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O Plan anual de actuación do IGE 2020, aprobado por Orde da Consellería de 

Facenda, do 27 de decembro de 2019, contempla 26 actuacións que se suman, como 

soporte e complemento, ás do Decreto 162/2019, do 19 de decembro, polo que se 

aproba o Programa estatístico do mesmo ano. 

1. Recollida de coordenadas xeográficas das unidades estatísticas 

 Realizada 

2. Participación en congresos e xornadas 

a) Relatorios presentados e outras actuacións en congresos, cursos, seminarios e 

xornadas: 

 O pobo galego e as súas perspectivas demográficas: dimensión e 

distribución. Publicado en "Galicia, de hoxe noutros corenta anos". Museo do 

Pobo Galego 

 Proposta metodolóxica para xeorreferenciar a poboación e primeiras 

aplicacións en Galicia. Revista de Estudos Rexionais, nº 117, xaneiro-abril 

2020  

 A revisión dos agregados macroeconómicos: dilema entre puntualidade e 

exhaustividade. INFORMEST. Boletín da SGAPEIO, nº 54, marzo 2020 

 O Instituto Nacional de Estatística desde as institucións. Revista Índice de 

Estatística e Sociedade, nº 79, outubro 2020 

 QUEST workshop. Presentación do "QUEST III model estimation to spanish 

rexion of Galicia". Comisión Europea. Outubro 2020 

 Máster universitario en xestión e dirección laboral. USC. Santiago de 

Compostela. O IGE participou impartindo a materia "Información estatística 

sobre o mercado laboral". Novembro 2020 

b) Congresos, cursos, seminarios e xornadas ás que asistiu persoal do IGE: 

 III Xornadas de presentación de software libre para uso científico. 

Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide. Santiago de 

Compostela. Febreiro 2020 

 O Censo 2021 en España. Facultade de Socioloxía da UDC. A Coruña. Marzo 

2020 

 Contas nacionais. A contabilidade nacional de España. INE. Maio-xuño 2020 

 Novo ecosistema de datos: Retos e desafíos legais. Instituto de Estatística 

da Rioxa. Xullo 2020 

 VII Xornada de usuarios de R en Galicia. Consorcio para o Desenvolvemento 

de Aplicacións de Xestión Universitaria. Santiago de Compostela. Outubro 

2020 

 Evolución na recollida e comunicación de datos estatísticos. INE. Outubro 

2020 

 Conferencia Internacional "Estatísticas para a sociedade". INE. Novembro 

2020 
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 Seminario sobre "Análise de identificación e análise de sensibilidade global 

para modelos macroeconómicos". Comisión Europea. Centro de 

Investigación. Dirección B-Crecemento e Innovación. Novembro 2020 

 Seminario Galaico-Portugués. SGAPEIO e Sociedade Portuguesa de 

Estatística. Decembro 2020 

3. Xestión de fondos da biblioteca do IGE 

 Realizada 

4. Enquisa de satisfacción de persoas usuarias da web do IGE 

 Non realizada 

5. Cursos impartidos na EGAP 

Non foron seleccionados pola EGAP os tres propostos: 

 Introdución ás novas ferramentas de Big Data para a análise de datos 

 Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE. Introdución ao 

software libre R 

 Tratamento da información estatística e presentación de resultados co 

software libre R 

6. Colaboración coa SGAPEIO no X Concurso incubadora de sondaxes e 

experimentos 

 Realizada 

7. Participación na XIV Feira matemática da AGAPEMA 

 Suspendida pola COVID-19 

8. Prácticas de estudantes das universidades galegas 

O IGE ten asinados convenios para prácticas de estudantes do/da: 

 Facultade de Matemáticas. USC   

 Máster universitario en técnicas estatísticas. UDC, USC e UVIGO   

 Máster oficial en desenvolvemento económico e innovación. USC 

 Programa doutoramento en xestión sustentable da terra e do territorio. USC 

 Grao en xeografía e ordenación do territorio e máster universitario en 

planificación e xestión do desenvolvemento territorial. USC 

 Facultade de Socioloxía da UDC 

 Máster universitario en economía. UDC, USC e UVIGO   

 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. USC 

 Facultade de Ciencias Políticas e Sociais. USC 

 Universidade de Vigo 

Na súa aplicación realizaron prácticas no IGE no 2020 catro estudantes sobre: 

 Novas ferramentas e metodoloxías para a detección automática de outliers 

nas grandes bases de datos do IGE. 
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 O emprego nas empresas galegas: número de vacantes e as súas causas, 

indicadores e elaboración da curva de Beveridge para Galicia. 

 Grao de utilización da capacidade produtiva no sector servizos. Elaboración da 

enquisa e do indicador. 

 Organización de bases documentais e de datos. Manexo e interpretación de 

documentación e información estatística. Procesos de programación, 

elaboración e difusión de resultados. 

9. Xornadas de portas abertas 

No 1ª trimestre visitaron o IGE estudantes e profesores dos centros de ensino: 

 IES Nº1 Carballiño 

 IES Eduardo Pondal de Ponteceso 

 IES de Poio 

 IES Pedro Floriani de Redondela 

 IES Sánchez Cantón de Pontevedra 

10. Apoio á ATRIGA na valoración de bens inmobles para a orde de valoración de 

bens dalgúns tributos 

 Realizada 

11. Participación na estimación da recadación das principais figuras tributarias 

da Comunidade Autónoma 

 Realizada 

12. Microsimulación de impactos no IRPF 

 Non realizada 

13. Axencias de Rating: exposición da situación da economía galega e 

perspectivas 

 Realizada 

14. Informe sobre a posición cíclica da economía galega 

 Realizada 

15. Informe de impacto de xénero dos orzamentos xerais da Comunidade 

Autónoma 

 Realizada 

16. Colaboración no informe económico-financeiro dos orzamentos xerais da 

Comunidade Autónoma 

 Realizada 

17. Informe para a AIReF coas previsións macroeconómicas a incluír nos 

orzamentos xerais da Comunidade Autónoma. 

 Realizada 
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18. Participación no grupo de traballo da AIReF sobre elaboración de 

metodoloxía para cadros macroeconómicos rexionais 

 Os cambios organizativos e as circunstancias sanitarias deixaron en suspenso a 

actividade do grupo, que se reactivou en marzo de 2021 

19. Estudo sobre aplicación de modelos de equilibrio xeral dinámico estocástico 

na economía galega 

 Realizada 

20. Apoio á avaliación do PDR de Galicia 2014-2020 

 Non realizada 

21. Apoio á avaliación dos Programas operativos 2014-2020 

 Realizada 

22. Diagnose do Plan estratéxico de Galicia 2021-2030 

 Realizada 

23. Estudo sobre proxeccións macroeconómicas 2030 

 Realizada 

24. Acordo coa Universidade da Coruña para participar nun proxecto europeo 

sobre indicadores da Axenda 20-30 de desenvolvemento sostible 

 O proxecto europeo solicitado sobre estimación e predición de indicadores 

sociodemográficos para medir e seguir os obxectivos de desenvolvemento 

sostible non foi seleccionado. 

25. Colaboración con entidades e organizacións privadas en materia estatística 

  Realizada. Elaborouse un informe sobre o papel de Reganosa no sector do gas 

natural en Galicia 

26. Oposicións á escala superior e técnica de estatística 

 Publicáronse as listaxes de admitidos e excluídos 

 

Noutra orde de cousas, o IGE colaborou coa Consellería de Sanidade no deseño dunha 

enquisa sobre prevalencia da inmunidade fronte á Covid-19, redactou un informe 

solicitado pola Dirección Xeral de Mobilidade para estimar o efecto da pandemia no 

sector do taxi e colaborou co comité de expertos constituído para asesorar ao 

Goberno galego sobre como minimizar os efectos da crise e preparar a recuperación 

económica. En concreto, participou na elaboración dunha ferramenta analítica para 

avaliar o impacto da Covid-19 na economía e subministrou a información de partida 

utilizada no modelo macroeconómico proposto.   
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Anexo I 

Normativa  

 Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 

Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia 

 Decreto 60/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o estatuto do organismo 

autónomo Instituto Galego de Estatística 

 Orde da Consellería de Facenda, do 28 de decembro de 2016 pola que se aproba o 

Plan anual de actuación do IGE para 2017 

 Orde da Consellería de Facenda, do 29 de decembro de 2017 pola que se aproba o 

Plan anual de actuación do IGE para 2018 

 Orde da Consellería de Facenda, do 27 de decembro de 2018 pola que se aproba o 

Plan anual de actuación do IGE para 2019 

 Orde da Consellería de Facenda, do 27 de decembro de 2019 pola que se aproba o 

Plan anual de actuación do IGE para 2020 

Anexo II 

Orde da Consellería de Facenda, do 27 de decembro de 2019, pola que se aproba 

o Plan anual de actuación do IGE para 2020 

O Decreto 60/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Estatuto do organismo 

autónomo Instituto Galego de Estatística (IGE), desenvolve as previsións da Lei 

16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración 

xeral e do sector público autonómico (LOFAXGA), en coherencia coa Lei 9/1988 de 

estatística de Galicia (LEG) e co resto da normativa específica da Comunidade 

Autónoma na materia. 

Segundo se ordena na LOFAXGA, os organismos autónomos desenvolverán a súa 

actividade consonte un Plan anual de actuación, que será aprobado por orde da 

consellería de adscrición. En aplicación da LEG e do Decreto 129/2015, do 8 de 

outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, o 

IGE está adscrito á Consellería de Facenda. 

As tarefas encomendadas ao IGE no Plan anual de actuación sumaranse ás que se lle 

asignen no decreto polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade 

Autónoma, tal e como se prevé no artigo 9 da LEG e no capítulo II do título I da Lei 

15/2016, do 28 de xullo, do Plan galego de estatística 2017-2021. 

O Consello Galego de Estatística, creado no artigo 45 da LEG como órgano superior 

consultivo da actividade estatística, e o Consello Reitor, previsto no artigo 63 da 

LOFAXGA como órgano superior de goberno do IGE, aprobarán os resultados da 

actividade anual do IGE, dentro dos seus respectivos ámbitos competenciais. 

En canto aos recursos asignados para conseguir os obxectivos previstos, 

correspóndelle ao Consello Reitor aprobar o anteproxecto de orzamentos e a 

proposta de relación de postos de traballo do IGE. 
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Con base en todo o anterior, 

DISPOÑO: 

Artigo 1 Obxecto 

A presente orde ten por obxecto aprobar o Plan anual de actuación do Instituto 

Galego de Estatística para 2020. 

Artigo 2. Contido 

O IGE, como soporte e complemento das actuacións que se lle encomenden no 

Programa estatístico anual, realizará no 2020 as seguintes: 

1. Coordinación do sistema estatístico galego 

 Recollida de coordenadas xeográficas das unidades estatísticas 

2. Difusión, comunicación e atención aos usuarios 

 Participación en congresos e xornadas 

 Xestión de fondos da biblioteca do IGE 

 Enquisa de satisfacción de usuarios/as da web do IGE 

3. Cursos, seminarios e outras actividades formativas e divulgativas 

 Cursos impartidos na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) 

 Colaboración coa Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da 

Investigación de Operacións (SGAPEIO) no X Concurso incubadora de sondaxes 

e experimentos 

 Participación na XIV Feira matemática da Asociación Galega de Profesores de 

Educación Matemática (AGAPEMA) 

 Prácticas de alumnos/as das universidades galegas 

 Xornadas de portas abertas 

4. Outras actividades 

 Apoio á Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) na valoración de bens inmobles 

para a orde de valoración de bens dalgúns tributos 

 Participación na estimación da recadación das principais figuras tributarias da 

Comunidade Autónoma 

 Microsimulación de impactos no IRPF 

 Axencias de Rating: exposición da situación da economía galega e perspectivas 

 Informe sobre a posición cíclica da economía galega 

 Informe de impacto de xénero dos orzamentos xerais da Comunidade 

Autónoma 

 Colaboración no informe económico-financeiro dos orzamentos xerais da 

Comunidade Autónoma 

 Informe para a AIReF coas previsións macroeconómicas a incluír nos 

orzamentos xerais da Comunidade Autónoma 



                   Plan anual de actuación 2020 
 Informe 

 
 

7 
 

 Participación no grupo de traballo da AIReF sobre elaboración de metodoloxía 

para obter cadros macroeconómicos rexionais 

 Estudo sobre aplicación de modelos de equilibrio xeral dinámico estocástico na 

economía galega 

 Apoio á avaliación do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-

2020 

 Apoio á avaliación dos Programas operativos 2014-2020 

 Diagnose do Plan estratéxico de Galicia 2021-2030 

 Estudo sobre proxeccións macroeconómicas 2030 

 Acordo coa Universidade da Coruña para participar nun proxecto europeo 

sobre indicadores da Axenda 2030 de desenvolvemento sostible 

 Colaboración con entidades e organizacións privadas en materia estatística 

 Oposicións ás escalas superior e técnica de estatística 

Artigo 3. Recursos orzamentarios 

Para realizar as actuacións deste plan e as que se lle encomenden no programa 

estatístico do mesmo ano, o IGE contará cos recursos previstos nos orzamentos 

xerais da Comunidade Autónoma. 

Artigo 4. Recursos persoais 

No desenvolvemento da estrutura organizativa do IGE, regulada na sección III do 

capítulo II do Anexo do seu Estatuto, os postos de traballo do IGE son os previstos 

na súa relación de postos de traballo, publicada como Resolución do 12 de maio de 

2017 (DOG nº 97, do 23 de maio). 

Disposición derradeira única. Efectos 

A presente orde terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2020. 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2019 

Valeriano Martínez García 

Conselleiro de Facenda 


