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Traxectoria do Instituto Galego de Estatística (IGE)

O sistema estatístico público

Retos da estatística pública



A Estatística Pública en Galicia
Antecedentes e desenvolvemento lexislativo

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA:
Art. 27 “No marco do presente Estatuto correspóndelle á Comunidade 
Autónoma galega a competencia exclusiva das seguintes materias: 

6. Estatística para os fines da Comunidade Autónoma gallega.

Antecedentes
• Decreto 148/1984, do 6 de setembro, polo que se crea o Centro de Información 

Estatística de Galicia (CIEG), adscrito a a Consellería de Economía e Facenda

Desenvolvemento lexislativo
• Lei 9/1988, do 19 de xullo de Estatística de Galicia, modificada polas Leis 7/1993 do 

24 de maio, 10/2001, do 17 de decembro, e 16/2006, do 27 de decembro
• Lei 12/1992, do 9 de novembro, de creación das escalas técnica e superior de 

estatísticos da Xunta de Galicia
• Lei 6/1997, do 31 de xullo, do Plan Galego de Estatística 1998-2001
• Lei 12/2001, do 17 de setembro do Plan Galego de Estatística 2002-2006 
• Lei 16/2006, do 27 de decembro, do Plan Galego de Estatística 2007-2011
• Outros decretos, regulamentos e ordes: CGE, prezos, órganos sectoriais nas 

Consellerías…



Lei 9/1988 de Estadística de Galicia

Regula a actividade estatística para os fins da comunidade 
autónoma.

Regula o secreto estatístico e a publicidade dos datos

 Establece os instrumentos de planificación e programación e
os órganos competentes para a súa aprobación

Recolle os principios básicos da organización estatística de
Galicia constituída por:
 O Instituto Galego de Estatística
 Os órganos estatísticos das consellerías
 O Consello Galego de Estatística



Organización estadística en Galicia

CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA

I G E
ÓRGANOS

ESTATÍSTICOS
SECTORIAIS

CONSELLERÍAS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
UNIVERSIDADE



Lei 9/1988 de Estadística de Galicia
Funciones do IGE

Dirección e coordinación da actividade estatística no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

 A coordinación da actividade estatística levada a cabo polas 
administracións públicas DE Galicia.

 As estatísticas ou fases destas que lle encomende o Plan e 
Programas estatísticos.

Colaborar en estatísticas de interese estatal ou supraestatal 
promovidas polos organismos competentes.

 Promover a aplicación de normas e requisitos técnicos para as 
estatísticas...

 Analizar as necesidades e a evolución da demanda de estatísticas 
en Galicia.

Coordinar peticións e solicitudes en materia estadística...

 Prestar servizos de recompilación, almacenaxe e difusión da 
documentación estatística dispoñible.

 ...  



Traxectoria do IGE (1)

1984. CIEG

1988. Lei de estatística. Creación do IGE

Primeiros produtos do IGE
Anuarios

Datos básicos

Estatísticas agrarias: prezos do leite, enquisa de bovino

Edificación e vivenda (Mº de Fomento)

Comercio exterior

Explotación das estatísticas demográficas, EPA.

Proxeccións de poboación



Traxectoria do IGE (2)
1994

Publicación da TIOGA-90

Iniciase un IPIGA-90

Desenvólvese un sistema de estatísticas sobre o turismo:

 Ocupación hoteleira e en establecementos de turismo rural

Gasto turístico

Expectativas hoteleiras

Inícianse proxectos de colaboración coa Rexión Norte de 
Portugal (anuario, atlas de empresas, intercambios…)

1996

Créase no IGE un servizo de contabilidade rexional

Difúndese por primeira vez a Contabilidade Trimestral de Galicia

Estatística de poboación



Traxectoria do IGE (3)

1998

Publícase por primeira vez unha serie de contas económicas base 
1990 (SEC-79). Non está integrada coa contabilidade trimestral

Entra en vigor o primeiro PLAN GALEGO DE ESTATÍSTICA 
(1998-2001). Apenas hai “operacións” das Consellerías.

Colaboracións puntuais co INE: EFEP.

Defínese a metodoloxía da Enquisa de Condicións de vida 

1999

Inícianse os traballos do Marco Input-Output 1998 (dirigido desde o 
IGE).

Elabórase o Índice de ventas do comercio polo miúdo.

Realízase unha enquisa ao sector pesqueiro: contas económicas 
do sector.

Directorio de empresas e unidades locais 1999



Traxectoria do IGE (4)
Última década
Sistema de contas económicas integrado (MIO-CAnual-CTtrimestral)

Ampliacións do sistema de contas: conta satélite de produción doméstica, 
indicador municipal de renda dos fogares.... 

Proxeccións de poboación e fogares

Segundo PLAN GALEGO DE ESTATÍSTICA (2002-2006). Unidades de 
asistencia técnica das Consellerías.

Colaboracións puntuais co INE: Convenio de turismo; ampliacións de mostra; 
EEEA; deixamos de facer o IPI;...IVUs, Índices competitividad, Índice de 
Confianza consumidor e empresarial…

PLAN GALEGO DE ESTATÍSTICA 2007-2011. Impulso á coordinación coas 
consellerías. O IGE especialízase en contidos transversais.

Maior transparencia e calidade das operacións estatísticas: Proxectos técnicos

Colaboración na EPA. Enquisa social (EUSTAT, IEA, IDESCAT…)

Deixamos de facer enquisas de turismo, IVCM…



Colaboración IGE-Universidade: compartir coñecementos

Convenios coas 3 universidades galegas:
-Análise e estimación dos márxes comerciais

-Matriz de contabilidade social

-Métodos de estimación de áreas pequenas

-Métodos de estimación e predición de agregados 
macroeconómicos

-Investigación e desenvolvemento de métodos de estimación da 
varianza

Ensino: desenvolvemento dun portal educativo (coñecer e 
interpretar datos estatísticos)



Organización

• EUROSTAT, como órgano central do 
sistema

• Organismos estatísticos dos Estados 
membros

• Comités consultivos 

• INE, como órgano central do sistema
• Servizos estatísticos dos ministerios
• Consello Superior de Estatística, como 

órgano consultivo

• IGE, como órgano central do sistema
• Órganos estatísticos sectoriais das 

consellerías
• Consello Galego de Estatística, como 

órgano consultivo

Sistema estatístico da UE

Sistema estatístico da AACC do Estado

Sistema estatístico de Galicia



Sistema Estatístico Europeo

Presidido por Eurostat. Reúne aos responsables estatísticos dos Estados 
membros. Propón plans e programas para responder  ás necesidades de 

información da UE

COMITÉ DO PROGRAMA 
ESTATÍSTICO

Recollen os datos
nacionais que transmiten a Eurostat

ESTADOS MEMBROS
Órgano central do SEE. Unifica  

conceptos e normas técnicas para
que as estatísticas sexan 

comparables a nivel europeo

EUROSTAT



Organización de a estadística pública en España

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
DO ESTADO

ADMINISTRACIÓNS AUTONÓMICAS

CSE

Servicios estatísticos dos 
MINISTERIOS e doutros

organismos da administración
central

INE

CIME

CITE

Servizos estatísticos das 
CONSELLERÍAS e doutros

organismos das CC. AA

Unidades de estadística
das corporacións locais

Institutos u
organismos

de estadística das
CC. AA. (1)

Consellos autonómicos
de estatística

Comisións autonómicas
de estatística

(1) Os organismos estatísticos das CC.AA se coordinan a través das Xornadas de Estatística das CC. AA.
(JECAS) que posúen unha Secretaría permanente



COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

DENOMINACIÓN e RANGO DO ÓRGANO 
ESTATÍSTICO Lei de ESTATÍSTICA PLANS ESTATÍSTICOS

ANDALUCÍA Instituto de Estadística de Andalucía (O.A.) Lei 4/1989, do 12 de 
decembro

Plan 2007-2010
Lei 4/2007 de 4 de abril

ARAGÓN Instituto Aragonés de Estadística

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e 
Industriales (SADEI)

(Empreas pública participada  polo Goberno do 
Principado, as Cámaras e a Caja de Asturias)

Instituto Asturiano de Estatística

Lei 7/2006, do 3 de 
novembro, de Estatística 

de Estatística

Previsión aprobación Plan por Lei

ILLES 
BALEARS Instituto Balear de Estatística (O.A.) Lei 3/2002, do 17 de maio Previsión aprobación Plan por Lei

CANARIAS Instituto Canario de Estadística (O.A.) Lei 1/1991, do 28 de xaneiro
Previsión aprobación Plan por  Lei 
Decreto 145/2007 con relacións de 

estatísticas 

CANTABRIA Instituto Cántabro de Estadística (O.A.) Lei 4/2005, do 5 de outubro
Previsión aprobación Plan por Lei
Decreto 22/2008 con relacións de 

estatísticas

CASTILLA e 
LEÓN

Dirección General de Estadística
(Adscrita á consellería competente en estatística)

Lei 7/2000, do 11 de xullo
Plan 2006-2009

Decreto 98/2005 do Plan Estatístico

CASTILLA a 
MANCHA Instituto de Estadística de Castilla a Mancha (O.A) Lei 10/2002, do 21 de xuño

Plan 2005-2008
Decreto 5/2005 do Plan Estatístico

CATALUÑA Instituto de Estadística de Calaluña (O.A.) Lei 23/1998, do 30 de 
decembro

Plan 2006-2009
Lei 2/2006, do 2 de marzo



COMUNIDADE 
AUTÓNOMA

DENOMINACIÓN E RANGO DO ÓRGANO 
ESTATÍSTICO Lei DE ESTATÍSTICA PLANS ESTATÍSTICOS

COMUNIDAD DE 
MADRID

Instituto de Estadística de a Comunidad de Mardid
(Dirección xeral da Consellería de Economía e 

Consumo)
Lei 12/1995, do 21 de abril Previsión aprobación Plan por Lei

COMUNIDAD 
FORAL DE 
NAVARRA

Instituto de Estadística de Navarra
(Dirección xeral do departamento de economía)

Lei Foral 11/1997, do 27 de 
xuño

Plan 2007-2010
Lei Foral 11/2006, do 20 de 

outubro

COMUNIDAD 
VALENCIANA Instituto Valenciano de Estadística (O.A.) Lei 5/1990, do 7 de xullo

Previsión aprobación Plan por Lei
Resolución179/V da comisión de 

economía con relación de 
estatísticas

EXTREMADURA Instituto de estadística de Extremadura Lei 3/2009 de 22 de xuño Previsión aprobación Plan por Lei

GALICIA Instituto Galego de Estatística (O.A.) Lei 9/1988, do 19 de xullo
Plan 2007-2011

Lei 16/2006, do 27 de decembro

a RIOJA
Instituto de Estadística de a Rioja

(Servizo da Consellería de Facenda e Emprego)
Lei 2/2005, do 1 de marzo Decreto 11/2008 do Plan 

estatístico 2008-2012

PAIS VASCO Instituto Vasco de Estadística (O. A.) Lei 4/1986, do 23 de abril
Plan 2005-2008

Lei 2/2005, do 17 de febreiro

REGIÓN DE 
MURCIA 

Centro Regional de Estadística  de Murcia
(Adscrito á dirección xeral competente en estatística)

Lei 6/2002, do 25 de xuño Previsión aprobación Plan por Lei

ESTADO 
ESPAÑOL Instituto Nacional de Estadística (O.A.) Lei 12/1989, do 9 de maio

Plan 2005-2008
Real Decreto 1911/2004 



Situación actual e retos da estatística pública

 En xeral, nas últimas décadas as AAPP fixeron un gran esforzo na 
produción estatística:
 CANTIDADE
 CALIDADE
 DESAGREGACIÓN TERRITORIAL
 DIFUSIÓN ESTATÍSTICA

Organización estatística en España NON CONSTITÚE UN SISTEMA 
ESTATÍSTICO: Non hai un marco institucional que englobe a todos os 
organismos estatísticos do Estado         duplicidade de cifras e recursos: 
pode xerar confusión e desconfianza nos usuarios.

 A división entre estatísticas de interese estatal e de interese autonómico 
é artificial: a diferenza estaría no nivel de desagregación non na materia 
obxecto de estudio.

 Existe un alto grao de heteroxeneidade na organización estatística 
autonómica así como en ocasións ausencia de estándares comúns 
(conceptos, definicións, códigos).

Deficiente coordinación interna (OCECAs-Consellerías) (INE-
Ministerios-BDE) e externa (relaciones bilaterais). Inexistencia de 
mecanismos de control e de auditoría da produción.



Situación actual e retos da estatística pública

Contexto de fortes restricións orzamentarias 
 Aportar valor á información estatística de base

 Facer un esforzo conxunto no “aproveitamento estatístico” da 
información administrativa (incluída a tributaria). Reducir a carga de 
resposta aos informantes.

Mellorar as sinerxias Universidade – Estatística pública. Participación 
activa no Consello.

 Impulsar o “ensino” da estatística pública (conceptos, nomenclaturas, 
interpretacións, …: a alumnos, prensa, empresas…

Difundir mellor a información e fomentar a demanda de estatísticas 
nos foros correspondentes.

 A administración autonómica debe estar presente nas institucións 
europeas.

 Principio de subsidiariedade. Implantar controles de calidade.

 Tender a un PLAN INTEGRADO DE ESTATÍSTICA e unha 
AXENCIA ÚNICA DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓN          
SISTEMA ESTATÍSTICO DO ESTADO (reforma da lexislación 
estatística)
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