PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN
2017
INFORME

Aprobado polo Consello Reitor do IGE, en cumprimento da Lei 16/2010, do 17
de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia

Plan anual de actuación 2017
Informe
O Plan anual de actuación do IGE, aprobado por Orde da Consellería de Facenda, do 20 de
decembro de 2016, contempla 19 actuacións que se suman, como soporte e complemento, ás do
Decreto 188/2016, do 22 de decembro, no que se regula o Programa estatístico do mesmo ano.
1. Recollida de coordenadas xeográficas das unidades estatísticas
- Organizouse unha xornada de traballo IGE/GAME/IDEGA en setembro de 2017 sobre a
problemática da xeorreferenciación da información estatística. O IGE participou cun relatorio
para explicar a súa estratexia.
- Comezáronse a xeorreferenciar as empresas e as súas unidades locais e elaborouse un
informe co título “Estudo de xeolocalización das empresas con sede en Galicia”.
- Avanzouse na xeorreferenciación doutras unidades estatísticas relativas á poboación.
Presentáronse dous relatorios no XIII Congreso da SGAPEIO celebrado en outubro de 2017
(Coordenadas xeográficas de unidades estatísticas a súa asignación: Un caso típico; Estratexia
de xeorreferenciación da poboación de Galicia empregando técnicas estatísticas). Tamén se
elaborou un documento co título “Estudo para relacionar distintas bases de datos
sociodemográficas dispoñibles no IGE”.
- Acordo co INE para cesión ao IGE da información cartográfica coa xeometría das seccións
censuais de Galicia actualizada ao un de xaneiro de 2017.
2. Recompilación de datos de emprego non dispoñibles no directorio de empresas
- Iniciouse a recompilación dos datos de emprego dos establecementos dependentes da
administración autonómica.
3. Tradución ao galego dos literais da plataforma IRIA do INE
- Realizada
4. Difusión de proxectos das operacións en curso ou cumprimento
- Realizada
5. Participación en congresos e xornadas
a) Relatorios elaborados por persoal do IGE e presentados en congresos e xornadas
- 25 Aniversario da SGAPEIO. Santiago de Compostela. Febreiro 2017. “Pasado e futuro da
estatística en Galicia e na nosa contorna”.
- Xornada no cuarto ciclo da USC. Santiago de Compostela. Marzo 2017. “Indicadores
económicos en Galicia”.
- II Xornadas empresariais de Bergantiños. EUROGABINETE. Carballo. Maio 2017. “Novas
oportunidades de negocio no comercio electrónico, incidencia sobre as previsións
económicas”.
- II DataBeers Galiza. Ipglobal. Santiago de Compostela. Maio 2017. “E ti es rural?”.
- XL Aniversario do Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela. Xuño 2017. “O pobo
galego e as súas perspectivas demográficas: dimensións e distribución”.
- Xornada sobre xeorreferenciación da información en Galicia: casos prácticos. USC e Xunta
de Galicia. Santiago de Compostela. Setembro 2017. “Estratexia de xeorreferenciación”.
- XIII Congreso da SGAPEIO. Ferrol. Outubro 2017. “Coordenadas xeográficas de unidades
estatísticas e a súa asignación. Un caso típico”; “Novas necesidades de previsión nos actuais
marcos orzamentarios”; “Cargas de poboación estacional dos concellos de Galicia”;
“Estratexia de xeorreferenciación da poboación de Galicia empregando técnicas estatísticas”;
“Un novo indicador de desempeño con base nunha vella idea”; “A trivariate Fay-Herriot model
to predict small area poverty indicators”.
- IV Xornada de usuarios de R en Galicia. CIXUG. Santiago de Compostela. Outubro 2017.
“Utilización do software R na unión de rexistros administrativos”.
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- Máster universitario en xestión e dirección laboral. USC. Santiago de Compostela. Novembro
2017. O IGE participou impartindo a materia “Información estatística sobre o mercado
laboral”. Manuel Mateo Díaz.
- II Xornadas de terminoloxía matemática. USC. Santiago de Compostela. Novembro 2017.
“Evolución e fixación do léxico matemático en Galego”.
b) Congresos, cursos, seminarios e xornadas aos que asistiu persoal do IGE
- Avances na información xeográfica no ámbito autonómico e municipal. Xunta de Galicia. A
Coruña. Marzo 2017.
- Regulamento relativo ás estatísticas empresariais europeas (FRIBS). INE. Madrid. Marzo
2017.
- O proxecto ESBRs. Unha iniciativa da VISION 2020 conectada ao FRIBS. INE. Madrid. Marzo
2017.
- Indicadores demográficos básicos. INE. Madrid. Abril-maio 2017.
- Seminario formativo sobre xestión de proxectos POCTEP 2014/2020. Xunta de Galicia. Vigo.
Maio 2017.
- XI Plenario da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal. GNP-AECT. Braga. Maio
2017.
- Estratexia galega de cambio climático e transición enerxética 2050. Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela. Xuño 2017.
- O futuro da economía mundial e a súa influencia na internacionalización das PEMES.
Confederación de Empresarios de Pontevedra. Vigo. Xullo 2017.
- A contabilidade do capital natural: Situación presente e perspectivas futuras. Fundación
Juana de Vega. A Coruña. Setembro 2017.
- Xornada sobra a adaptación da lei de protección de datos ao regulamento europeo. Xunta de
Galicia. Santiago de Compostela. Setembro 2017.
- Galicia na encrucillada. Ciclo de conferencias sobre demografía e futuro. Fundación Barrié. A
Coruña. Outubro 2017.
6. Xestión de fondos da biblioteca do IGE
- Realizada
7. Cursos impartidos na EGAP
- Estatística básica e interpretación de datos empregando software libre. Maio-xuño 2017
- Estatística avanzada co sofware libre R. Outubro-novembro 2017
8. Colaboración coa SGAPEIO no VII Concurso incubadora de sondaxes e experimentos
- Realizada
9. Participación do IGE na XI Feira matemática da AGAPEMA
- Realizada
10. Prácticas de alumnos das universidades galegas
O IGE tiña asinados sete convenios coas universidades para prácticas dos alumnos da/do:
- Facultade de Matemáticas (USC)
- Máster universitario en técnicas estatísticas (UDC, UDV e USC)
- Máster oficial en desenvolvemento económico e innovación (USC)
- Máster en planificación e xestión do desenvolvemento territorial e do grao en xeografía e
ordenación do territorio da Facultade de Xeografía e Historia (USC)
- Facultade de Filoloxía e Tradución (UDV)
- Facultade de Socioloxía (UDC)
- Programa de doutoramento en xestión sustentable da terra e do territorio (USC)
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Na súa aplicación realizaron prácticas no IGE no 2017 cinco alumnos sobre:
 Análise lonxitudinal da desigualdade en Galicia
 Aplicación práctica de datos demográficos empregando R
 Distribución territorial do PIB
 Medición do comercio electrónico na estatística oficial
 Tradución da páxina web empregando vocabulario estatístico e económico
11. Xornadas de portas abertas
No 2017 visitan o IGE alumnos dos seguintes centros de ensino:
 IES Cacheiras de Teo
 Colexio Calasanz Escolapios da Coruña
 IES Nº1 de Ordes
 Facultade Ciencias da Educación as USC
 IES Johan Carballeira de Bueu
 IES A Guía de Vigo
 IES Macías o Namorado de Padrón
 IES Monte da Vila do Grove
 IES O Mosteirón de Sada
 IES Lucus Augusti de Lugo
 IES San Mamede de Maceda
 Centro Educativo Galén de Lugo
 IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela
12. Apoio á ATRIGA na valoración de bens inmobles
- Realizada
13. Axencias de Rating: exposición da situación da economía galega e perspectivas
- Realizada
14. Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia
- Realizada
15. Informe sobre a posición cíclica da economía galega
- Realizada
16. Informe de impacto de xénero dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
- Realizada
17. Informe económico-financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
- Realizada
18. Informe para a AIReF coas previsións macroeconómicas a incluír nos orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma
- Realizada
19. Oposicións á escala superior de estatística
- Realizada
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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 20 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 7 pola que se aproba o Plan anual de
actuación do IGE para 2018

Anexo II
Orde da Consellería de Facenda, do 20 de decembro de 2016, pola que se aproba o
Plan anual de actuación do IGE para 2017
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 o 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.
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 2017.
Artigo 2. Contido
O IGE, como soporte e complemento das actuacións que se lle encomenden no Programa estatístico
anual, realizará no 2017 as seguintes:
2. Coordinación do sistema estatístico galego
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-

Recollida de coordenadas xeográficas das unidades estatísticas
Recompilación de datos de emprego non dispoñibles no directorio de empresas e unidades
locais para os establecementos dependentes da administración autonómica

2. Relacións con outros sistemas estatísticos
-

Tradución ao galego dos literais da plataforma IRIA do INE

3. Difusión, comunicación e atención aos usuarios
-

Difusión de proxectos das operacións en curso ou cumprimento
Participación en congresos e xornadas
Xestión de fondos da biblioteca do IGE

4. 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 VII Concurso incubadora de sondaxes e experimentos
Participación do IGE na XI Feira matemática da Asociación Galega de Profesores de
Educación Matemática (AGAPEMA)
Prácticas de alumnos das universidades galegas
Xornadas de portas abertas

5. Outras actividades
-

Apoio á Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) na valoración de bens inmobles para a orde
de valoración de bens dalgúns tributos
Axencias de Rating: exposición da situación da economía galega e perspectivas
Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia
Informe sobre a posición cíclica da economía galega
Informe de impacto de xénero dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
Informe económico-financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
Informe para a AIReF coas previsións macroeconómicas a incluír nos orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma
Oposicións á escala superior 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
En tanto non se desenvolva a estrutura organizativa do IGE, regulada na sección III do capítulo II do
Anexo do seu Estatuto, os postos de traballo con nivel orgánico inferior ao servizo serán os previstos
na vixente relación de postos de traballo do IGE, publicada como Resolución do 26 de xuño de 2009
(DOG nº 135, do 13 de xullo), e modificada por Resolución do 2 de xaneiro de 2011 (DOG nº 4, do 7
de xaneiro), Resolución do 26 de decembro de 2011 (DOG nº 3, do 4 de xaneiro) e Resolución do 24
de xaneiro de 2014 (DOG nº 19, do 29 de xaneiro).
Disposición derradeira única. Efectos
A presente orde terá efectos desde o 1 de xaneiro de 2017.
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2016
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

5

