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O Plan anual de actuación do IGE 2021, aprobado por Orde da Consellería de Facenda 

e Administración Pública, do 16 de novembro de 2020, contempla 24 actuacións que 

se suman, como soporte e complemento, ás do Decreto 227/2020, do 23 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 

 VIII Xornada de formación para elaborar proxectos de estatística. Sociedade 

Galega para a Promoción da Estatística e a Investigación de Operacións 

(SGAPEIO) e Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática 

(AGAPEMA). Febreiro 2021. Presentouse o relatorio "Dez anos do concurso 

Incubadora de sondaxes e experimentos".  

 Monitorización da conxuntura económica rexional a través dun indicador 

sintético. Revista de Estudos Rexionais, nº 19, marzo 2021  

 Industria forestal madeira. Xornada sobre os datos da cadea de valor. IGE e 

UVIGO. Santiago de Compostela. Xullo 2021. Presentouse un relatorio sobre 

a análise da cadea forestal-madeira. 

 IX Xornada de formación para elaborar proxectos de estatística. Sociedade 

Galega para a Promoción da Estatística e a Investigación de Operacións 

(SGAPEIO) e Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática 

(AGAPEMA). Novembro 2021. Presentouse o relatorio "Como extraer 

información da web do IGE". 

 XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Sociedade 

Galega para a Promoción da Estatística e a Investigación de Operacións 

(SGAPEIO). Santiago de Compostela. Novembro 2021. O IGE formou parte 

dos comités organizador e científico, participou na sesión de apertura e na 

mesa redonda "O impacto da Covid19 dende diferentes perspectivas" e 

moderou as comunicacións sobre estatística pública. Ademais 

presentáronse os seguintes relatorios: 

 Asignación de datos económicos ao directorio de empresas e unidades 

locais para a obtención do PIB municipal 

 Indicadores sumarios dalgúns tabuladores ou das súas compoñentes 

 Aplicación do marco input-ouput de Galicia: Unha ferramenta de 

estatística pública para a análise 

 Control de calidade da información estatística difundida polo IGE 

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

Compostela. Novembro 2021. O IGE participou impartindo a materia 

"Información estatística sobre o mercado laboral". 

 XXI Xornadas de estatística das CC.AA. Instituto Canario de Estatística. 

Novembro 2021. Relatorios presentados: 
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 Achega do IGE á transparencia fiscal da C.A. de Galicia 

 Aplicación de consulta de datos do marco input-output de Galicia en R-

Shiny. 

 Cálculo brecha salarial axustada por xénero en Galicia a partir da MCVL 

 A estatística espacial en Galicia para a toma de decisións públicas 

 IX Xornada de formación para elaborar proxectos de estatística. SGAPEIO e 

AGAPEMA. O IGE impartiu o curso "Como extraer información da web . 

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

 Máis aló do PIB: Benestar, sustentabilidade social e ambiental. INE. 

Xaneiro 2021 

 Comercio polo miúdo de grandes empresas. INE. Febreiro 2021 

 Medición do número de vivendas turísticas en España e a súa 

capacidade. Técnicas de web scraping e algoritmo de desduplicado de 

vivendas. INE. Febreiro 2021 

 Os censos de poboación e vivendas 2021 baseados en rexistros 

administrativos. INE. Marzo 2021 

 Causas de morte no contexto da pandemia. INE. Marzo 2021 

 Estatística experimental: Gasto realizado polos visitantes estranxeiros 

nas súas visitas a España, segundo comunidade autónoma de destino e 

país de residencia. INE. Abril 2021 

 Aaproximación á demografía conxuntural de empresas. INE. Abril 2021 

 Xornadas sobre acceso ás novas fontes de datos con fins estatísticos. O 

novo  paradigma para a estatística oficial. INE. Maio 2021 

 Cambios na enquisa de poboación activa 2021. INE. Maio 2021 

 A estatística de seguimento das vendas diarias do Sistema Inmediato de 

Información (SII). INE. Xuño 2021 

 Deseño mostral das enquisas de poboación e económicas. INE. Xuño 

2021 

 Xornadas sobre acceso ás novas fontes de datos con fins estatísticos. 

INE. Xuño 2021 

 A medición do progreso cara aos obxectivos de desenvolvemento 

sustentable: os indicadores da axenda 2030 para o desenvolvemento 

sustentable. Universidade Internacional Menéndez Pelayo. Xullo 2021 

 Retos da estatística nunha sociedade altamente datificada. Universidade 

Internacional Menézdez Pelayo. Xullo 2021 

 Curso Universidade Internacional Menéndez Pelayo sobre Axenda 20-30. 

Xullo 2021 

 Novas fontes de datos e estatísticas oficiais. INE. Outubro 2021 

 Día Europeo da Estatística. Goodness-of-fit tests for statistical models 

with some recent results. SGAPEIO. Outubro 2021 

3. Xestión de fondos da biblioteca do IGE 

 Realizada 
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4. Cursos impartidos na EGAP 

 Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE. Introdución ao 

software libre R. EGAP. Abril 2021 

 Tratamento da información estatística e presentación de resultados 

empregando o software libre R. EGAP. Outubro-Novembro 2021 

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

Novembro 2021 

5. Colaboración coa SGAPEIO no XI Concurso incubadora de sondaxes e 

experimentos 

 Realizada 

6. Participación na XIV Feira matemática da AGAPEMA 

 Non se celebrou. 

7. Prácticas de estudantes das universidades galegas 

O IGE ten asinados dez convenios coas universidades para prácticas de 

estudantes do/da: 

 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 

 Facultade de Matemáticas. USC 

Na súa aplicación realizaron prácticas no IGE no 2021 seis estudantes sobre: 

 Sistema de contas económicas de Galicia. Análise e interpretación da 

información e comparativa cos sistemas español e europeo 

 Análise lonxitudinal do mercado laboral galego a partir da mostra continua de 

vidas laborais 

 Estimación da función xeralizada de variancia no ámbito da enquisa estrutural 

a fogares 

 Análise de ciclos económicos  

 A información estatística sobre movementos migratorios. Análise dos 

movementos residenciais entre concellos de Galicia 

 Análise do impacto da Covid-19 no mercado laboral galego 

8. Xornadas de portas abertas 

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

bens dalgúns tributos 

 Realizada 

10. Participación na estimación da recadación das principais figuras tributarias 

da Comunidade Autónoma 

 Realizada 

11. Microsimulación de impactos no IRPF 

 Realizada 

12. Axencias Rating: exposición da situación da economía galega e perspectivas 

 Realizada 

13. Informe sobre a posición cíclica da economía galega 

 Realizada 

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

Autónoma 

 Realizada 

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

Comunidade Autónoma. 

 Realizada 

16. Informe para AIReF coas previsións macroeconómicas a incluír nos 

orzamentos xerais da Comunidade Autónoma. 

 Realizada 

17. Participación nas actividades do grupo de usuarios do QUEST da DG ECFIN 

 Realizada 

18. Aplicación do modelo QUEST-R$D á economía galega 

 Realizada 

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

 Non realizada 

20. Apoio á avaliación dos Programas operativos 2014-2020 

 Non realizada 

21. Diagnose do Plan estratéxico de Galicia  

 Realizada 

22. Estudo sobre proxeccións macroeconómicas 2030 

 Realizada 
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23. Oposicións ás escalas superior e técnica de estatística 

 Nomeáronse tribunais e realizáronse os tres primeiros exercicios. 

24. Participación en observatorios, comisións, consellos e outros órgano 

 Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e 

Cartografía. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 

 Comisión de Seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio. 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 

 Comisión de Toponimia. Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, 

Xustiza e Turismo  

 Comisión Sectorial da Cidadanía. Comunidade de Traballo Galicia Norte de 

Portugal 

 Comisión Sectorial de Desenvolvemento Económico e Turismo. Comunidade de 

Traballo Galicia Norte de Portugal 

 Comité Galego de Políticas de Xuventude. Consellería de Política Social 

 Consello de Avaliación Documental de Galicia. Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade 

 Grupo de traballo de sectores estratéxicos. Consellería de Cultura, Educación 

e Universidade 

 Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia. 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia  

 Observatorio Galego da Familia e da Infancia. Consellería de Política Social 

 Observatorio Galego da Violencia de Xénero. Consellería de Emprego e 

Igualdade  

 Observatorio Galego de Acción Voluntaria. Consellería de Política Social 

 Observatorio Galego de Dinamización Demográfica. Consellería de Política 

Social 

 Rede de avaliación e seguimento do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020. 

Consellería de Facenda e Administración Pública 

 Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de 

Operacións  

 Comité de Coordinación da Calidade. Consellería de Facenda e Administración 

Pública 

No 2021 asistiuse a reunións do Observatorio Galego da Violencia de Xénero, do 

Comité de Coordinación da Calidade e do Consello de Avaliación Documental. 

Elaboráronse indicadores sobre as actuacións do IGE relacionadas co seguimento 

do Plan galego de cartografía e información xeográfica, do Plan galego de 

conciliación e corresponsabilidade 2018-2021 e do VIII Plan estratéxico de Galicia 

para a igualdade entre mulleres e homes 2021-2027.  
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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 

 Orde da Consellería de Facenda e Administración Pública, do 16 de novembro de 

2020 pola que se aproba o Plan anual de actuación do IGE para 2021 

Anexo II 

Orde da Consellería de Facenda e Administración pública, do 16 de novembro de 

2020, pola que se aproba o Plan anual de actuación do IGE para 2021 

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 130/2020, do 17 de 

setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das 

consellerías da Xunta de Galicia, o IGE está adscrito á Consellería de Facenda e 

Administración Pública. 

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. 
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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. 

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 2021. 

Artigo 2. Contido 

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

Programa estatístico anual, realizará no 2021 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 

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 XI Concurso incubadora de sondaxes 

e experimentos 

 Participación na XIV Feira matemática da Asociación Galega de Profesores de 

Educación Matemática (AGAPEMA) 

 Prácticas de estudantes 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 

 Participación nas actividades do grupo de usuarios do QUEST da DG  ECFIN 
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 Aplicación do modelo QUEST-R&D á 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  

 Estudo sobre proxeccións macroeconómicas 2030 

 Oposicións ás escalas superior e técnica de estatística 

 Participación en observatorios, comisións, consellos e outros órganos 

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 2021. 

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2020 

Valeriano Martínez García 

Conselleiro de Facenda e Administración Pública 


