería de Sanidade
36

O plan parte de 6 estatísticas consolidadas, das que 5 se trasladan ao seguinte . Os
resultados dos programas consolidan outras 4 operacións máis e 1 actividade. O 99% de
execución conseguido no 2012 baixa drasticamente nos dous anos seguintes e recupérase ata
o 92% rexistrado cando finaliza o plan.
Consellería de Sanidade

2012

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

100

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

75

100

-

-

-

-

-

-

0

-

-

22-501 Explotación do Rexistro Galego da Sida

100

100

100

100

100

22-502 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose

100

100

100

100

100

22-601 Análise da mortalidade

85

80

100

70

100

22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de
drogas

100

55

0

77

55

22-702 Admisións a tratamento por consumo de substancias
psicoactivas

100

100

100

100

100

41-501 Situación das TIC nos centros sanitarios

100

100

100

100

100

AE617 Enfermidades de declaración obrigatoria

100

0

0

100

90

12-401 Sistema de información sobre calidade
microbiolóxica das zonas de baño
21-105 Táboas de mortalidade
22-101 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións
Voluntarias do Embarazo
22-201 Sistema de información sobre a lista de espera
cirúrxica
22-401 Enquisa de cobertura vacinal
22-402 Sistema de información sobre condutas de risco
(Sicri)

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.

36

A enquisa sobre cobertura vacinal non se consolida por falta de difusión.
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Consellería de Política Social
As unidades da actual consellería de política social inician o plan con 3 operacións
consolidadas, que se executan adecuadamente e se trasladan ao seguinte (menores,
beneficiarios da Risga e persoas con discapacidade). Rematado o plan consolídanse 2 máis
(familias numerosas e rexistro de entidades de servizos sociais).
Os intentos de afianzar novas estatísticas sobre mocidade, dependencia ou discapacidade non
se materializan, pero si se programan no 2017 as operacións 25-1102 e 25-606. A primeira
37

como actividade estatística e a segunda dentro da AIE16 . As execucións son altas e, agás a
do PEA 2012 con varias operacións en proxecto non realizadas, superan a media do sistema.
Consellería de Política Social

2012

2013

2014

2015

2016

21-201 Estatística de familias numerosas

100

100

100

100

100

25-601 Estatística de protección de menores

100

100

100

100

100

25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das
axudas de inclusión social

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

25-604 Persoas en situación de dependencia

0

-

-

-

-

25-605 Apoio á mobilidade persoal para persoas
dependentes ou con discapacidade

0

-

-

-

-

-

-

-

90

30

100

100

100

95

100

-

-

-

-

90

25-606 Estatística de infancia e adolescencia
25-701 Explotación censo de persoas con
discapacidade
25-1102 Estatística de execución de medidas xudiciais
impostas a menores

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.

37

A finalidade é redactar un proxecto técnico sobre indicadores de infancia e adolescencia.
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Consellería do Medio Rural
Das 8 operacións consolidadas no plan anterior, 6 execútanse con regularidade e trasládanse
ao PEA 2017, 4 baixo a mesma categoría de consolidadas (superficies agrícolas, sacrificio de
gando, cunicultura e prezos da terra) e 2 como operacións correntes (porcino industrial e
prezos agrarios)

38

. Quedan fora do inventario a de contas económicas, por falta de execución,
39

e a de prezos do leite .
Ás operacións anteriores súmanse outras 5 que tamén se executan axeitadamente, 1 de tipo
indicadores (PDR) e 4 baseadas en datos administrativos (rexistro vitícola, prezos declarados
polos compradores de leite, gando bovino e gandos ovino e cabrún).
No apartado das outras actividades estatísticas, abandónanse 2 executadas regularmente no
plan anterior (uso de medios de produción e anuario de estatísticas agrarias) e consolídanse 2
novas (rendemento de cultivos e enquisa de fabricación de pensos e consumos de materias
primas).
As execucións son inferiores á media do conxunto da organización estatística, especialmente
no apartado das outras actividades. No entanto, cómpre sinalar que a balanza entre execución
e difusión amosa resultados contraditorios cos observados noutros departamentos. Agora, o
problema é que a consellería adoita recibir puntuacións inferiores ao 100% por non ter
publicado dentro dos prazos nos que se miden resultados datos que posteriormente si difunde.
40

Por tanto, de revisar as súas execucións, cumpriría facelo á alza .

38

A estatística sobre o sector porcino non se traslada como consolidada por non ter difundido o previsto
cando se aproba o novo plan.
39
A operación sobre prezos do leite abandónase ao desaparecer o sistema de cotas no que se baseaba a
súa estratificación
40
As estatísticas de maquinaria e prezos agrarios adoitan estar nesta situación.
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Consellería do Medio Rural

2012

2013

2014

2015

2016

31-101 Superficies agrícolas

100

100

100

100

100

31-201 Sector porcino industrial

100

100

100

100

70

31-203 Explotación do Rexistro de Gando Bovino

100

100

100

100

55

31-204 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún

100

100

100

100

55

31-301 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola

100

100

100

55

100

31-501 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros

100

100

70

100

100

31-901 Sector cunícola

-

-

-

-

70

31-902 Explotación do Rexistro Vitícola

-

100

55

100

55

31-903 Estatística do sector avícola

-

-

-

-

-

31-904 Estatística do sector hortoflorícola

-

100

25

0

-

31-905 Sistema de indicadores complementarios do PDR

-

-

100

100

70

37-201 Prezos agrarios

100

100

70

0

70

37-202 Prezos da terra

100

100

70

100

70

37-203 Prezos do leite

50

62

100

70

70

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

100

100

100

100

100

39-103 Contas económicas da agricultura

50

50

0

0

0

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

0

0

0

0

0

AE401 Anuario de estatística agraria

80

85

0

0

0

-

100

100

100

50

AE612 Explotación rexistro montes veciñais de man común

100

0

0

0

0

AE613 Producións forestais

55

0

0

0

0

AE614 Incendios forestais

100

0

0

0

100

AE620 Explotación do Rexistro de Avicultura

55

0

100

100

55

AE621 Rendementos de cultivos

100

0

0

100

100

-

-

-

100

70

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

AE630 Indicadores de contexto do PDR

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.

47

Informe de avaliación do PGE 2012-2016
Consellería do Mar
A consellería inicia o quinquenio con 2 operacións e 1 actividade consolidadas. No seguinte
plan mantense esta oferta, á que se suman 1 operación sobre ocupación na pesca e 3 novas
actividades sobre marisqueo e acuicultura. Os graos de execución son altos, case sempre por
riba da media galega.
Consellería do Mar

2012

2013

2014

2015

2016

32-101 Explotación do Rexistro de buques pesqueiros

98

100

100

100

100

32-301 Estatística primeira venda produtos frescos

100

100

100

100

100

32-501 Enquisa de ocupación na pesca

35

100

95

50

70

AE402 Anuario de pesca

100

100

100

100

100

-

-

100

100

100

100

0

100

100

100

-

-

-

-

0

AE610 Estatística de permisos de marisqueo a pé
AE622 Estatística de produción de acuicultura mariña
AE631 Establecementos de acuicultura mariña

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.

Instituto Galego de Estatística
O IGE inicia o plan con 14 operacións consolidadas que mantén nos programas (algunhas
reestrutúranse e unha transfórmase en actividade). O plan 2017-2021 herda un total de 24
operacións consolidadas.
En canto ás outras actividades estatísticas, as 26 herdadas do plan 2007-2011 execútanse
completamente nos anos que corresponden por periodicidade e trasládanse ao seguinte. Como
consecuencia da nova tipoloxía establecida na lei do plan 2017-2021, as de tipo recompilación
que non amplían a información dispoñible sobre Galicia (atlas comarcal, boletín de conxuntura,
Galicia en cifras,...) prográmanse desde 2017 como de interese estatístico.
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As execucións do IGE superan o 90%, agás no grupo das operacións programadas no 2014,
nas que só se acada o 83%.
IGE. Operacións estatísticas

2012

2013

2014

2015

2016

21-101 Indicadores demográficos

100

100

100

100

100

21-102 Cifras poboacionais de referencia

100

100

100

100

100

21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade

100

100

100

100

100

21-105 Táboas de mortalidade

-

-

100

100

100

21-301 Proxeccións de fogares

-

100

-

-

100

21-401 Proxeccións de poboación a curto prazo

100

100

100

-

100

24-103 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)
24-106 Afiliacións á S.S por concello de residencia do
afiliado
25-101 Enquisa conxuntural a fogares

100

100

100

100

100

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

25-201 Enquisa estrutural a fogares

100

100

70

100

100

25-202 Indicadores de xénero

100

100

100

100

100

25-203 Indicadores de cohesión social
25-301 Pensións da S.S por concello de residencia do
pensionista
31-905 Sistema de indicadores complementarios do Plan
de desenvolvemento rural
34-101 Estatística de construción de edificios
35-501 Indicadores de actividade e do VEB do sector
servizos
35-502 Enquisa de servizos a empresas

100

100

100

100

100

-

-

-

-

100

-

-

100

100

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

100

50

0

-

37-401 Índices de valor unitario para o comercio
exterior e intracomunitario

100

100

100

100

100

37-801 Índices de competitividade

100

100

100

100

100

38-101 Explotación do directorio de empresas e
unidades locais

100

100

72

100

100

38-102 Indicadores do sector empresarial

100

100

100

100

100

38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ISFL

70

100

0

-

100

38-104 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

-

100

100

100

100

38-105 Estatística de multilocalización empresarial

-

-

45

100

100

38-106 Índice de carga e simplificación administrativa para
autónomos e empresas

-

-

45

0

-

38-202 Índice de conxuntura do investimento

-

-

45

0

-

39-101 Contas económicas anuais

100

100

100

100

100

39-102 Contas económicas trimestrais

100

100

100

100

100

39-104 Produto interior bruto municipal

20

100

100

100

100

39-201 Marco input-output
39-301 Contas de distribución da renda dos fogares por
concellos
39-402 Matriz de contabilidade social

100

100

100

100

-

70

70

0

-

-

100

100

100

100

100

39-403 Conta satélite da cultura

90

100

-

90

-

39-404 Conta satélite de produción doméstica

90

100

-

-

-

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.
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IGE. Outras actividades estatísticas

2012

2013

2014

2015

2016

AE201 Galicia en cifras

100

100

100

100

100

AE202 Banco de series de conxuntura

100

100

100

100

100

AE203 Atlas estatístico comarcal

100

100

100

80

99

AE204 Portal estatístico para o mundo educativo

100

100

100

100

99

AE205 Banco de datos territorial

100

100

100

100

100

AE208 Análise do marco input-ouput

-

-

-

-

-

AE209 Panorama demográfico

-

-

0

-

-

AE210 Galicia na Unión Europea

-

-

0

-

-

AE211 Boletín de conxuntura

-

-

0

100

100

AE220 Observatorio da economía galega

100

100

100

17

-

AE301 Explotación movemento natural da poboación

100

100

100

95

100

AE302 Explotación dos movementos migratorios

100

100

100

100

100

AE303 Confianza empresarial

100

0

100

-

-

AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social

100

100

100

100

100

AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e
intracomunitario

100

100

100

100

100

-

-

100

-

-

AE307 Explotación do índice de produción industrial

100

100

100

100

100

AE308 Nomenclátor e explotación Padrón municipal

100

100

100

100

100

AE309 Informe das variacións do ÍPC

100

100

100

100

100

AE310 EPA. Módulo emprego persoas con discapacidade

100

-

-

-

-

AE311 ECV. Módulo sobre a poboación dependente

100

-

-

-

-

AE306 EEF. Novas tecnoloxías

AE312 Estudo sobre salarios

-

100

100

100

100

AE313 Seguimento e análise da construción

100

100

100

100

100

AE314 Pensións e outras prestacións

100

100

100

100

100

AE315 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da
poboación xuvenil

100

100

100

100

100

AE316 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía

100

100

100

100

100

AE317 Explotación estatística da información tributaria

100

100

100

100

100

AE318 ECV. Módulo de gasto dos fogares

-

100

-

-

-

AE319 ECV. Módulo de coidado de menores
AE320 EPA. Módulo transición da vida laboral á
xubilación
AE321 Explotación da mostra continua de vidas laborais

-

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

100

100

100

100

AE323 Explotación estatística dos censos demográficos

-

100

100

-

-

AE325 EEF. Coñecemento e uso do galego

-

-

100

-

-

AE326 EPA. Módulo sobre a situación dos inmigrantes e
os seus fillos en relación co mundo laboral

-

-

-

100

-

AE327 EPA. Módulo sobre accidentes laborais e
problemas de saúde relacionados co traballo

-

-

100

-

-

AE328 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa

-

-

100

100

100

AE329 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica

-

-

100

-

100

AE330 EPA. Decil de salarios do emprego principal

-

-

100

-

-

50

Informe de avaliación do PGE 2012-2016
AE331 EEF. Ocio e hábitos culturais

-

-

-

100

-

AE332 EEF. Capital social: benestar

-

-

-

100

-

AE333 Explotacións agrarias

-

-

-

20

-

AE334 EEF. Características básicas dos fogares

-

-

-

-

100

AE335 EEF. Mobilidade

-

-

-

-

100

AE336 Emprego na Seguridade Social e mutualidades

-

-

-

-

100

AE337 EPA. Variables de submostra

-

-

-

-

100

AE339 Actividade industrial en Galicia 2014

-

-

-

-

100

AE340 Información estatística do sistema sanitario galego

-

-

-

-

100

AE404 Datos estatísticos básicos de Galicia

100

100

100

100

100

AE408 A realidade da muller galega

100

95

100

100

100

AE411 Panorama rural e urbano

100

-

-

100

70

AE413 Panorama dos sete grandes concellos

-

100

100

100

100

AE601 Accesibilidade á vivenda

100

100

100

100

100

AE605 Indicadores de contexto do Plan estratéxico

100

100

100

100

100

AE608 Indicadores estruturais da Unión Europea

100

100

100

100

100

AE609 Indicador da intensidade da demanda turística

-

95

100

100

100

AE626 Indicadores de innovación

-

-

100

100

100

AE627 Enquisa sobre percepción da competencia

-

-

0

100

100

AE630 Indicadores de contexto do PDR

-

-

-

100

70

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AE704 Investigación e desenvolvemento de métodos
de estimación de áreas pequenas
AE707 Investigación e desenvolvemento de métodos
de estimación e predición de agregados
macroeconómicos
AE708 Investigación e desenvolvemento de métodos
demográficos
AE801 Traducións ao galego de nomenclaturas e
clasificacións
AE802 Vocabulario estatístico

Nota: en negriña e subliñado as que se consolidaron no anterior plan, sombreadas as consolidadas neste.
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Actividades programadas por meta de información
Área 1: Territorio, recursos naturais e medio ambiente
1.1 Territorio e recursos naturais
1.1 1 Territorio
11-101 Estado do planeamento urbanístico dos concellos
PEA 2012 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
11-102 Indicadores de seguimento das DOT e das POL
PEA 2013 (en proxecto) : 70 % de execución
PEA 2014 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
1.1 2 Oferta e demanda de solo

1.1 3 Estradas
11-301 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma
PEA 2012 (en curso) : 98 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
1.1 4 Portos e outras infraestruturas

1.1 5 Estática e dinámica forestal. Superficies e repoboacións
11-501 Producións forestais
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 55 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 0 % de execución
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1.1 6 Incendios forestais
11-601 Incendios forestais
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
1.1 7 Montes veciñais e comunidades de montes
11-701 Explotación do Rexistro de Montes Veciñais de Man Común
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 0 % de execución
1.1 8 Caza e pesca continental
11-801 Estatística de licenzas de pesca e caza
PEA 2012 (en implantación) : 95 % de execución
PEA 2013 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 77 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
1.1 9 Recursos naturais e biodiversidade
AE603 Indicadores ambientais
PEA 2012 (AE): 75 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 70 % de execución

1.2 Medio ambiente
1.2 1 Climatoloxía
12-101 Climatoloxía
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 50 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
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PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
1.2 2 Calidade do aire
12-201 Calidade do aire
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE603 Indicadores ambientais
PEA 2012 (AE): 75 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 70 % de execución
1.2 3 Reservas de auga
12-301 Reservas de auga
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
1.2 4 Calidade e depuración de auga
12-401 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño
PEA 2012 (en reestruturación) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE603 Indicadores ambientais
PEA 2012 (AE): 75 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 70 % de execución
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1.2 5 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe
12-501 Xestión de residuos urbanos
PEA 2012 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 55 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE603 Indicadores ambientais
PEA 2012 (AE): 75 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 70 % de execución
1.2 6 Infraccións e impacto ambiental

1.2 7 Hábitos e prácticas ambientais
AE603 Indicadores ambientais
PEA 2012 (AE): 75 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 70 % de execución

Área 2: Sociedade
2.1 Poboación e fogares
2.1 1 Estática e dinámica da poboación
21-101 Indicadores demográficos
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
21-102 Cifras poboacionais de referencia
PEA 2012 (en proxecto) : 100 % de execución
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PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE301 Explotación do movemento natural da poboación
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 95 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE302 Explotación dos movementos migratorios
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE308 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade
PEA 2012 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2013 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE323 Explotación estatística dos censos demográficos
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
21-104 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito
PEA 2013 (en proxecto) : 30 % de execución
PEA 2014 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 90 % de execución
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PEA 2016 (en implantación) : 100 % de execución
21-105 Táboas de mortalidade
PEA 2014 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE209 Panorama demográfico
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
AE329 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
2.1 2 Estrutura dos fogares
25-201 Enquisa de condicións de vida (ECV)
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
21-201 Estatística de familias numerosas
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE209 Panorama demográfico
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
2.1 3 Dinámica dos fogares
21-301 Proxeccións de fogares
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE209 Panorama demográfico
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
2.1 4 Proxeccións demográficas
21-401 Proxeccións de poboación a curto prazo
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
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PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE209 Panorama demográfico
PEA 2014 (AE): 0 % de execución

2.2 Sanidade
2.2 1 Asistencia sanitaria
22-101 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 100 % de execución
AE340 Información estatística do sistema sanitario galego
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
2.2 2 Listas de agarda
22-201 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 50 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 75 % de execución
2.2 3 Prestación farmacéutica

2.2 4 Estado xeral de saúde da poboación
22-401 Enquisa de cobertura vacinal
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
21-105 Táboas de mortalidade
PEA 2014 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
22-402 Sistema de información sobre condutas de risco (Sicri)
PEA 2014 (en proxecto) : 0 % de execución
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2.2 5 Morbilidade
22-501 Explotación do Rexistro Galego da Sida
PEA 2012 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 100 % de execución
22-502 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
22-503 Enfermidades de declaración obrigatoria
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 90 % de execución
2.2 6 Mortalidade por causas
22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas
PEA 2012 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 55 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 0 % de execución
PEA 2015 (en reestruturación) : 77 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 55 % de execución
22-601 Análise da mortalidade
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 85 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 80 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 70 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 100 % de execución
2.2 7 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes
22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas
PEA 2012 (en cumprimento) : 100 % de execución
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PEA 2013 (en cumprimento) : 55 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 0 % de execución
PEA 2015 (en reestruturación) : 77 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 55 % de execución
22-702 Admisións a tratamento por consumo de sustancias psicoactivas
PEA 2012 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 100 % de execución

2.3 Educación e capital humano
2.3 1 Ensino preobrigatorio
23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en reestruturación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
2.3 2 Ensino obrigatorio
23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en reestruturación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE337 EPA. Variables de submostra
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
2.3 3 Ensino postobrigatorio non universitario
23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en reestruturación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
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AE337 EPA. Variables de submostra
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
2.3 4 Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións
23-501 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia
PEA 2012 (en curso) : 40 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 95 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 95 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 95 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
2.3 5 Ensino universitario
23-501 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia
PEA 2012 (en curso) : 40 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 95 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 95 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 95 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE337 EPA. Variables de submostra
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
2.3 6 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral
23-601 Inserción laboral dos titulados de formación profesional
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
2.3 7 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas
23-701 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 0 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 95 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 95 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 95 % de execución
AE337 EPA. Variables de submostra
PEA 2016 (AE): 100 % de execución

2.4 Traballo
2.4 1 Caracterización do mercado laboral
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24-101 Datos sobre ocupacións máis contratadas
PEA 2012 (en curso) : 80 % de execución
PEA 2013 (en reestruturación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
24-102 Persoal ao servizo da Administración autonómica
PEA 2012 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 100 % de execución
24-103 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)
PEA 2012 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 100 % de execución
24-104 Apertura de centros de traballo
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
24-105 Centros especiais de emprego
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 55 % de execución
AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
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PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE606 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais
PEA 2012 (AE): 0 % de execución
PEA 2013 (AE): 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE607 Informe do paro rexistrado
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE321 Explotación da mostra continua de vidas laborais
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE326 EPA. Módulo sobre a situación dos inmigrantes e os seus fillos en relación co
mundo laboral
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
AE327 EPA. Módulo sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados
co traballo
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
AE328 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE329 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE330 EPA. Decil de salarios do emprego principal
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
24-106 Afiliacións a Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
PEA 2015 (en proxecto) : 100 % de execución
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PEA 2016 (en implantación) : 100 % de execución
AE336 Emprego na Seguridade Social e mutualidades
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE337 EPA. Variables de submostra
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
2.4 2 Accidentes laborais e enfermidades profesionais
24-201 Sinistralidade laboral
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE327 EPA. Módulo sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados
co traballo
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
2.4 3 Accións preventivas en sinistralidade laboral
2.4 4 Incapacidades por enfermidade
2.4 5 Salarios
AE312 Estudo sobre salarios
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
36-103 Salarios na Administración autonómica
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
36-202 Estatística de salarios dos alcaldes
PEA 2013 (en proxecto) : 30 % de execución
PEA 2014 (en proxecto) : 0 % de execución
AE330 EPA. Decil de salarios do emprego principal
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
2.4 6 Outras condicións laborais
24-601 Empresas de traballo temporal
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
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PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE337 EPA. Variables de submostra
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
2.4 7 Flexibilidade na aplicación das condicións laborais
2.4 8 Concertación laboral
24-801 Conciliacións individuais e colectivas
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 85 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE604 Negociación colectiva
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 65 % de execución
PEA 2015 (AE): 65 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
2.4 9 Eleccións sindicais
24-901 Eleccións sindicais
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
2.4 10 Folgas e peches patronais
24-1001 Folgas e peches patronais
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 95 % de execución
PEA 2015 (en reestruturación) : 92 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
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2.4 11 Infraccións e sancións
24-1101 Infraccións e sancións na orde social
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
2.4 12 Regulación de emprego
24-1201 Regulación de emprego
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
2.4 13 Persoas traballadoras estranxeiras
24-1301 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras
PEA 2012 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2013 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE326 EPA. Módulo sobre a situación dos inmigrantes e os seus fillos en relación co
mundo laboral
PEA 2015 (AE): 100 % de execución

2.5 Condicións sociais
2.5 1 Ingresos e gastos dos fogares
25-201 Enquisa de condicións de vida (ECV)
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
25-101 Enquisa conxuntural a fogares
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
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PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE318 ECV. Módulo de gasto dos fogares
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
2.5 2 Benestar
25-201 Enquisa de condicións de vida (ECV)
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
25-203 Indicadores de cohesión social
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
25-202 Indicadores de xénero
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
2.5 3 Pensións e outras prestacións
25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de emerxencia social
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE314 Pensións e outras prestacións
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
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PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
25-301 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
PEA 2016 (en proxecto) : 100 % de execución
2.5 4 Emprego do tempo
2.5 5 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade
25-605 Apoio á mobilidade persoal para persoas dependentes ou con discapacidade
PEA 2012 (en proxecto) : 0 % de execución
AE329 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE335 EEF. Mobilidade
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
2.5 6 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais
25-601 Estatística de protección de menores
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de emerxencia social
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE311 ECV. Módulo sobre a poboación dependente
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
AE315 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
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PEA 2016 (AE): 100 % de execución
25-603 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
25-604 Persoas en situación de dependencia
PEA 2012 (en proxecto) : 0 % de execución
25-605 Apoio á mobilidade persoal para persoas dependentes ou con discapacidade
PEA 2012 (en proxecto) : 0 % de execución
21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade
PEA 2012 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2013 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE319 ECV. Módulo de coidado de menores
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
25-606 Estatística de infancia e adolescencia
PEA 2015 (en proxecto) : 90 % de execución
PEA 2016 (en proxecto) : 30 % de execución
25-1102 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores
PEA 2016 (en proxecto) : 90 % de execución
2.5 7 Discapacidade
25-701 Explotación do censo de persoas con discapacidade
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en reestruturación) : 95 % de execución
PEA 2016 (en reestruturación) : 100 % de execución
AE310 EPA. Módulo sobre o emprego das persoas con discapacidade
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
25-605 Apoio á mobilidade persoal para persoas dependentes ou con discapacidade
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PEA 2012 (en proxecto) : 0 % de execución
2.5 8 Violencia de xénero
25-801 Estatística de violencia de xénero
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
2.5 9 Conciliación familiar e laboral
AE319 ECV. Módulo de coidado de menores
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
2.5 10 Capital social e participación cidadá
AE332 EEF. Capital social: benestar
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
2.5 11 Xustiza e seguridade
AE602 Asistencia xurídica gratuíta
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
25-1101 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 95 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
25-1102 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores
PEA 2016 (en proxecto) : 90 % de execución

2.6 Cultura e lecer
2.6 1 Equipamentos e recursos culturais
26-101 Estatística de bibliotecas públicas
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 95 % de execución
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PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
2.6 2 Equipamentos e recursos deportivos e para o lecer

2.6 3 Hábitos e prácticas culturais
AE331 EEF. Ocio e hábitos culturais
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
2.6 4 Hábitos e prácticas deportivas e do lecer
11-801 Estatística de licenzas de pesca e caza
PEA 2012 (en implantación) : 95 % de execución
PEA 2013 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 77 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE331 EEF. Ocio e hábitos culturais
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
2.6 5 Prácticas lingüísticas
AE323 Explotación estatística dos censos demográficos
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
AE325 EEF. Coñecemento e uso do galego
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
2.6 6 Produción e oferta audiovisual
39-403 Conta satélite da cultura
PEA 2012 (en proxecto) : 90 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 90 % de execución
2.6 7 Outras producións e ofertas culturais
39-403 Conta satélite da cultura
PEA 2012 (en proxecto) : 90 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 90 % de execución
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
PEA 2012 (en proxecto) : 70 % de execución
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PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 0 % de execución
PEA 2016 (en implantación) : 100 % de execución

2.7 Vivenda
2.7 1 Parque de vivendas
AE323 Explotación estatística dos censos demográficos
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
2.7 2 Demanda e acceso á vivenda
AE601 Accesibilidade á vivenda
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
2.7 3 Equipamento e características das vivendas
AE334 EEF. Características básicas dos fogares
PEA 2016 (AE): 100 % de execución

Área 3: Estrutura produtiva
3.1 Sector agrario
3.1 1 Superficies agrarias
31-101 Superficies agrícolas
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
3.1 2 Efectivos gandeiros
31-201 Sector porcino industrial
PEA 2012 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 100 % de execución
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PEA 2016 (en cumprimento) : 70 % de execución
31-202 Explotación do Rexistro de Avicultura
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 55 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 55 % de execución
31-203 Explotación do Rexistro de Gando Bovino
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 55 % de execución
31-204 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 55 % de execución
3.1 3 Maquinaria e outro capital agrario
31-301 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 55 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
3.1 4 Producións e rendementos vexetais
31-401 Rendementos de cultivos
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
31-904 Estatística do sector hortoflorícola
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
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PEA 2014 (en implantación) : 25 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 0 % de execución
3.1 5 Sacrificio de gando
31-501 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros
PEA 2012 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 70 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 100 % de execución
3.1 6 Produción de leite
3.1 7 Outras producións e rendementos animais
3.1 8 Produción ecolóxica e de calidade
AE603 Indicadores ambientais
PEA 2012 (AE): 75 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 70 % de execución
3.1 9 Características das explotacións agrarias
31-901 Sector cunícola
PEA 2016 (en cumprimento) : 70 % de execución
31-902 Explotación do Rexistro Vitícola
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 55 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 55 % de execución
AE105 Contas económicas da agricultura. Utilización de medios de produción na
explotación agraria
PEA 2012 (AE): 0 % de execución
PEA 2013 (AE): 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 0 % de execución
31-904 Estatística do sector hortoflorícola
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PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 25 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 0 % de execución
31-905 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural
PEA 2014 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 70 % de execución
AE333 Explotacións agrarias
PEA 2015 (AE): 20 % de execución

3.2 Pesca e acuicultura
3.2 1 Buques pesqueiros
32-101 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma
PEA 2012 (en curso) : 98 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
3.2 2 Establecementos de acuicultura
AE631 Establecementos de acuicultura mariña
PEA 2016 (AE): 0 % de execución
3.2 3 Primeira venda de produtos pesqueiros
32-301 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
3.2 4 Características das unidades de produción
32-401 Estatística de produción de acuicultura mariña
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
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32-501 Enquisa de ocupación na pesca
PEA 2012 (en proxecto) : 35 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 95 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 50 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 70 % de execución
AE610 Estatística de permisos de marisqueo a pé
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
3.2 5 Ocupación no sector da pesca
32-501 Enquisa de ocupación na pesca
PEA 2012 (en proxecto) : 35 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 95 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 50 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 70 % de execución

3.3 Enerxía e industria
3.3 1 Produción, distribución e consumo de enerxía
33-101 Balance enerxético
PEA 2012 (en curso) : 98 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 90 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2015 (en reestruturación) : 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 0 % de execución
33-201 Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial
PEA 2012 (en curso) : 20 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 55 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 0 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 0 % de execución
3.3 2 Enerxías renovables e non-renovables
33-101 Balance enerxético
PEA 2012 (en curso) : 98 % de execución
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PEA 2013 (en curso) : 90 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2015 (en reestruturación) : 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 0 % de execución
33-201 Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial
PEA 2012 (en curso) : 20 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 55 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 0 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 0 % de execución
3.3 3 Caracterización do subsector mineiro

3.3 4 Subsector industrial relacionado co sector primario
AE611 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 50 % de execución
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
3.3 5 Outras industrias manufactureiras
AE307 Explotación do índice de produción industrial
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014
PEA 2016 (AE): 100 % de execución

3.4 Construción
3.4 1 Edificación residencial e non residencial
34-101 Estatística de construción de edificios
PEA 2012 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 100 % de execución
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PEA 2014 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 100 % de execución
AE313 Seguimento e análise da construción
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
3.4 2 Rehabilitación e recuperación do patrimonio construído

3.4 3 Enxeñaría civil

3.5 Servizos de mercado
3.5 1 Comercio interior
35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
PEA 2012 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
3.5 2 Transporte de mercadorías e de pasaxeiros
35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
PEA 2012 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
3.5 3 Infraestruturas turística e hostaleira
35-301 Explotación do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 0 % de execución
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35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
PEA 2012 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE412 Emprego no sector turístico galego
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
3.5 4 Movemento viaxeiros. Ocupación establecementos regulamentados e non regulamentados
35-401 Análise estatística do excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
35-402 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia
PEA 2012 (en reestruturación) : 40 % de execución
PEA 2013 (en reestruturación) : 85 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 50 % de execución
35-403 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia
PEA 2014 (en proxecto) : 90 % de execución
PEA 2015 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2016 (en implantación) : 70 % de execución
AE324 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e
rendibilidade empresarial
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
3.5 5 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado
35-501 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
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PEA 2012 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
PEA 2012 (en proxecto) : 70 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 0 % de execución
PEA 2016 (en implantación) : 100 % de execución
35-502 Enquisa de servizos a empresas
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 50 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 0 % de execución

3.6 Administración pública e outros servizos non de mercado
3.6 1 Administración autonómica
36-101 Indicadores da actividade económica-financeira da Comunidade Autónoma
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 50 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 0 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 0 % de execución
36-102 Explotación Rexistro de Entidades Instrumentais do Sector Público da C.A
PEA 2012 (en curso) : 90 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 0 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 0 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 0 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 0 % de execución
36-103 Salarios na Administración autonómica
PEA 2013 (en proxecto) : 0 % de execución
3.6 2 Administración local
36-201 Estatística de esforzo fiscal municipal
PEA 2013 (en proxecto) : 30 % de execución
36-202 Estatística de salarios dos alcaldes
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PEA 2013 (en proxecto) : 30 % de execución
PEA 2014 (en proxecto) : 0 % de execución
36-203 Estatística de dedicacións exclusivas nos concellos
PEA 2013 (en proxecto) : 30 % de execución
PEA 2014 (en proxecto) : 0 % de execución
36-204 Estatística sobre rendición das contas dos concellos
PEA 2013 (en proxecto) : 30 % de execución
36-205 Estatística de mancomunidades e consorcios
PEA 2013 (en proxecto) : 30 % de execución
PEA 2014 (en proxecto) : 0 % de execución
3.6 3 Administración universitaria
3.6 4 Institucións sen fins de lucro
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
PEA 2012 (en proxecto) : 70 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 0 % de execución
PEA 2016 (en implantación) : 100 % de execución
3.6 5 Ingresos tributarios e non tributarios
36-501 Estatística tributaria autonómica
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 55 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 0 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 0 % de execución
AE317 Explotación estatística da información tributaria
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
3.6 6 Recursos e gasto na educación

3.6 7 Recursos e gasto na sanidade
AE340 Información estatística do sistema sanitario galego
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PEA 2016 (AE): 100 % de execución
3.6 8 Recursos e gasto nas infraestruturas

3.6 9 Recursos e gasto na I+D+i

3.6 10 Recursos e gasto noutras áreas de especial interese

3.6 11 Cooperación externa
36-1101 Cooperación con terceiros países
PEA 2014 (en proxecto) : 0 % de execución

3.7 Mercados e prezos
3.7 1 Intercambios comerciais
AE305 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
3.7 2 Prezos no sector primario
37-201 Prezos agrarios
PEA 2012 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 70 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 0 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 70 % de execución
37-202 Prezos da terra
PEA 2012 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 70 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 100 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 70 % de execución
37-203 Prezos do leite
PEA 2012 (en curso) : 50 % de execución
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PEA 2013 (en curso) : 62 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 70 % de execución
37-204 Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados por Compradores de Leite
PEA 2012 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
3.7 3 Prezos no sector da construción e da vivenda

3.7 4 Prezos no sector externo
37-401 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
3.7 5 Prezos no sector enerxético

3.7 6 Prezos noutros sectores

3.7 7 Nivel xeral de prezos
AE309 Informe das variacións do Índice de prezos de consumo
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
3.7 8 Competitividade
37-801 Índices de competitividade
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
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PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE627 Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución

3.8 Actividade empresarial
3.8 1 Estrutura e caracterización do sector empresarial
38-101 Explotación do directorio de empresas e unidades locais
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en reestruturación) : 72 % de execución
PEA 2015 (en reestruturación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
38-102 Indicadores do sector empresarial
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
PEA 2012 (en proxecto) : 70 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 0 % de execución
PEA 2016 (en implantación) : 100 % de execución
38-104 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
PEA 2013 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
35-502 Enquisa de servizos a empresas
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 50 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 0 % de execución
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38-105 Estatística de multilocalización empresarial
PEA 2014 (en proxecto) : 45 % de execución
PEA 2015 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2016 (en implantación) : 100 % de execución
38-106 Índice de carga e simplificación administrativa para autónomos e empresas
PEA 2014 (en proxecto) : 45 % de execución
PEA 2015 (en proxecto) : 0 % de execución
AE627 Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
AE339 Actividade industrial en Galicia 2014
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
3.8 2 Conxuntura empresarial
38-201 Confianza empresarial
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
38-202 Índice de conxuntura do investimento
PEA 2014 (en proxecto) : 45 % de execución
PEA 2015 (en proxecto) : 0 % de execución
3.8 3 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas
38-301 Cooperativas
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 90 % de execución
38-302 Sociedades laborais
PEA 2012 (en curso (con proxecto provisional)) : 100 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 90 % de execución
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3.9 Sistema de contas
3.9 1 Contas económicas
39-101 Contas económicas anuais
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
39-102 Contas económicas trimestrais
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
39-103 Contas económicas da agricultura
PEA 2012 (en cumprimento) : 50 % de execución
PEA 2013 (en cumprimento) : 50 % de execución
PEA 2014 (en cumprimento) : 0 % de execución
PEA 2015 (en cumprimento) : 0 % de execución
PEA 2016 (en cumprimento) : 0 % de execución
39-301 Contas de distribución da renda dos fogares por concellos
PEA 2012 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 0 % de execución
AE105 Contas económicas da agricultura. Utilización de medios de produción na
explotación agraria
PEA 2012 (AE): 0 % de execución
PEA 2013 (AE): 0 % de execución
PEA 2014 (AE): 0 % de execución
PEA 2015 (AE): 0 % de execución
PEA 2016 (AE): 0 % de execución
39-403 Conta satélite da cultura
PEA 2012 (en proxecto) : 90 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 90 % de execución
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39-104 Estimación de macromagnitudes a nivel comarcal
PEA 2012 (en proxecto) : 20 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
PEA 2012 (en proxecto) : 70 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 0 % de execución
PEA 2016 (en implantación) : 100 % de execución
35-502 Enquisa de servizos a empresas
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 50 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 0 % de execución
38-202 Índice de conxuntura do investimento
PEA 2014 (en proxecto) : 45 % de execución
PEA 2015 (en proxecto) : 0 % de execución
3.9 2 Marco input-output
39-201 Marco input-output
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
38-103 Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
PEA 2012 (en proxecto) : 70 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 0 % de execución
PEA 2016 (en implantación) : 100 % de execución
35-502 Enquisa de servizos a empresas
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 50 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 0 % de execución
38-202 Índice de conxuntura do investimento
PEA 2014 (en proxecto) : 45 % de execución
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PEA 2015 (en proxecto) : 0 % de execución
3.9 3 Sectores institucionais
39-301 Contas de distribución da renda dos fogares por concellos
PEA 2012 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 0 % de execución
39-402 Matriz de contabilidade social
PEA 2012 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2013 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
39-404 Conta satélite de produción doméstica
PEA 2012 (en proxecto) : 90 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
3.9 4 Contas satélites
39-401 Conta satélite do turismo
PEA 2012 (en proxecto) : 90 % de execución
39-402 Matriz de contabilidade social
PEA 2012 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2013 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
39-403 Conta satélite da cultura
PEA 2012 (en proxecto) : 90 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2015 (en implantación) : 90 % de execución
39-404 Conta satélite de produción doméstica
PEA 2012 (en proxecto) : 90 % de execución
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución

Área 4: Coñecemento e tecnoloxía
4.1 Sociedade da información
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4.1 1 Sociedade da información nos fogares
41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en reestruturación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
AE306 EEF. Novas tecnoloxías
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
4.1 2 Sociedade da información nas empresas
41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en reestruturación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
41-201 Empresas TIC de Galicia
PEA 2013 (en proxecto) : 100 % de execución
PEA 2014 (en implantación) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
4.1 3 Sociedade da información nas administracións
41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en reestruturación) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
41-301 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en reestruturación) : 85 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
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41-302 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
4.1 4 Sociedade da información no sistema educativo
23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en reestruturación) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
4.1 5 Sociedade da información no sistema sanitario
41-501 Situación das TIC nos centros sanitarios
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 100 % de execución
4.1 6 Sociedade da información no medio rural
AE338 A sociedade da información no medio rural
PEA 2016 (AE): 100 % de execución

4.2 Ciencia e tecnoloxía
4.2 1 I+D+i nas empresas
42-101 Situación da certificación en Galicia
PEA 2012 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2013 (en curso) : 100 % de execución
PEA 2014 (en curso) : 70 % de execución
PEA 2015 (en curso) : 0 % de execución
PEA 2016 (en curso) : 0 % de execución
AE626 Indicadores de innovación
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
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4.2 2 I+D+i nas administracións
AE626 Indicadores de innovación
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
4.2 3 I+D+i na universidade
AE626 Indicadores de innovación
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
4.2 4 Comercio externo de produtos tecnolóxicos
AE316 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
PEA 2012 (AE): 100 % de execución
PEA 2013 (AE): 100 % de execución
PEA 2014 (AE): 100 % de execución
PEA 2015 (AE): 100 % de execución
PEA 2016 (AE): 100 % de execución
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Apartado específico de estatística dentro da web das consellerías
No período 2012-2016 trabállase con 3 estruturas da Xunta. No primeiro programa tiñamos 10
consellerías e unha presidencia:
1100
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210

Presidencia da Xunta
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Consellería de Facenda
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Consellería de Economía e Industria
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Sanidade
Consellería de Cultura e Turismo
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería do Medio Rural
Consellería do Mar

A mediados do 2012 modifícase o reparto de competencias e o informe de seguimento
elabórase coa nova estrutura. Únense medio rural e mar e desaparece o departamento de
cultura e turismo (cultura pasa ao de educación e turismo á presidencia).
110
121
122
123
124
125
126
127
128

Presidencia da Xunta
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Consellería de Facenda
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Consellería de Economía e Industria
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Sanidade
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería do Medio Rural e do Mar

Os cambios de 2015 utilízanse na programación e seguimento de 2016 e na avaliación do plan.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
105

Presidencia da Xunta
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Consellería de Facenda
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Consellería de Infraestruturas e Vivenda
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Sanidade
Consellería de Política Social
Consellería do Medio Rural
Consellería do Mar

Un obxectivo do plan que cumpren a Axencia Turismo e as consellerías do Medio Rural e Mar
é que cada departamento difunda as estatísticas a través dun punto específico da súa web. O
resto fano en maior ou menor medida, tal e como se detalla a continuación.

93

Informe de avaliación do PGE 2012-2016. Anexo II
Presidencia da Xunta
Elaboran estatísticas a Axencia Turismo de Galicia (ATG), na que se integra o anterior Instituto
de Estudos Turísticos (IET), a AMTEGA e a Secretaría Xeral da Emigración.
As de turismo son accesibles na web de turismo de Galicia, dentro do espazo profesional e a
través dun menú denominado “Estudos e estatísticas”. A ATG, que posúe o seu propio órgano
sectorial, cumpre por tanto o establecido no plan.
A AMTEGA ten no seu portal web un acceso ao Observatorio da Sociedade da Información e
Modernización de Galicia (OSIMGA) e, desde aquí, dentro dun apartado denominado
“Estatísticas”, pódense consultar os resultados do sistema de indicadores da sociedade da
información. As restantes figuran noutro apartado baixo o título de “Documentos”.
A actividade “A emigración en cifras” está accesible no portal da Secretaría Xeral da
Emigración, dentro do apartado “Coñecendo Galicia”.

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP e Xustiza
Non hai un acceso que englobe as catro estatísticas do departamento. A de chamadas ao 112
pódese consultar dende a Axencia de Emerxencias, nun apartado de estatística. Os datos de
parellas de feito e asistencia xurídica están en xustiza.gal, accesibles por área temática pero
sen agrupar nun apartado de estatística. O resultados sobre violencia de xénero pódense
consultar no portal da Secretaría Xeral de Igualdade.

Consellería de Facenda
Ten dous accesos ás estatísticas: un para as de persoal dentro do apartado de función pública
(normativa e documentación/Información estatística) e outro para o resto: tributos e
observatorio da economía (antes tamén indicadores económico-financeiros). Aínda que son
dous accesos separados, as estatísticas pódense consultar dende unha ligazón denominada
“Información estatística” ou “Estudos e estatísticas”, respectivamente.

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Cada estatística ten un acceso diferente en función da súa área temática. Mesmo difúndense
por separado os resultados sobre licenzas de caza e pesca.

Consellería de Infraestruturas e Vivenda
O departamento só ten unha operación sobre contaxe nas estradas, á que non se accede
como información estatística, senón dende o apartado de infraestruturas do portal xeral.
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Consellería de Economía, Emprego e Industria
As estatísticas laborais están accesibles dende o seu portal de emprego e agrupadas no
epígrafe de “Publicacións e estatísticas”. Nese portal pódense consultar tamén ás da área de
benestar da Consellería de Política Social. A información sobre enerxía está na web do Instituto
Enerxético de Galicia (INEGA), sen acceso unificado.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
As estatísticas de ensino están accesibles nun apartado de “Estatísticas” dentro da temática
sobre “Avaliación e calidade do sistema educativo”, do portal de educación e ordenación
universitaria da consellería. No entanto, os datos da FP difúndese por separado no portal da
formación profesional, agrupados nun bloque sobre inserción laboral ao que se chega sen
referencias previas á natureza estatística da información. Dende o portal de cultura accédese
ao da rede de bibliotecas (http://rbgalicia.xunta.gal/), que ten unha entrada na páxina principal
denominada “Estatísticas e informes” para consultar os datos de bibliotecas públicas.

Consellería de Sanidade
A Consellería de Sanidade ten acceso ás estatísticas por área temática. Dentro da de saúde
pública hai un apartado específico denominado “Datos”, no que só se poden consultar
algunhas (enfermidades de declaración obrigatoria, mortalidade e interrupcións voluntarias do
embarazo). As restantes da área de saúde pública (SIDA, tuberculose ou augas de baño) están
emprazadas noutros apartados aos que se accede sen referencias concretas ao seu carácter
estatístico. Nas outras áreas temáticas, as estatísticas difúndense por separado dentro do seu
ámbito (a de TIC nos centros sanitarios no de organización e a relacionada co consumo de
substancias psicoactivas no de asistencia sanitaria).

Consellería de Política Social
O novo portal da Consellería de Política Social ten dúas epígrafes nas que se poden consultar
as súas estatísticas: “Publicacións e estatísticas” e “Estatísticas”. A primeira é unha ligazón ao
antigo portal da consellería de traballo e benestar e neste apartado as estatísticas non están
actualizadas. A segunda (Imaxe 1) amosa as estatísticas dependentes da consellería. Os
accesos ás de familias numerosas e protección de menores non están actualizados (a última
información dispoñible corresponde á programada no 2015) e o acceso aos últimos datos tense
que facer a través da libraría institucional da Xunta de Galicia (https://libraria.xunta.gal/gl). As
estatísticas sobre persoas con discapacidade e beneficiarias da RISGA tampouco están
actualizadas e cómpre consultalas dende os ámbitos temáticos de discapacidade e inclusión.
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Imaxe 1

O cambio na estrutura de 2015 afectou á organización desta consellería, pois o portal da
extinta competente en traballo e benestar cumpría o establecido no plan cun acceso universal e
específico sobre estatística.

Consellería do Medio Rural
O portal web deste departamento ten un acceso específico denominado “Estatísticas”, no que
se poden consultar todas as da súa responsabilidade.

Consellería do Mar
Esta consellería ten unha epígrafe de estatísticas que dá acceso ao apartado de “estatísticas”
do portal de pescadegalicia (Imaxe 2). Nel están accesibles os resultados das súas operacións
e actividades (en publicacións), ademais das estatísticas de cotización e primeira venda.
Imaxe 2
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Comparando a situación descrita coa do quinquenio anterior pódese concluír que se avanza no
obxectivo de conseguir ofrecer a información nun punto específico na web de cada
departamento, pero que en moitos casos cómpre reorganizar as publicacións para que as
estatísticas sexan máis visibles e a súa difusión acorde co obxectivo do plan.
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Detalle da satisfacción da perspectiva de xénero
O artigo 6.2 da lei do PGE 2012-2016 establece que as actividades estatísticas deberán ter en
conta a perspectiva de xénero e que as incluídas nos programas que prevexan datos sobre
persoas físicas se deberán recoller e difundir por sexo.
O punto de partida para comprobar o cumprimento deste obxectivo son as 43 operacións
consolidadas entre 2012 e 2016, que potencialmente poden ofrecer información por sexo.
Delas, 30 estaban obrigadas a facelo e as 13 restantes eran operacións de síntese que non
tiñan como referencia a individualizada de cada persoa, pero que podían contribuír á
satisfacción da perspectiva de xénero.
Mediante a análise do proxecto e da difusión de cada operación elabóranse os seguintes
indicadores:
Obriga legal de difundir datos por sexo
- 0: Non (operacións cuxa unidade estatística non é a persoa física)
- 1: Si (operacións cuxa unidade estatística é a persoas física)
Proxecto técnico
- 0: O proxecto non contempla a difusión por sexo en ningures
- 1: O proxecto contempla o difusión por sexo en algures
Cobertura proxecto técnico
Porcentaxe de datos a desagregar por sexo segundo o proxecto sobre o total dos susceptibles
de seren desagregados. Esta porcentaxe varía entre 0% (o proxecto non prevé detallar por
sexo ningún resultado) e 100% (o proxecto contempla a difusión de todos os potencialmente
desagregables). Cando o proxecto non recolle explicitamente o plan de difusión, como adoita
suceder nas operacións en cumprimento, valórase cun 20% se o sexo é unha variable de
recollida obrigada para reponderar, estimar ou clasificar.
Difusión
- 0: Non se difunden resultados por sexo
- 1: Difúndese algún ou todos os resultados por sexo
Cobertura difusión
Porcentaxe de resultados difundidos por sexo sobre o total dos susceptibles de difundir con
esta desagregación. Esta porcentaxe varía entre o 0% e o 100%.
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Nome da operación consolidada

Obriga
legal

Proxecto
técnico

Cobertura
proxecto

Difusión

Cobertura
difusión
0%

1

11-801 Estatística de licenzas de pesca e caza

1

0

0%

0

2

21-101 Indicadores demográficos

0

1

100%

1

90%

3

21-102 Cifras poboacionais de referencia

0

1

100%

1

100%

4

21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade

0

1

95%

1

95%

5

21-105 Táboas de mortalidade

0

1

100%

1

100%

6

21-301 Proxeccións de fogares

0

1

100%

1

100%

7

21-401 Proxeccións de poboación a curto prazo

0

1

100%

1

100%

8

22-201 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica

1

0

0%

0

0%

9

22-501 Explotación do Rexistro Galego da Sida

1

0

20%

1

100%

10

22-502 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose

1

1

30%

1

50%

11

22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas

1

1

80%

1

80%

12

22-702 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas

1

0

0%

1

35%

13

23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia

1

1

60%

1

70%

14

23-501 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia

1

1

100%

1

100%

15

23-601 Inserción laboral dos titulados de formación profesional

1

1

75%

1

90%

16

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

1

1

20%

1

20%

17

24-102 Persoal ao servizo da Administración autonómica

1

1

95%

1

100%

18

24-103 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)

1

0

20%

1

100%

19

24-104 Apertura de centros de traballo

1

1

50%

1

35%

20

24-105 Centros especiais de emprego

1

1

100%

1

100%

21

24-1201 Proced. despido colectivo, suspensión contratos e redución xornada

1

1

35%

1

35%

22

24-1301 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras

1

0

0%

0

0%

23

24-201 Sinistralidade laboral

1

1

100%

1

100%

24

24-601 Empresas de traballo temporal

1

0

0%

0

0%

25

24-901 Eleccións sindicais

1

1

25%

1

25%

26

25-201 Enquisa estrutural a fogares

1

0

20%

1

75%

27

25-202 Indicadores de xénero

0

1

100%

1

100%

28

25-203 Indicadores de cohesión social

0

1

100%

1

100%

29

25-601 Estatística de protección de menores

1

1

100%

1

100%

30

25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social

1

1

100%

1

95%

31

25-701 Explotación do censo de persoas con discapacidade

1

1

85%

1

50%

32

31-905 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do PDR

0

1

30%

1

30%

33

32-501 Enquisa de ocupación na pesca

1

1

35%

1

35%

34

35-401 Análise estatística excursionismo procedente de Asturias,León e Zamora

1

1

100%

1

100%

35

38-104 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

1

1

100%

1

100%

36

38-301 Cooperativas

1

1

100%

1

100%

37

38-302 Sociedades laborais

1

1

100%

1

100%

38

39-402 Matriz de contabilidade social

1

1

100%

1

100%

39

41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información

0

0

0%

0

0%

40

41-201 Empresas TIC de Galicia

1

1

100%

1

100%

41

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

0

0

0%

0

0%

42

41-302 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos

0

0

0%

0

0%

43

41-501 Situación das TIC nos centros sanitarios

0

0

0%

0

0%

Total

30

31

60%

35

65%
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Logo da avaliación individual de cada operación, elabóranse os seguintes indicadores globais:
- IndicadorSexoTécnico: porcentaxe de operacións cuxo proxecto contempla a difusión por
sexo. No denominador figuran as susceptibles de desagregación.
- CoberturaMediaSexoTécnico: media das porcentaxes de información a difundir por sexo
segundo o proxecto.
- IndicadorSexoDifusión: porcentaxe de operacións nas que se difunde información por sexo.
No denominador figuran as susceptibles de desagregación.
- CoberturaMediaSexoDifusión:

media

das

porcentaxes

de

información

difundida

efectivamente por sexo.
Operacións consolidadas

Proxecto técnico (PT)

Difusión efectiva

OE
consolidadas
con posible
detalle por sexo

OE con PT
que
contempla
a difusión
por sexo

Indicador
Sexo
Técnico
(%)

Cobertura
media

OE con
difusión
por sexo

Indicador
Sexo
Difusión
(%)

Cobertura
media

Territorio, recursos e medio

1

0

0%

0%

0

0%

0%

Sociedade

30

23

77%

64%

27

90%

72%

Estrutura produtiva

7

7

100%

81%

7

100%

81%

Área

Coñecemento e tecnoloxía

5

1

20%

20%

1

20%

20%

Total

43

31

72%

60%

35

81%

65%

Das 43 operacións consolidadas e abordables por sexo, 31 execútanse a partir dun proxecto
que recolle dita desagregación, sen que isto implique que se contemple en todas as variables
posibles, nin que se manteña na difusión de resultados. O 72% dos proxectos recollen a
perspectiva de xénero, porcentaxe que diminúe ata o 60% de referirmos ás variables que
quedarían efectivamente cubertas de aplicar o previsto neles. No tocante á difusión, as
porcentaxes aumentan ata o 81% e o 65%, respectivamente, o que significa que se difunden
máis operacións e variables por sexo que as previstas inicialmente.
Como se reflicte na gráfica seguinte, o colectivo de 43 operacións consolidadas do plan 20122016 potencialmente desagregables por xénero, case que dobra ás 22 equivalentes do plan
anterior, se ben os indicadores asociados non experimentan variacións significativas.
PLAN 2007-2011

73%

PLAN 2012-2016
82%

72%

Indicador Sexo
Técnico (%)

63%

81%
66%

60%

Cobertura media no
proxecto técnico
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A táboa seguinte ofrece detalle da estatística de mulleres vítimas de violencia e doutras
operacións e actividades de periodicidade regular e temática directamente vencellada coa
perspectiva de xénero. Os indicadores de xénero e os de cohesión social son operacións

Nome

Consolidada
s 2012-2016

consolidadas que xa figuran nos recontos anteriores.
2012

2013

2014

2015

2016

Estado

Exec

Estado

Exec

Estado

Exec

Estado

Exec

Estado

Exec

Non

curso con
proxecto
provisional

100

cumprimento

100

cumprimento

100

cumprimento

100

cumprimento

100

Indicadores de xénero

Si

curso

100

curso

100

curso

100

curso

100

curso

100

Indicadores de cohesión social

Si

curso

100

curso

100

curso

100

curso

100

curso

100

Explotación do Rexistro Único
de Entidades Prestadoras de
Servizos Sociais

Non

curso

100

curso

100

curso

100

curso

100

curso

100

Si

curso

100

curso

100

curso

100

curso

100

curso

100

Non

-

100

-

95

-

100

-

100

-

100

Explotación do Rexistro
Galego de Interrupcións
Voluntarias do Embarazo

Estatística de violencia de
xénero
A realidade da muller galega

Cómpre mencionar a realización de dúas actividades que se suman ás anteriores e contribúen
á satisfacción da perspectiva de xénero: o Módulo sobre coidado de menores da enquisa
estrutural a fogares, que se programa no 2013 cun 100% de execución, e o Portal estatístico
para o mundo educativo, que introduce no 2014 unha actividade sobre perspectiva de xénero
nos salarios.
Detalle das operacións estatísticas susceptibles de difundir por sexo
11-801 Estatística de licenzas de pesca e caza
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 0%
Non se difunde por sexo: aproximación porcentual: 0%
Non se desagrega segundo sexo da persoa que obtén a licenza, o que non permite estudar a
evolución do tamaño do colectivo.
21-101 Indicadores demográficos
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 90%
Algún indicador non se difunde por sexo, como as taxas específicas de mortalidade.
21-102 Cifras poboacionais de referencia
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
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21-103 Sistema de indicadores de lonxevidade
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 95%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 95%
Poderíanse desagregar por sexo os indicadores 'Persoas de 65 ou máis anos que viven en
fogares con todos os seus membros de 65 ou máis anos' e 'Gasto anual medio por fogar con
sustentador principal de 65 ou máis anos'.
21-105 Táboas de mortalidade
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
21-301 Proxeccións de fogares
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Desagrégase por sexo da persoa de referencia do fogar.
21-401 Proxeccións de poboación a curto prazo
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
22-201 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 0%
Non se difunde por sexo: aproximación porcentual: 0%
Nunha addenda suprímese o sexo como variable de clasificación por non se considerar
relevante. A unidade é o episodio de ingreso na lista de espera, que se corresponde cunha
persoa física.
22-501 Explotación do Rexistro Galego da Sida
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 20%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Na metodoloxía da operación non se indica a forma de difusión, pero se precisa que a variable
sexo é unha das obrigatorias na recolla da información e que se considera de clasificación.
22-502 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 30%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 50%
Desagréganse na difusión máis variables das previstas no proxecto técnico.
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22-701 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 80%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 80%
O tamaño do colectivo impide detallar por sexo moitas das características estudadas.
22-702 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 0%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 35%
Desagrégase o total de admisións ao tratamento.
23-201 Estatística do ensino non universitario en Galicia
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 60%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 70%
23-501 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
23-601 Inserción laboral dos titulados de formación profesional
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 75%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 90%
Poderíanse difundir desagregados por sexo datos xerais a nivel provincial.
23-701 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 20%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 20%
Desagrégase o total do alumnado traballador.
24-102 Persoal ao servizo da Administración autonómica
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 95%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión de todas as táboas por sexo, malia que o proxecto non o prevé para os entes públicos.
24-103 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 20%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
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Na metodoloxía da operación o sexo emprégase como variable auxiliar no proceso de
estimación, pero non se fai referencia á difusión de resultados.
24-104 Apertura de centros de traballo
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 50%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 35%
A difusión inclúe unha táboa non contemplada no proxecto que tampouco se desagrega por
sexo.
24-105 Centros especiais de emprego
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
24-201 Sinistralidade laboral
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
24-601 Empresas de traballo temporal
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 0%
Non se difunde por sexo: aproximación porcentual: 0%
Poderíase desagregar por sexo o colectivo de traballadores postos á disposición.
24-901 Eleccións sindicais
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 25%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 25%
Difúndese desagregado por sexo o previsto no proxecto.
24-1201 Procedementos despedimento colectivo, suspensión contratos e redución de xornada
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 35%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 35%
Difúndese desagregado por sexo o previsto no proxecto.
24-1301 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 0%
Non se difunde por sexo: aproximación porcentual: 0%
25-201 Enquisa estrutural a fogares
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 20%
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Difusión por sexo: aproximación porcentual: 75%
Na metodoloxía da operación o sexo emprégase como variable de axuste no proceso de
reponderación, pero non se especifica o detalle dos resultados o difundir. A meirande parte das
variables sobre persoas desagréganse por sexo a nivel de Galicia.
25-202 Indicadores de xénero
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
25-203 Indicadores de cohesión social
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
25-601 Estatística de protección de menores
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 95%
Difúndense os datos sobre persoas desagregados por sexo, pero non os de xestión económica
(importes mínimo, máximo e medio).
25-701 Explotación do censo de persoas con discapacidade
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 85%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 50%
Só a metade das táboas difundidas e susceptibles de desagregar con sexo contemplan dita
desagregación.
31-905 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do PDR
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 30%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 30%
Difusión consonte co proxecto. Poderíase desagregar por xénero en sete epígrafes dos
indicadores socioeconómicos e só se fai en dous.
32-501 Enquisa de ocupación na pesca
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 35%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 35%
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Non se desagregan por sexo os traballadores por provincia, situación profesional e tipo de
contrato.
35-401 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
38-104 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
38-301 Cooperativas
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
38-302 Sociedades laborais
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
39-402 Matriz de contabilidade social
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
41-101 Sistema de indicadores da sociedade da información
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 0%
Non se difunde por sexo: aproximación porcentual: 0%
Poderíanse desagregar por sexo os indicadores relativos ás persoas (indicadores de poboación
dentro dos indicadores de demanda).
41-201 Empresas TIC de Galicia
Recóllese no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
Difusión por sexo: aproximación porcentual: 100%
41-301 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 0%
Non se difunde por sexo: aproximación porcentual: 0%
Poderíanse desagregar por sexo os empregados públicos con certificado e a poboación que
usa servizos de internet.
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41-302 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 0%
Non se difunde por sexo: aproximación porcentual: 0%
Poderíanse desagregar por sexo as persoas da entidade que usan algún certificado dixital.
41-501 Situación das TIC nos centros sanitarios
Non se recolle no PT a difusión por sexo: aproximación porcentual: 0%
Non se difunde por sexo: aproximación porcentual: 0%
Poderíanse desagregar por sexo os indicadores que se refiren aos cidadáns (% dos que usan
cita previa por Internet,..).
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Detalle da programación das actividades inventariadas
Código

Nome

PEA 2012

PEA 2013

PEA 2014

PEA 2015

PEA 2016

Consolidada

11-101

Estado do planeamento urbanístico dos
concellos

en implantación

en curso

en curso

en curso

en curso

si

11-102

Indicadores de seguimento das Directrices de
ordenación do territorio

non incluída

en proxecto

en proxecto

en implantación

en curso

si

11-301

Contaxe nas estradas competencia da
Comunidade Autónoma

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

11-801

Estatística de licenzas de pesca e caza

en implantación

en implantación

en curso

en curso

en curso

si

12-301

Reservas de auga

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

12-401

Sistema de información sobre calidade
microbiolóxica das zonas de baño

en reestruturación

en curso

en curso

en curso

en curso

si

12-501

Xestión de residuos urbanos

en implantación

en curso

en curso

en curso

en curso

non

21-101

Indicadores demográficos

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

21-102

Cifras poboacionais de referencia

en proxecto

en curso

en curso

en curso

en curso

si

21-103

Sistema de indicadores de lonxevidade

en proxecto

en implantación

en curso

en curso

en curso

si

21-104

Explotación estatística do Rexistro de Parellas de
Feito

non incluída

en proxecto

en proxecto

en implantación

en implantación

non

21-105

Táboas de mortalidade

non incluída

non incluída

en proxecto

en implantación

en curso

si

21-201

Estatística de familias numerosas

en curso (con
proxecto provisional)

en curso

en curso

en curso

en curso

si

21-301

Proxeccións de fogares

non incluída

non incluída

en curso

non incluída

en curso

si

21-401

Proxeccións de poboación a curto prazo

en curso

en curso

en curso

non incluída

en curso

si

22-101

Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións
Voluntarias do Embarazo

en curso (con
proxecto provisional)

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

si

22-201

Sistema de información sobre a lista de espera
cirúrxica

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

22-401

Enquisa de cobertura vacinal

en curso

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

22-402

Sistema de información sobre condutas de risco
(Sicri)

non incluída

non incluída

en proxecto

non incluída

non incluída

non

22-501

Explotación do Rexistro Galego da Sida

en cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

si

22-502

Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

22-601

Análise da mortalidade

en curso (con
proxecto provisional)

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

non

22-701

Mortalidade por reacción aguda ao consumo de
drogas

en cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
reestruturación

en
cumprimento

si

22-702

Admisións a tratamento por consumo de
sustancias psicoactivas

en cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

si

23-201

Estatística do ensino non universitario en Galicia

en curso

en curso

en curso

en
reestruturación

en curso

si

23-501

Datos estatísticos do Sistema universitario de
Galicia

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

23-601

Inserción laboral dos titulados de formación
profesional

en curso

non incluída

en curso

non incluída

en curso

si

23-701

Estatística de escolas, casas de oficio e
obradoiros de emprego

en curso (con
proxecto provisional)

en curso

en curso

en curso

en curso

si
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PEA 2012

PEA 2013

PEA 2014

PEA 2015

PEA 2016

Consolidada

24-101

Datos sobre ocupacións máis contratadas

en curso

en
reestruturación

en curso

en curso

en curso

si

24-102

Persoal ao servizo da Administración autonómica

en cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

si

24-103

Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)

en cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

si

24-104

Apertura de centros de traballo

en curso (con
proxecto provisional)

en curso

en curso

en curso

en curso

si

24-105

Centros especiais de emprego

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

en implantación

en curso

en curso

si

24-106

Afiliacións á Seguridade Social por concello de
residencia do afiliado

non incluída

non incluída

non incluída

en proxecto

en implantación

non

24-201

Sinistralidade laboral

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

24-601

Empresas de traballo temporal

en curso (con
proxecto provisional)

en curso

en curso

en curso

en curso

si

24-901

Eleccións sindicais

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

en implantación

en curso

en curso

si

24-1101

Infraccións e sancións na orde social

en curso (con
proxecto provisional)

en curso

en curso

en curso

en curso

si

24-1201

Procedementos de despedimento colectivo,
suspensión de contratos e redución de xornada

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

en implantación

en curso

en curso

si

24-1301

Desprazamento transnacional de persoas
traballadoras

en proxecto

en implantación

en curso

en curso

en curso

si

25-101

Enquisa conxuntural a fogares

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

25-201

Enquisa estrutural a fogares (EEF)

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

25-202

Indicadores de xénero

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

25-203

Indicadores de cohesión social

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

25-301

Pensións da Seguridade Social por concello de
residencia do pensionista

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

en proxecto

non

25-601

Estatística de protección de menores

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

25-602

Estatística sobre beneficiarios da Risga e das
axudas de inclusión social

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

25-603

Explotación do Rexistro Único de Entidades
Prestadoras de Servizos Sociais

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

25-604

Persoas en situación de dependencia

en proxecto

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

25-605

Apoio á mobilidade persoal para persoas
dependentes ou con discapacidade

en proxecto

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

25-606

Estatística de infancia e adolescencia

non incluída

non incluída

non incluída

en proxecto

en proxecto

non

25-701

Explotación do censo de persoas con
discapacidade

en curso

en curso

en curso

en
reestruturación

en
reestruturación

si

25-801

Estatística de violencia de xénero

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

25-1101

Estatística de chamadas ao Centro de Atención
ás Emerxencias 112

non incluída

en proxecto

en implantación

en implantación

en curso

si

25-1102

Estatística de execución de medidas xudiciais
impostas a menores

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

en proxecto

non

31-101

Superficies agrícolas

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

31-201

Sector porcino industrial

en cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

non

31-203

Explotación do Rexistro de Gando Bovino

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si
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31-204

Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún

en curso (con pro-

en curso

en curso

en curso

en curso

si

31-301

Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola

en curso (con pro-

en curso

en curso

en curso

en curso

non

31-501

Estatística de sacrificio de gando en matadoiros

en cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

si

31-901

Sector cunícola

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

en
cumprimento

si

31-902

Explotación do Rexistro Vitícola

non incluída

en curso

en curso

en curso

en curso

si

31-903

Estatística do sector avícola

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

31-904

Estatística do sector hortoflorícola

non incluída

en proxecto

en implantación

en implantación

non incluída

non

31-905

Sistema de indicadores complementarios para o
seguimento do Plan de desenvolvemento rural

non incluída

non incluída

en proxecto

en implantación

en curso

si

32-101

Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros
da Comunidade Autónoma

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

32-301

Estatística da primeira venda de produtos
pesqueiros frescos

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

32-501

Enquisa de ocupación na pesca

en proxecto

en proxecto

en implantación

en curso

en curso

si

33-201

Caracterización da xeración eléctrica do réxime
especial

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

non

34-101

Estatística de construción de edificios

en cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

si

35-401

Análise estatística sobre o excursionismo
procedente de Asturias, León e Zamora

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

35-402

Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia

en reestruturación

en
reestruturación

en curso

en curso

en curso

non

35-403

Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia

non incluída

non incluída

en proxecto

en proxecto

en implantación

non

35-501

Indicadores de actividade e de VEB do sector
servizos

en implantación

en curso

en curso

en curso

en curso

si

35-502

Enquisa de servizos a empresas

non incluída

en proxecto

en implantación

en implantación

non incluída

non

36-101

Indicadores da actividade económica-financeira
da comunidade autónoma

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

non

36-102

Explotación do Rexistro de Entidades
Instrumentais do Sector Público da Comunidade
Autónoma de Galicia

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

non

36-103

Salarios na Administración autonómica

non incluída

en proxecto

non incluída

non incluída

non incluída

non

36-201

Estatística de esforzo fiscal municipal

non incluída

en proxecto

non incluída

non incluída

non incluída

non

36-202

Estatística de salarios dos alcaldes

non incluída

en proxecto

en proxecto

non incluída

non incluída

non

36-203

Estatística de dedicacións exclusivas nos
concellos

non incluída

en proxecto

en proxecto

non incluída

non incluída

non

36-204

Estatística sobre rendición das contas dos
concellos

non incluída

en proxecto

non incluída

non incluída

non incluída

non

36-205

Estatística de mancomunidades e consorcios

non incluída

en proxecto

en proxecto

non incluída

non incluída

non

36-501

Estatística tributaria autonómica

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

non

36-601

Gasto educativo

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

36-1101

Cooperación con terceiros países

non incluída

non incluída

en proxecto

non incluída

non incluída

non

37-201

Prezos agrarios

en cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

non
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37-202

Prezos da terra

en cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

si

37-203

Prezos do leite

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

non

37-204

Explotación do Rexistro sobre Prezos
Declarados polos Compradores de Leite

en implantación

en curso

en curso

en curso

en curso

si

37-401

Índices de valor unitario para o comercio exterior
e intracomunitario

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

37-801

Índices de competitividade

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

38-101

Explotación do directorio de empresas e
unidades locais

en curso

en curso

en
reestruturación

en
reestruturación

en curso

si

38-102

Indicadores do sector empresarial

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

38-103

Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións
sen fins de lucro

en proxecto

en proxecto

en implantación

non incluída

en implantación

non

38-104

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro
Mercantil

non incluída

en implantación

en curso

en curso

en curso

si

38-105

Estatística de multilocalización empresarial

non incluída

non incluída

en proxecto

en proxecto

en implantación

non

38-106

Índice de carga e simplificación administrativa
para autónomos e empresas

non incluída

non incluída

en proxecto

en proxecto

non incluída

non

38-202

Índice de conxuntura do investimento

non incluída

non incluída

en proxecto

en proxecto

non incluída

non

38-301

Cooperativas

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

en implantación

en curso

si

38-302

Sociedades laborais

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

en implantación

en curso

si

39-101

Contas económicas anuais

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

39-102

Contas económicas trimestrais

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

39-103

Contas económicas da agricultura

en cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

en
cumprimento

non

39-104

Produto interior bruto municipal

en proxecto

en proxecto

en curso

en curso

en curso

si

39-201

Marco input-output

en curso

en curso

en curso

en curso

non incluída

si

39-301

Contas de distribución da renda dos fogares por
concellos

en curso

en curso

en curso

non incluída

non incluída

non

39-401

Conta satélite do turismo

en proxecto

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

39-402

Matriz de contabilidade social

en proxecto

en implantación

en curso

en curso

en curso

si

39-403

Conta satélite da cultura

en proxecto

en proxecto

non incluída

en implantación

non incluída

non

39-404

Conta satélite de produción doméstica

en proxecto

en proxecto

non incluída

non incluída

non incluída

non

41-101

Sistema de indicadores da sociedade da
información

en curso

en
reestruturación

en curso

en curso

en curso

si

41-201

Empresas TIC de Galicia

non incluída

en proxecto

en implantación

en curso

en curso

si

41-301

Estatística sobre a Administración electrónica na
Xunta de Galicia

en curso

en
reestruturación

en curso

en curso

en curso

si

41-302

Estatística da Administración electrónica nos
concellos galegos

en curso

en curso

non incluída

en curso

en curso

si

41-501

Situación das TIC nos centros sanitarios

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

si

42-101

Situación da certificación en Galicia

en curso

en curso

en curso

en curso

en curso

non
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99-001

Sistema de indicadores do Programa Operativo
FEDER

non incluída

non incluída

non incluída

en proxecto

en proxecto

non

AE105

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

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE201

Galicia en cifras

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE202

Banco de series de conxuntura

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE203

Atlas estatístico comarcal

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE204

Portal estatístico para o mundo educativo

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE205

Banco de datos territorial

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE208

Análise do marco input-ouput

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

AE209

Panorama demográfico

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

non incluída

non

AE210

Galicia na Unión Europea

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

non incluída

non

AE211

Boletín de conxuntura

non incluída

non incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE218

Indicadores do mercado laboral

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE219

Observatorio da sociedade da información e da
modernización de Galicia

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE220

Observatorio da economía galega

incluída

incluída

incluída

incluída

non incluída

non

AE301

Explotación do movemento natural da poboación

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE302

Explotación dos movementos migratorios

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE303

Confianza empresarial

en curso

en curso

incluída

non incluída

non incluída

non

AE304

Explotación das afiliacións á Seguridade Social

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE305

Explotación dos datos do comercio exterior e
intracomunitario

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE306

EEF. Novas tecnoloxías

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

non incluída

si

AE307

Explotación do índice de produción industrial

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE308

Nomenclátor e explotación do Padrón municipal
de habitantes

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE309

Informe das variacións do Índice de prezos de
consumo

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE310

EPA. Módulo sobre o emprego das persoas con
discapacidade

incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

AE311

EEF. Módulo sobre a poboación dependente

incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

si

AE312

Estudo sobre salarios

non incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE313

Seguimento e análise da construción

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE314

Pensións e outras prestacións

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE315

EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da
poboación xuvenil

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE316

Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si
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PEA 2014

PEA 2015

PEA 2016
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AE317

Explotación estatística da información tributaria

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE318

EEF. Módulo de gasto dos fogares

non incluída

incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

AE319

EEF. Módulo de coidado de menores

non incluída

incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

AE320

EPA. Módulo sobre a transición da vida laboral á
xubilación

non incluída

incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

AE321

Explotación da mostra continua de vidas laborais

non incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE323

Explotación estatística dos censos demográficos

non incluída

incluída

incluída

non incluída

non incluída

non

AE324

Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da
demanda, ocupación e rendibilidade empresarial

non incluída

non incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE325

EEF. Coñecemento e uso do galego

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

non incluída

si

AE326

EPA. Módulo sobre a situación dos inmigrantes e
os seus fillos en relación co mundo laboral

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

non

AE327

EPA. Módulo sobre accidentes laborais e
problemas de saúde relacionados co traballo

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

non incluída

non

AE328

EPA. Estatística de fluxos da poboación activa

non incluída

non incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE329

EPA. Estatística de mobilidade laboral e
xeográfica

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

incluída

si

AE330

EPA. Decil de salarios do emprego principal

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

non incluída

non

AE331

EEF. Ocio e hábitos culturais

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

non

AE332

EEF. Capital social: benestar

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

non

AE333

Explotacións agrarias

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

non

AE334

EEF. Características básicas dos fogares

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

si

AE335

EEF. Mobilidade

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

non

AE336

Emprego na Seguridade Social e mutualidades

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

non

AE337

EPA. Variables de submostra

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

non

AE338

A sociedade da información no medio rural

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

si

AE339

Actividade industrial en Galicia 2014

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

non

AE340

Información estatística do sistema sanitario
galego

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

si

AE401

Anuario de estatística agraria

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE402

Anuario de pesca

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE404

Datos estatísticos básicos de Galicia

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE405

Tendencias do emprego

incluída

incluída

incluída

non incluída

non incluída

non

AE406

Anuario de estatísticas sociolaborais

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE408

A realidade da muller galega

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE409

Galicia aberta: a emigración en cifras

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non
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AE410

A enerxía en Galicia

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE411

Panorama rural e urbano

incluída

non incluída

non incluída

incluída

incluída

non

AE412

Emprego no sector turístico galego

non incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE413

Panorama dos sete grandes concellos

non incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE601

Accesibilidade á vivenda

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE602

Asistencia xurídica gratuíta

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE603

Indicadores ambientais

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE604

Negociación colectiva

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE605

Indicadores de contexto do Plan estratéxico

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE606

Explotación do Rexistro de Contratos Laborais

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE607

Informe do paro rexistrado

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE608

Indicadores estruturais da Unión Europea

incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE609

Indicador da intensidade da demanda turística

non incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE610

Estatística de permisos de marisqueo a pé

non incluída

non incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE611

Enquisa trimestral de fabricación de pensos e
consumo de materias primas

non incluída

incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE612

Explotación do Rexistro de Montes Veciñais de
Man Común

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

incluída

incluída

non

AE613

Producións forestais

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

incluída

incluída

non

AE614

Incendios forestais

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

incluída

incluída

non

AE615

Calidade do aire

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

incluída

incluída

si

AE616

Climatoloxía

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

incluída

incluída

si

AE617

Enfermidades de declaración obrigatoria

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

incluída

incluída

si

AE620

Explotación do Rexistro de Avicultura

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

incluída

incluída

non

AE621

Rendementos de cultivos

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

incluída

incluída

si

AE622

Estatística de produción de acuicultura mariña

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

incluída

incluída

si

AE623

Explotación do Rexistro de Empresas e
Actividades Turísticas

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

incluída

incluída

non

AE626

Indicadores de innovación

non incluída

non incluída

incluída

incluída

incluída

si

AE627

Enquisa sobre a percepción da competencia en
Galicia

non incluída

non incluída

incluída

incluída

incluída

non

AE628

Estatística de bibliotecas públicas

en curso (con
proxecto provisional)

en proxecto

incluída

incluída

incluída

si

AE629

Conciliacións individuais e colectivas

en curso (con
proxecto provisional)

en curso

en curso

incluída

incluída

si

AE630

Indicadores de contexto do Plan de
desenvolvemento rural

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

incluída

non
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AE631

Establecementos de acuicultura mariña

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

incluída

si

AE633

Balance enerxético

en curso

en curso

en curso

en
reestruturación

incluída

non

AE634

Folgas e peches patronais

en curso (con
proxecto provisional)

en curso

en curso

en
reestruturación

incluída

non

AE704

Investigación e desenvolvemento de métodos de
estimación de áreas pequenas

incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

AE707

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

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

AE708

Investigación e desenvolvemento de métodos
demográficos

non incluída

non incluída

incluída

non incluída

incluída

non

AE801

Traducións ao galego de nomenclaturas e
clasificacións

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non

AE802

Vocabulario estatístico

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non incluída

non
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Lei 8/2011, do 9 de novembro, do PGE 2012-2016
(DOG Núm. 225. Xoves, 24 de novembro de 2011)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1
O Estatuto de autonomía de Galicia recolle no seu artigo 27, número 6, a competencia
exclusiva da estatística para os fins da Comunidade Autónoma.
En aplicación deste artigo, o Parlamento aprobou a Lei 9/1988, de estatística de Galicia,
modificada polas leis 7/1993, do 24 de maio, 10/2001, do 17 de setembro, e 16/2006, do 27 de
decembro. Nela establécese que o Plan galego de estatística é o instrumento de ordenación e
planificación desta actividade, mediante a progresiva constitución do sistema estatístico,
entendendo por tal o conxunto ordenado e integrado de métodos, procedementos e resultados
dos seus diferentes axentes institucionais.
Ata o momento, o Parlamento de Galicia aprobou tres plans para os períodos 1998-2001,
2002-2006 e 2007-2011, nos que se fixaba unha serie de obxectivos xerais e específicos, que
se concretaron nos programas anuais.
Esgotado o terceiro plan, procede aprobar un novo para, mediante un sistema de planificación
por obxectivos, crear, organizar e difundir o coñecemento estatístico acorde coas necesidades
das institucións públicas, dos axentes económicos e sociais e dos cidadáns en xeral. Para a
consecución destes fins establécense obxectivos xerais de tres tipos: informativos,
organizativos e instrumentais.
Os primeiros concrétanse a través de metas estatísticas para responder ás necesidades da
sociedade galega sobre este tipo de información. Con elas búscase dotar de flexibilidade o plan
para se adaptar á realidade cambiante e ofrecer solucións axeitadas aos escenarios que
poidan xurdir da reflexión que se está a producir sobre o sistema estatístico no conxunto do
Estado e sobre a súa articulación co europeo.
A finalidade dos segundos é contribuír a estruturar e desenvolver a organización estatística,
potenciando a coordinación e a colaboración institucional coas entidades públicas territoriais e
non territoriais galegas, estatais, europeas e internacionais relacionadas coa estatística.
Por último, os obxectivos instrumentais procurarán asegurar a calidade e a conexión do
sistema estatístico cos usuarios e cos informantes.
A actividade que se realice en desenvolvemento deste plan axustarase aos principios e ás
garantías de interese público, obxectividade e corrección técnica, obriga de colaboración,
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segredo estatístico e difusión dos resultados, establecidos no capítulo III da Lei de estatística
de Galicia, así como ás recomendacións do Código de boas prácticas das estatísticas
europeas, adoptado o 24 de febreiro de 2005 polo Comité do Programa Estatístico da Comisión
Europea. Estes principios e recomendacións orientarán as actuacións de exploración de novos
xeitos de obter información estatística lonxitudinal.
Así mesmo, a actividade que se realice en desenvolvemento deste plan debe prover
información para que os cidadáns poidan exercer os seus dereitos, orientar a xeración de
riqueza e benestar, potenciar a creación de coñecemento e favorecer a toma de decisións.
2
O Plan galego de estatística estrutúrase en tres títulos, unha disposición transitoria, unha
derrogatoria, seis derradeiras e tres anexos.
O título preliminar consta dun único capítulo de disposicións xerais, onde se pormenorizan o
obxecto da lei, o seu ámbito de aplicación e as principais definicións.
Os títulos I e II correspóndense coas dimensións do plan, coa planificación e coa ordenación da
actividade estatística, respectivamente. O primeiro capítulo do título I agrupa os obxectivos do
plan e o segundo establece como se satisfán mediante actuacións programadas anualmente. O
título II inclúe catro capítulos sobre proxectos técnicos, recollida e cesión da información
estatística, colaboración institucional e inventario de actividades.
Nos anexos figuran a estrutura temática do plan, a relación das metas de información e o
inventario inicial de actividades estatísticas.
Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do
Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da
súa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei a Lei do Plan galego de Estatística 2012-2016.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposicións xerais
Artigo 1. Obxecto.
1. O obxecto desta lei é regular e aprobar o Plan galego de estatística 2012-2016, instrumento
de ordenación e planificación da actividade estatística da Comunidade Autónoma de Galicia,
así como modificar determinados preceptos da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de
Galicia.
2. O Plan galego de estatística 2012-2016 constitúe o marco de colaboración institucional entre
as entidades que forman parte da organización estatística de Galicia, segundo o artigo 37 da
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Lei de estatística de Galicia, e destas con outras entidades públicas locais, autonómicas ou
estatais, así como europeas ou internacionais.
Artigo 2. Definicións.
Para os efectos desta lei enténdese por:
1. Actividades estatísticas: conxuntos de tarefas de compilación, elaboración e ordenación de
datos ou outra información cuantificable, ademais da publicación e difusión dos resultados,
conforme establece o artigo 2 da Lei de estatística de Galicia. Tamén se consideran como tales
as que sexan previas ou complementarias das anteriores que non fosen incluídas dentro delas
e legalmente esixibles ou tecnicamente necesarias para poder acadar os requirimentos que
establecen as normas estatísticas. Igualmente, incluiranse as de innovación, investigación e
desenvolvemento técnico, metodolóxico e normalizador no eido estatístico. Clasifícanse en
operacións e outras actividades estatísticas.
2. Operación estatística: actividade ou conxunto de actividades estatísticas 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,
ou ser unha combinación deles:
a) Censos.
b) Enquisas por mostraxe.
c) Toma directa de datos.
d) Explotacións estatísticas de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios.
e) De síntese: sistema de indicadores, números índice, contas económicas, proxeccións ou
métodos de estimación indirecta.
3. Estado: característica que define o grao de desenvolvemento dunha operación. Unha
operación estatística pode estar nos seguintes estados:
a) En curso: operación periódica ou irregular con proxecto técnico que dá lugar a unha serie
cronolóxica ou permite a comparanza temporal con outros períodos.
b) En proxecto: operación nova que aínda non dispón de proxecto técnico.
c) En implantación: operación que dispón de proxecto técnico pero que aínda non se pode
considerar en curso, xa que non se difundiron resultados conforme o devandito proxecto.
d) En cumprimento: operación feita no marco de convenios, acordos, decretos de transferencia
ou calquera outro tipo de norma ou vínculo xurídico na que o proceso estatístico xa vén
regulado por outra administración diferente á da Comunidade Autónoma.
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e) En reestruturación: operación que viña estando en curso pero que vai sufrir cambios
substanciais no seu proxecto técnico.
4. Outra actividade estatística: actividade que non se pode considerar operación por non
concluír nunha difusión de resultados estatísticos ou por non participar ningunha das
administracións públicas galegas na súa elaboración nalgunha fase a maiores da de difusión.
5. Organización estatística de Galicia: tal e como se define na Lei de estatística de Galicia, está
constituída polo Instituto Galego de Estatística, polos órganos estatísticos sectoriais e polo
Consello Galego de Estatística.
Artigo 3. Período de aplicación do plan.
1. O Plan galego de estatística 2012-2016 formula os seus obxectivos para o período
comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2016. Non obstante,
quedará prorrogado ata a entrada en vigor do seguinte no suposto de non se aprobar un novo
ao seu vencemento.
2. Para desenvolver este plan, o Consello da Xunta aprobará programas estatísticos anuais.
Artigo 4. Avaliación do plan.
O Instituto Galego de Estatística elaborará un informe de avaliación do Plan galego de
estatística unha vez finalizado, que someterá á consideración do Consello Galego de
Estatística e poñerá en coñecemento do Parlamento de Galicia por medio dunha
comparecencia específica.
TÍTULO I
PLANIFICACIÓN DA ACTIVIDADE ESTATÍSTICA
CAPÍTULO I
Obxectivos
Artigo 5. Obxectivo central.
1. O obxectivo central do plan é desenvolver e consolidar o sistema estatístico galego 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,
adecuándose aos criterios de economía e de aproveitamento das fontes existentes,
minimizando as molestias aos informantes e garantindo o segredo estatístico.
2. Este obxectivo central desenvólvese en:
a) Obxectivos informativos, que se dirixirán a dar resposta a campos de coñecemento para o
desenvolvemento e o benestar, delimitando os temas e as liñas de actuación salientables que
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deben abordar as estatísticas para responder ás demandas de información. Estes obxectivos
determinan o contido das operacións e demais actividades.
b) Obxectivos organizativos, para mellorar a organización estatística de Galicia e conseguir un
uso máis racional dos recursos e da información dispoñible.
c) Obxectivos instrumentais, dirixidos a asegurar a calidade das estatísticas e a súa conexión
cos usuarios. Unha información de calidade proporcionará un conxunto coherente, rigoroso e
actualizado de datos, e unha adecuada conexión cos usuarios favorecerá que os resultados
respondan ás súas demandas. Estes obxectivos determinan a maneira de elaborar cada
actuación concreta.
Artigo 6. Obxectivos informativos.
1. O plan inclúe as metas relacionadas no anexo 2, que constitúen obxectivos específicos de
información. Para a súa avaliación consideraranse as actividades estatísticas incluídas nos
programas anuais, sempre que a súa execución conduza á difusión de resultados. As metas de
información clasifícanse nas áreas e nas seccións temáticas recollidas no anexo I.
2. Segundo a disposición adicional primeira da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
igualdade de mulleres e homes, as actividades estatísticas deberán ter en conta a perspectiva
de xénero. As incluídas nos programas que prevexan datos sobre persoas físicas deberanse
recoller e difundir por sexo.
3. Ao abeiro do artigo 20 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes, só excepcionalmente e mediante informe motivado e aprobado polo órgano
competente poderá xustificarse o incumprimento do disposto no punto anterior.
4. Profundarase, ademais, na análise da demografía, da estrutura, da conxuntura e do sector
exterior da economía, como liñas de actuación salientables.
Artigo 7. Obxectivos organizativos.
Para mellorar a organización estatística establécense os seguintes obxectivos organizativos:
a) Consolidar e profesionalizar os órganos estatísticos sectoriais.
b) Mellorar e actualizar a formación en materia estatística dos membros da organización
estatística da Administración autonómica e dos pertencentes aos organismos e entidades
públicas dependentes das administracións local e universitaria de Galicia que realicen
actividades no marco do plan e dos seus programas.
c) Mellorar a información e a comunicación dentro da organización estatística para desenvolver
unha actividade máis estandarizada.
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d) Realizar un uso estatístico máis eficiente dos rexistros e dos sistemas de información das
distintas administracións públicas.
e) Potenciar as relacións cos axentes locais e cos diferentes órganos, entidades e institucións
nacionais e internacionais relacionadas coa estatística, coa finalidade de impulsar, intercambiar
e aplicar coñecementos e prácticas.
Artigo 8. Obxectivos instrumentais.
1. Para que a información estatística acade os requisitos de calidade recollidos no obxectivo
central, establécense os seguintes obxectivos instrumentais:
a) Responder ás demandas de información deseñando a actividade estatística consonte as
necesidades, ofrecendo retornos de valor e reducindo as molestias aos informantes.
b) Divulgar axeitadamente, respectando os prazos ou as datas de publicación, a información
estatística de carácter oficial que teña como referencia Galicia.
c) Sensibilizar a sociedade mediante servizos e actividades que potencien o coñecemento a
través da estatística.
d) Impulsar e realizar investigación estatística, tanto nos aspectos metodolóxicos e históricos
como noutros ámbitos de interese para a Comunidade Autónoma que contribúan a mellorar o
coñecemento da súa realidade demográfica, social, económica e ambiental.
e) Promover a normalización, homoxeneidade e posibilidade de comparación da información
proporcionada polo sistema estatístico de Galicia respecto do estatal e do europeo.
f) Avanzar na estruturación informática do sistema estatístico de Galicia e dos sistemas de
información.
g) Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información, proporcionando a oferta
estatística como un servizo electrónico.
h) Desenvolver a referenciación territorial da información estatística e avanzar na
homoxeneización da desagregación territorial das actividades realizadas.
i) Desenvolver marcos e directorios de unidades estatísticas.
2. Estes obxectivos satisfaranse mediante a inclusión nos programas de actividades
estatísticas vinculadas directamente con eles ou de actuacións concretas noutras de interese
estatístico. Entre estas actuacións estará a incorporación da información estatística elaborada
ao abeiro do plan dentro dun punto específico no sitio web de cada departamento.
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CAPÍTULO II
Programas estatísticos anuais
Artigo 9. Operacións incluídas nos programas.
1. O plan desenvolverase mediante os programas anuais, que incorporarán unha relación das
actividades estatísticas dirixidas a satisfacer as metas de información, así como o seu estado
se proceder.
2. No programa determinarase para cada operación, agás se vai en proxecto, o seguinte:
a) As metas de información.
b) Os seus obxectivos concretos.
c) Os ámbitos aos que se vai referir a información.
d) A súa periodicidade.
e) Os organismos responsables da súa execución.
f) O orzamento estimado.
g) De ser o caso, as persoas ou as entidades obrigadas a subministrar información, así como a
forma e os prazos nos que se debe subministrar. Cando proceda, incluirase tamén a
compensación económica prevista no artigo 23 da Lei de estatística de Galicia.
h) A forma e o prazo de difusión, se a operación está en curso ou en cumprimento e se
procede no ano natural correspondente ao programa.
3. Os programas incluirán as operacións en proxecto recollendo:
a) As metas de información que se satisfarían.
b) Os obxectivos previstos.
c) Os ámbitos aos que se pretende referir a información.
d) Os organismos responsables da súa execución.
Artigo 10. Outras actividades estatísticas incluídas nos programas.
1. Os programas incluirán outras actividades estatísticas recollendo:
a) Os obxectivos informativos ou instrumentais aos que se vinculan.
b) Os seus obxectivos concretos.
c) O resultado final da actividade.
d) Os organismos responsables da súa execución.
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2. Os programas incluirán as actividades de interese estatístico vinculadas ás liñas de
actuación salientables.
3. Os programas poderán incluír outras actividades de interese estatístico vinculadas aos
demais obxectivos do plan.
Artigo 11. Aprobación e vixencia dos programas.
1. O proxecto de cada programa será elaborado polo Instituto Galego de Estatística, logo do
informe do Consello Galego de Estatística.
2. Correspóndelle ao Consello da Xunta, por proposta do titular da Consellería de Facenda,
aprobar por decreto os programas.
3. A vixencia de cada programa coincidirá co ano natural, sen prexuízo da súa prórroga
respecto das operacións que pola súa natureza sexa necesario continuar.
Artigo 12. Seguimento dos programas.
O Instituto Galego de Estatística realizará un informe anual de seguimento de cada programa
para a súa consideración polo Consello Galego de Estatística. Deste informe daráselle conta
ao Parlamento de Galicia.
Artigo 13. Execución dos programas.
1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais integrantes
do sector público autonómico, así como os outros organismos e entidades públicas
dependentes das administracións local e universitaria de Galicia, desenvolverán as actividades
estatísticas encomendadas nos programas, directamente ou en colaboración con outras
entidades públicas ou privadas, mediante a formulación de acordos, convenios ou contratos.
Todos eles quedarán obrigados ao cumprimento do segredo estatístico, aínda logo de
concluíren os devanditos acordos, convenios ou contratos.
2. O Instituto Galego de Estatística será, con carácter xeral, o organismo responsable das
operacións cuxo ámbito de investigación implique simultaneamente varios sectores
económicos ou ámbitos sociais. As operacións de carácter sectorial serán executadas
preferentemente polos departamentos, organismos ou entidades públicas que sexan
competentes na materia ou que, do exercicio das súas competencias, obteñan información
susceptible de explotación estatística.
3. A inclusión dunha actividade estatística nun programa, así como a súa realización, estarán
suxeitas, en todo caso, ás dispoñibilidades orzamentarias e organizativas.
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TÍTULO II
ORDENACIÓN DA ACTIVIDADE ESTATÍSTICA
CAPÍTULO I
Proxecto técnico
Artigo 14. Proxecto técnico.
1. As operacións estatísticas que se inclúan nos programas, agás as que se incorporen en
proxecto, dispoñerán do seu correspondente proxecto técnico.
2. O proxecto técnico sistematizará os procedementos de execución de cada operación.
Deberá especificar as metas de información e conter, cando proceda, a forma na que se
abordará a perspectiva de xénero e o soporte empregado para recoller datos individualizados
da poboación obxecto de estudo.
3. O Instituto Galego de Estatística, de acordo cos seus recursos, prestará asistencia na
redacción dos proxectos do resto dos axentes do sistema e elevaraos á consideración do
Consello Galego de Estatística. Para que unha operación nova pase a estar en curso, deberá
ter un proxecto técnico visto polo Consello Galego de Estatística, en cuxo caso terá carácter
público.
4. Coa finalidade de construír un sistema integrado de contas económicas, o Instituto Galego
de Estatística deberá participar na elaboración e na execución de todos os proxectos técnicos
relativos ás operacións de síntese desta clase.
Artigo 15. Operacións estatísticas oficiais e aprobación de resultados.
1. As operacións incluídas nos programas con proxecto técnico consideraranse oficiais tras a
publicación dos seus resultados.
2. Os resultados das operacións oficiais que sexan de aplicación obrigatoria ás relacións e ás
situacións xurídicas nas que a Comunidade Autónoma teña competencia para impoñelos
deberán ser obxecto de aprobación expresa de acordo co seguinte procedemento:
a) As propostas de aprobación deben ser presentadas previamente polos organismos
responsables ao Instituto Galego de Estatística, que emitirá un informe preceptivo sobre o
cumprimento das normas estatísticas que sexan aplicables.
b) Para elaborar este informe, o Instituto Galego de Estatística poderá requirir toda a
información que considere necesaria do organismo ou da entidade pública responsable da
operación.
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c) Se o informe é favorable, o Instituto Galego de Estatística aprobará con carácter provisional
os resultados, dos que se informará ao Consello Galego de Estatística e ao Consello da Xunta.
Se, transcorrido o prazo de tres meses, non se reciben obxeccións expresas, quedarán
aprobados definitivamente e serán publicados no Diario Oficial de Galicia.
CAPÍTULO II
Recollida e cesión da información estatística
Artigo 16. Colaboración cidadá.
Segundo se establece na Lei de estatística de Galicia, as estatísticas incluídas no Plan galego
de estatística e nos programas anuais terán, para a súa elaboración, a obrigatoriedade de
colaboración cidadá. A información que deberá ser subministrada, así como a forma e o prazo
nos que se subministrará, axustaranse ao establecido nas normas reguladoras da estatística.
En cada programa especificaranse os colectivos de persoas, de empresas ou doutras
entidades que están obrigados a subministrar información.
Artigo 17. Datos de orixe administrativa.
Cando para realizar operacións previstas nos programas sexa necesario utilizar datos que
consten nas fontes administrativas, os órganos, as autoridades e os funcionarios encargados
da súa custodia prestarán a máis rápida e áxil colaboración aos organismos responsables da
súa execución.
Artigo 18. Cesión da información estatística.
A información sometida ao segredo estatístico, nos termos que establece a Lei de estatística
de Galicia, só se poderá ceder para a elaboración dunha operación incorporada nos programas
á unidade responsable da súa realización, sempre que sexa necesario e a unidade forme parte
da organización estatística de Galicia. Tamén se poderá ceder información no marco de
acordos e convenios entre organismos públicos competentes en materia estatística.
CAPÍTULO III
Colaboración institucional
Artigo 19. Convenios e acordos.
1. O Instituto Galego de Estatística deberá ser informado con carácter previo de todos os
convenios e acordos que en materia estatística formalice calquera órgano da Administración
autonómica.
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2. As actividades estatísticas derivadas destes convenios ou acordos quedarán amparadas por
esta lei e incluiranse nos programas anuais, logo do informe favorable do Instituto Galego de
Estatística.
Artigo 20. Colaboración institucional.
1. No ámbito das súas competencias, a organización estatística de Galicia poderá colaborar co
Instituto Nacional de Estatística e con outras entidades e organizacións locais, autonómicas,
estatais, europeas ou internacionais. Farase especial énfase na cooperación transfronteiriza
coa rexión norte de Portugal.
2. No ámbito das súas competencias, se é de interese para o cumprimento dos obxectivos
deste plan, a organización estatística de Galicia poderá establecer unha colaboración con
entidades e organizacións privadas.
Artigo 21. Planificación.
1. O Instituto Galego de Estatística e os órganos estatísticos sectoriais que corresponda
deberán ser informados previamente de todos os plans de carácter xeral, por abrangueren
varios ámbitos ou sectores, que formalicen os órganos da Administración autonómica, cando
poidan precisar información elaborada ao abeiro dos instrumentos de planificación estatística.
2. Para que o sistema estatístico de Galicia provexa información para estes plans, esta deberá
ser

incluída

nos

programas

como

operación

do

tipo

sistema

de

indicadores,

independentemente de que haxa unha meta de información prevista.
Artigo 22. Creación de rexistros e sistemas de información.
Para garantir o cumprimento dos criterios recollidos no artigo 5.1, o Instituto Galego de
Estatística e o órgano estatístico sectorial que corresponda deberán ser consultados, con
carácter previo, dos rexistros administrativos e dos sistemas de información dos que poidan
derivar datos relevantes para efectos estatísticos creados polos órganos da Administración
xeral e do sector público autonómico.
CAPÍTULO IV
Inventario de actividades estatísticas
Artigo 23. Inventario de actividades estatísticas.
1. O inventario será o marco de actuación da Comunidade Autónoma e nel reflectiranse as
actividades estatísticas dos programas anuais.
2. A Administración xeral da Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais integrantes
do sector público autonómico, así como os outros organismos e entidades públicas
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dependentes das administracións local e universitaria de Galicia, facilitaranlle ao Instituto
Galego de Estatística información sobre a actividade estatística que realizan, co fin de
contribuír a un maior coñecemento desta e de proceder ao seu inventario, de ser o caso.
Artigo 24. Contido.
1. Cada operación estatística deberá conter:
a) O nome.
b) Os organismos responsables.
c) As metas de información.
d) Os obxectivos.
e) A periodicidade.
f) Os cuestionarios, cando proceda.
2. As outras actividades estatísticas deberán conter:
a) O nome.
b) Os organismos responsables.
c) Os obxectivos.
Artigo 25. Altas.
1. No anexo 3 figuran as operacións en curso ou en cumprimento e as outras actividades
estatísticas herdadas do anterior plan que formarán parte do inventario inicial. Unha actividade
causará alta no inventario cando apareza por primeira vez nun programa. As operacións
daranse de alta en proxecto ou en implantación, agás as que se poidan introducir en
cumprimento e dispoñan da súa metodoloxía.
2. Unha actividade poderá ser inventariada cando na normativa de creación dun rexistro
administrativo ou dun sistema de información se prevexa a posibilidade de realizar unha
estatística e se determine o organismo responsable.
Artigo 26. Modificacións.
1. Con cada programa anual modificaranse os datos que corresponda do inventario. Para
cambiar a periodicidade ou deixar de programar unha operación, o organismo responsable
deberalle comunicar ao Instituto Galego de Estatística estas circunstancias, xustificándoas.
Delas daráselle conta ao Consello Galego de Estatística.
2. O estado das operacións do inventario evolucionará segundo a situación do seu proxecto
técnico.
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Disposición transitoria.
As operacións que, figurando no estado en curso no marco do Plan galego de estatística 20072011, non rematasen o seu proxecto técnico introduciranse neste mesmo estado no programa
do 2012. Se cando finalice este programa non o teñen pechado, deberán pasar a programarse
en proxecto.
Disposición derrogatoria.
Quedan derrogadas as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao previsto nesta
lei e, expresamente, a Lei 16/2006, do 27 de decembro, do Plan galego de estatística 20072011, sen prexuízo do que se refire á execución e ao seguimento do Programa anual 2011 e á
avaliación do Plan galego de estatística 2007-2011.
Disposición derradeira primeira.
Modifícase o artigo 2 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, que quedará
redactado da seguinte forma:
«Artigo 2.
Para os efectos desta lei, enténdese por actividade estatística a recompilación, elaboración e
ordenación sistemática da información cuantificable, a publicación e difusión de resultados
necesarios ou útiles para o coñecemento cuantitativo, a análise das realidades demográfica,
agraria, pesqueira, industrial, comercial, financeira, de servizos, social, cultural e ambiental de
Galicia e, en xeral, calquera cuestión referida ás condicións de vida, fins e competencias da
Comunidade Autónoma».
Disposición derradeira segunda.
Engádenselle dúas letras, ñ) e o), ao punto 1 do artigo 47 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de
estatística de Galicia, para incluír:
«ñ) Un/Unha representante designado/a por cada un dos grupos parlamentarios con
representación no Parlamento de Galicia.
o) O/A presidente/a da Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación
de Operacións».
Disposición derradeira terceira.
Modifícase o punto 2 do artigo 48 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, que
quedará redactado da seguinte forma:
«2. As xuntanzas do pleno serán ordinarias e extraordinarias e terán lugar, en todo caso, por
convocatoria da presidencia. Das ordinarias realizarase cando menos unha ao ano, ou dúas se
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nese ano non se reúne a comisión permanente. As extraordinarias realizaranse por instancia
da metade dos membros do consello ou da maioría dos da súa comisión permanente, ou por
iniciativa da presidencia.
Os acordos do pleno tomaranse por maioría simple, sendo dirimente o voto da presidencia no
caso de empate».
Disposición derradeira cuarta.
Modifícase o punto 5 do artigo 48 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, que
quedará redactado da seguinte forma:
«5. O consello, ademais dos informes técnicos que faga no desenvolvemento das súas
competencias, elaborará anualmente unha memoria sobre a actividade da organización
estatística de Galicia, que se fará pública».
Disposición derradeira quinta.
Autorízase o Consello da Xunta para que dite as disposicións necesarias para o
desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei.
Disposición derradeira sexta.
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, nove de novembro de dous mil once.
Alberto Núñez Feijóo
Presidente
ANEXO 1
Estrutura temática
Área 1. Territorio, recursos naturais e medio ambiente
Sección 1.1. Territorio e recursos naturais
Sección 1.2. Medio ambiente
Área 2. Sociedade
Sección 2.1. Poboación e fogares
Sección 2.2. Sanidade
Sección 2.3. Educación e capital humano
Sección 2.4. Traballo
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Sección 2.5. Condicións sociais
Sección 2.6. Cultura e lecer
Sección 2.7. Vivenda
Área 3. Estrutura produtiva
Sección 3.1. Sector agrario
Sección 3.2. Pesca e acuicultura
Sección 3.3. Enerxía e industria
Sección 3.4. Construción
Sección 3.5. Servizos de mercado
Sección 3.6. Administración pública e outros servizos non de mercado
Sección 3.7. Mercados e prezos
Sección 3.8. Actividade empresarial
Sección 3.9. Sistema de contas
Área 4. Coñecemento e tecnoloxía
Sección 4.1. Sociedade da información
Sección 4.2. Ciencia e tecnoloxía
ANEXO 2
Metas de información estatística
Área 1. Territorio, recursos naturais e medio ambiente
Sección 1.1. Territorio e recursos naturais
1.1.1. Territorio
1.1.2. Oferta e demanda de solo
1.1.3. Estradas
1.1.4. Portos e outras infraestruturas
1.1.5. Estática e dinámica forestal. Superficies e repoboacións
1.1.6. Incendios forestais
1.1.7. Montes veciñais e comunidades de montes
1.1.8. Caza e pesca continental
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1.1.9. Recursos naturais e biodiversidade
Sección 1.2. Medio ambiente
1.2.1. Climatoloxía
1.2.2. Calidade do aire
1.2.3. Reservas de auga
1.2.4. Calidade e depuración da auga
1.2.5. Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe
1.2.6. Infraccións e impacto ambiental
1.2.7. Hábitos e prácticas ambientais
Área 2. Sociedade
Sección 2.1. Poboación e fogares
2.1.1. Estática e dinámica da poboación
2.1.2. Estrutura dos fogares
2.1.3. Dinámica dos fogares
2.1.4. Proxeccións demográficas
Sección 2.2. Sanidade
2.2.1. Asistencia sanitaria
2.2.2. Listas de espera
2.2.3. Prestación farmacéutica
2.2.4. Estado xeral de saúde da poboación
2.2.5. Morbilidade
2.2.6. Mortalidade por causas
2.2.7. Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes
Sección 2.3. Educación e capital humano
2.3.1. Ensino preobrigatorio
2.3.2. Ensino obrigatorio
2.3.3. Ensino postobrigatorio non universitario
2.3.4. Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións
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2.3.5. Ensino universitario
2.3.6. Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral
2.3.7. Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas
Sección 2.4. Traballo
2.4.1. Caracterización do mercado laboral
2.4.2. Accidentes laborais e enfermidades profesionais
2.4.3. Accións preventivas en sinistralidade laboral
2.4.4. Incapacidades por enfermidade
2.4.5. Salarios
2.4.6. Outras condicións laborais
2.4.7. Flexibilidade na aplicación das condicións laborais
2.4.8. Concertación laboral
2.4.9. Eleccións sindicais
2.4.10. Folgas e peches patronais
2.4.11. Infraccións e sancións
2.4.12. Regulación de emprego
2.4.13. Persoas traballadoras estranxeiras
Sección 2.5. Condicións sociais
2.5.1. Ingresos e gastos dos fogares
2.5.2. Benestar
2.5.3. Pensións e outras prestacións
2.5.4. Emprego do tempo
2.5.5. Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade
2.5.6. Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais
2.5.7. Discapacidade
2.5.8. Violencia de xénero
2.5.9. Conciliación familiar e laboral
2.5.10. Capital social e participación cidadá
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2.5.11. Xustiza e seguridade
Sección 2.6. Cultura e lecer
2.6.1. Equipamentos e recursos culturais
2.6.2. Equipamentos e recursos deportivos e para o lecer
2.6.3. Hábitos e prácticas culturais
2.6.4. Hábitos e prácticas deportivas e de lecer
2.6.5. Prácticas lingüísticas
2.6.6. Produción e oferta audiovisuais
2.6.7. Outras producións e ofertas culturais
Sección 2.7. Vivenda
2.7.1. Parque de vivendas
2.7.2. Demanda e acceso á vivenda
2.7.3. Equipamento e características das vivendas
Área 3. Estrutura produtiva
Sección 3.1. Sector agrario
3.1.1. Superficies agrarias
3.1.2. Efectivos gandeiros
3.1.3. Maquinaria e outro capital agrario
3.1.4. Producións e rendementos vexetais
3.1.5. Sacrificio de gando
3.1.6. Produción de leite
3.1.7. Outras producións e rendementos animais
3.1.8. Produción ecolóxica e de calidade
3.1.9. Características das explotacións agrarias
Sección 3.2. Pesca e acuicultura
3.2.1. Buques pesqueiros
3.2.2. Establecementos de acuicultura
3.2.3. Primeira venda de produtos pesqueiros
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3.2.4. Características das unidades de produción
3.2.5. Ocupación no sector da pesca
Sección 3.3. Enerxía e industria
3.3.1. Produción, distribución e consumo de enerxía
3.3.2. Enerxías renovables e non renovables
3.3.3. Caracterización do subsector mineiro
3.3.4. Subsector industrial relacionado co sector primario
3.3.5. Outras industrias manufactureiras
Sección 3.4. Construción
3.4.1. Edificación residencial e non residencial
3.4.2. Rehabilitación e recuperación do patrimonio construído
3.4.3. Enxeñaría civil
Sección 3.5. Servizos de mercado
3.5.1. Comercio interior
3.5.2. Transporte de mercadorías e de pasaxeiros
3.5.3. Infraestruturas turística e hostaleira
3.5.4. Movemento de viaxeiros. Ocupación en establecementos regulamentados e
non regulamentados
3.5.5. Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado
Sección 3.6. Administración pública e outros servizos non de mercado
3.6.1. Administración autonómica
3.6.2. Administración local
3.6.3. Administración universitaria
3.6.4. Institucións sen fins de lucro
3.6.5. Ingresos tributarios e non tributarios
3.6.6. Recursos e gasto na educación
3.6.7. Recursos e gasto na sanidade
3.6.8. Recursos e gasto nas infraestruturas
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3.6.9. Recursos e gasto na I+D+i
3.6.10. Recursos e gasto noutras áreas de especial interese
3.6.11. Cooperación externa
Sección 3.7. Mercados e prezos
3.7.1. Intercambios comerciais
3.7.2. Prezos no sector primario
3.7.3. Prezos no sector da construción e da vivenda
3.7.4. Prezos no sector externo
3.7.5. Prezos no sector enerxético
3.7.6. Prezos noutros sectores
3.7.7. Nivel xeral de prezos
3.7.8. Competitividade
Sección 3.8. Actividade empresarial
3.8.1. Estrutura e caracterización do sector empresarial
3.8.2. Conxuntura empresarial
3.8.3. Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas
Sección 3.9. Sistema de contas
3.9.1. Contas económicas
3.9.2. Marco input-output
3.9.3. Sectores institucionais
3.9.4. Contas satélite
Área 4. Coñecemento e tecnoloxía
Sección 4.1. Sociedade da información
4.1.1. Sociedade da información nos fogares
4.1.2. Sociedade da información nas empresas
4.1.3. Sociedade da información nas administracións
4.1.4. Sociedade da información no sistema educativo
4.1.5. Sociedade da información no sistema sanitario
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4.1.6. Sociedade da información no medio rural
Sección 4.2. Ciencia e tecnoloxía
4.2.1. I+D+i nas empresas
4.2.2. I+D+i nas administracións
4.2.3. I+D+i na universidade
4.2.4. Comercio externo de produtos tecnolóxicos
ANEXO 3
Actividades estatísticas consolidadas
1. Operacións estatísticas
Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma
Reservas de auga
Indicadores demográficos
Proxeccións de poboación a curto prazo
Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica
Enquisa de cobertura vacinal
Explotación do Rexistro Galego da Sida
Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose
Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas
Estatística do ensino non universitario en Galicia
Datos estatísticos do sistema universitario de Galicia
Inserción laboral dos titulados de formación profesional
Sinistralidade laboral
Datos sobre ocupacións máis contratadas
Persoal ao servizo da Administración autonómica
Enquisa de poboación activa de Galicia
Explotación do censo de persoas con discapacidade
Estatística de protección de menores
Enquisa de condicións de vida
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Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de emerxencia social
Estatística de violencia de xénero
Indicadores de xénero
Indicadores de cohesión social
Superficies agrícolas
Sector cunícola
Sector porcino industrial
Estatística de sacrificio de gando en matadoiros
Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma
Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos
Balance enerxético
Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial
Estatística de construción de edificios
Indicadores da actividade económico-financeira da Comunidade Autónoma
Estatística tributaria autonómica
Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora
Índices de competitividade
Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario
Prezos agrarios
Prezos da terra
Prezos do leite
Explotación do directorio de empresas e unidades locais
Confianza empresarial
Indicadores do sector empresarial
Contas económicas anuais
Contas económicas trimestrais
Marco input-output
Contas económicas da agricultura
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Sistema de indicadores da sociedade da información
Situación das TIC nos centros sanitarios
Situación da certificación en Galicia
2. Outras actividades estatísticas
Explotación do Rexistro de Contratos Laborais
Informe do paro rexistrado
Utilización de medios de produción na explotación agraria
Nomenclátor e explotación do Padrón municipal de habitantes
Banco de series de conxuntura
Atlas estatístico comarcal
Portal estatístico para o mundo educativo
Banco de datos territorial
Estudo sobre salarios
Seguimento e análise da construción
Informe das variacións do índice de prezos de consumo
Accesibilidade á vivenda
Indicadores do mercado laboral
Observatorio da Sociedade da Información e da Modernización de Galicia
Asistencia xurídica gratuíta
Indicadores ambientais
Negociación colectiva
A enerxía en Galicia
Indicadores de contexto do Plan estratéxico
Explotación do movemento natural da poboación
Explotación dos movementos migratorios
Explotación das afiliacións á Seguridade Social
Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario
Pensións e outras prestacións

139

Informe de avaliación do PGE 2012-2016. Anexo V
Explotación do índice de produción industrial
Anuario de estatística agraria
Anuario de pesca
Galicia en cifras. Anuario
Datos estatísticos básicos de Galicia
Tendencias do emprego
Anuario de estatísticas sociolaborais
A realidade da muller galega
Galicia aberta: a emigración en cifras
Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
Análise do marco input-output
Investigación e desenvolvemento de métodos de estimación de áreas pequenas
Investigación e desenvolvemento de métodos de estimación e predición de agregados
macroeconómicos
Traducións ao galego de nomenclaturas e clasificacións
Vocabulario estatístico
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