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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.1: Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia
no círculo virtuoso da innovación para o crecemento
OE.1.1.01 Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento por parte dos
profesionais e das empresas, a mobilización e atracción de capital privado para os procesos de
innovación galegos, o fomento da transferencia de investigación dende os axentes de xeración,
a difusión do coñecemento cara o mercado e o apoio ao descubrimento emprendedor en todos
os eidos.
Código

Indicador

Consellería

R1101a

Participacións en consorcios de
proxectos internacionais (H2020).

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
Consellería de Sanidade
Consellería do Mar
Consellería do Medio Rural

R1101b

Empresas (de 10 ou máis traballadores
asalariados) que realizan actividades
innovadoras.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
Consellería de Sanidade
Consellería do Mar
Consellería do Medio Rural

R1101c

Número de investigadores.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
Consellería de Sanidade
Consellería do Mar
Consellería do Medio Rural

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.1: Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia
no círculo virtuoso da innovación para o crecemento
OE.1.1.02 Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria
galega.
Código

Indicador

Consellería

R1102a

Número de postgraduados captados
polas universidades

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia
OE.1.2.01 Ofertar solo industrial de calidade e axustado á demanda, impulsando este recurso
como polo de atracción de empresas, facilitando a implantación de novas empresas no noso
territorio e evitando a deslocalización das implantadas.
Código

Indicador

Consellería

R1201a

Número de empresas asentadas.

Consellería de Infraestruturas e
Vivenda

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia
OE.1.2.02 Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe
á seguridade industrial e de equipamentos industriais.
Código

Indicador

Consellería

R1202a

Instalacións que cumpren cos
regulamentos de seguridade industrial
que lle son de aplicación.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia
OE.1.2.03 Impulsar o crecemento e a competitividade dun sector mineiro sustentable na
comunidade autónoma de Galicia.
Código

Indicador

Consellería

R1203a

Exportacións de manufacturas de pedra
(capitulo 68 da TARIC).

Consellería de Economía, Emprego
e Industria

R1203b

Produción das industrias extractivas.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia
OE.1.2.04 Mellorar a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun
entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e
internacionalización.
Código

Indicador

Consellería

R1204a

Empresas exportadoras.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
Consellería do Medio Rural

R1204b

Empresas medianas (entre 50 e 249
traballadores).

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
Consellería do Medio Rural

R1204c

Taxa de actividade emprendedora.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
Consellería do Medio Rural

R1204d

Taxa de supervivencia de PEMES aos 4
anos.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
Consellería do Medio Rural

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia
OE.1.2.05 Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial.
Código

Indicador

Consellería

R1205a

Cifra de negocios do comercio.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria

R1205b

Porcentaxe de empresas de 0 a 9
empregados/as que venderon a través de
internet no último ano.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria

R1205c

Porcentaxe de empresas de 10 e mais
empregados con sede en Galicia que
venderon a través de internet no último
ano.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante
OE.1.3.01 Diminuír a taxa de desemprego en Galicia co fomento da empregabilidade das
persoas desempregadas, a través da adquisición de experiencia profesional.
Código

Indicador

Consellería

R1301a

Participantes que obteñen un emprego,
incluído por conta propia, tras a súa
participación, en actuacións de
adquisición de experiencia profesional

Consellería de Economía, Emprego
e Industria

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante
OE.1.3.02 Aumentar a inserción laboral e o emprendemento, especialmente para as persoas
con especiais dificultades para atopar traballo.
Código

Indicador

Consellería

R1302a

Participantes que obteñen un emprego,
incluído por conta propia, tras a súa
participación en actuacións de inserción
laboral e emprendemento

Consellería de Economía, Emprego
e Industria

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante
OE.1.3.03 Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas, mediante a adquisición
dunha acreditación oficial de formación profesional, co obxecto de aumentar a cualificación
profesional dos traballadores e traballadoras, e aumentar as súas posibilidades .
Código

Indicador

Consellería

R1303a

Persoas acreditadas

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante
OE.1.3.04 Mellorar a capacitación e cualificación profesional das persoas traballadoras
ocupadas, mediante a adquisición de formación profesional, co obxecto de aumentar a
estabilidade no emprego, e posibilitar a promoción profesional, o incremento da capacidade
para aumentar as súas rendas así como a competitividade das empresas do tecido produtivo
galego, prestando especial atención ao colectivo das mulleres traballadoras, así como aos
colectivos de baixa cualificación.
Código

Indicador

Consellería

R1304a

Porcentaxe de persoas ocupadas que
participa na programación de accións
formativas, sobre o total de poboación
ocupada galega

Consellería de Economía, Emprego
e Industria

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante
OE.1.3.05 Acadar unhas relacións laborais modernizadas baseadas na responsabilidade social
empresarial (RSE), diminuíndo a conflitividade e a sinistralidade laboral.
Código

Indicador

Consellería

R1305a

Índice de incidencia de sinistralidade
laboral

Consellería de Economía, Emprego
e Industria

R1305b

Número de acordos adoptados nas
xuntanzas de mesas negociadoras e de
comisións paritarias de convenios
colectivos que se realizan no Consello
Galego de Relacións Laborais".

Consellería de Economía, Emprego
e Industria

R1305c

Porcentaxe de coñecemento da RSE en
Galicia

Consellería de Economía, Emprego
e Industria

R1305d

Porcentaxe de empresas que contan con
plans de igualdade

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante
OE.1.3.06 Promover o cooperativismo e a economía social, como forma de xerar emprego e
contribuír ao desenvolvemento económico e social de Galicia.
Código

Indicador

Consellería

R1306a

Cooperativas e sociedades laborais
vixentes en Galicia

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.4: Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas
de rehabilitación e conservación da vivenda
OE.1.4.01 Fomentar a rehabilitación da vivenda e a renovación urbana, recuperando o
patrimonio residencial construído e minorando os impactos no medio, para satisfacer as
necesidades de vivenda da poboación, a calidade de vida da cidadanía e dinamizar o sector da
construción.
Código

Indicador

Consellería

R1401a

Vivendas e edificios rehabilitados.

Consellería de Infraestruturas e
Vivenda

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.4: Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas
de rehabilitación e conservación da vivenda
OE.1.4.02 Establecer un sistema de comunicación por vía terrestre que vertebre o territorio
galego co fin de achegar a poboación ás vías de altas prestacións. Realizar actuacións de
conservación e de mellora da seguridade viaria para contribuír a unha mínima sinistralidade
das estradas da comunidade autónoma.
Código

Indicador

Consellería

R1402a

Porcentaxe de poboación de Galicia a 15
minutos ou menos do acceso a rede de
vías de altas prestacións.

Consellería de Infraestruturas e
Vivenda
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R1402b

Porcentaxe da rede autonómica de
estradas que dispón dos medios
necesarios para proporcionar unha
axeitada conservación e vialidade
invernal.

Consellería de Infraestruturas e
Vivenda

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en
resultados coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia
OE.1.5.01 Mellorar a calidade da educación e os resultados dos e das escolares galegos/as,
modernizando as dotacións a procedementos educativos, medios e as infraestruturas públicas
destinadas a centros educativos de ensinanza infantil e primaria.
Código

Indicador

Consellería

R1501a

Taxa de idoneidade aos 10 anos de idade.

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en
resultados coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia
OE.1.5.02 Mellorar a calidade da docencia e da oferta docente do sistema universitario de
Galicia.
Código

Indicador

Consellería

R1502a

Taxa de graduación universitaria (só
grao).

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en
resultados coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia
OE.1.5.03 Mellorar a calidade da educación e os resultados escolares dos centros educativos de
educación especial, en especial mediante a modernización de procedementos, dotacións de
medios e de infraestruturas.
Código

Indicador

Consellería

R1503a

Alumnado por unidade en
funcionamento en centros docentes
públicos de educación especial.

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en
resultados coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia
OE.1.5.04 Mellorar a calidade das ensinanzas de réxime especial e dos seus resultados, en
especial no que atinxe ao dominio efectivo dunha terceira lingua.
Código

Indicador

Consellería

R1504a

Alumnado promovido por idioma
(inglés) nas EOI

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en
resultados coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia
OE.1.5.05 Garantir a capacitación adecuada do profesorado a través da formación permanente
que lles permita afrontar os retos do sistema educativo galego e adaptar as novas ensinanzas
ás novas necesidades formativas derivadas da implantación da Lei 8/2013, de 9 de decembro,
para a mellora da calidade educativa.
Código

Indicador

Consellería

R1505a

Profesorado que obtén unha acreditación
trala súa participación en actividades
formativas

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en
resultados coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia
OE.1.5.06 Mellorar a calidade e resultados do ensino náutico e marítimo - pesqueiro nas súas
diversas modalidades de formación profesional.
Código

Indicador

Consellería

R1506a

Participantes que acadaron a titulación
profesional.

Consellería do Mar

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en
resultados coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia
OE.1.5.07 Cualificar aos traballadores e traballadoras do medio rural para a súa incorporación
ao mercado laboral agroforestal.
Código

Indicador

Consellería
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R1507a

Accións de formación e transferencia
tecnolóxica.

Consellería do Medio Rural

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en
resultados coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia
OE.1.5.08 Potenciar a formación profesional e a ensinanza secundaria obrigatoria, mellorando
a calidade das ensinanzas e facilitando o acceso a unha formación e cualificación profesional
polivalente e especializada que mellore a empregabilidade e a súa adaptación aos cambios,
modernizando ciclos, procedementos e medios dos centros educativos de ensinanza
secundaria obrigatoria e formación profesional.
Código

Indicador

Consellería

R1508a

Taxa de idoneidade aos 14 anos de idade.

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria
Consellería do Medio Rural

R1508b

Alumnado que opta pola formación
profesional de grao medio fronte ao
bacharelato.

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria
Consellería do Medio Rural

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en
resultados coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia
OE.1.5.09 Reducir o abandono educativo temperán e mellorar os resultados educativos do
alumnado con necesidades educativas e do alumnado con necesidades específicas, a través de
medidas de apoio personalizado.
Código

Indicador

Consellería

R1509a

Abandono educativo temperán

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos
vida saudables
OE.2.1.01 Consolidar a práctica deportiva e a actividade física, así como desenvolver o
conxunto de funcionalidades do feito deportivo, mais alá da mera competición, como a saúde
pública, a economía ou as funcións educativa e social.
Código

Indicador

Consellería
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R2101a

Poboación que practica actividade física
e deporte.

Presidencia da Xunta de Galicia

R2101b

Escolares participantes en programas de
promoción deportiva e de vida activa e
saudable.

Presidencia da Xunta de Galicia

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos
vida saudables
OE.2.1.02 Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,
familiares e coidadores/as.
Código

Indicador

Consellería

R2102a

% de cidadáns que pensan que o sistema
funciona ben ou moi ben conforme ao
barómetro sanitario

Consellería de Sanidade

R2102b

Tempo medio de espera (días) en
Atención Primaria para as citas de tipo
demanda do Médico de Familia e Pediatra

Consellería de Sanidade

R2102c

Tempo medio de espera (días) cirúrxica
das patoloxías de prioridade 1

Consellería de Sanidade

R2102d

Tempo medio de espera (días) das
primeiras consultas de enfermidade

Consellería de Sanidade

R2102e

% de poboación cuberta cos diferentes
cribados poboacionais (cancro de mama,
cancro de colon, xordeira neonatal,
metabolopatías)

Consellería de Sanidade

R2102f

% Cobertura vacinal (primovacunación)

Consellería de Sanidade

R2102g

% de nenos/as con obesidade e
sobrepeso

Consellería de Sanidade

R2102h

Porcentaxe de consultas telefónicas

Consellería de Sanidade

R2102i

% de altas hospitalarias en seguimento
polo programa Conecta 72

Consellería de Sanidade

R2102k

Porcentaxe de programas implantados
de e-interconsultas

Consellería de Sanidade
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R2102l

% de eventos adversos nos que se
realizan análise para a mellora

Consellería de Sanidade

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos
vida saudables
OE.2.1.03 erar as condicións necesarias para conseguir profesionais comprometidos/as e
coidados/as pola organización, utilizando as vantaxes das Tecnoloxías da Información e a
Comunicación (TIC) e desenvolvendo uns sistemas de información que faciliten a práctica
clínica e a toma de decisións.
Código

Indicador

Consellería

R2103a

% Implantación historia clínica
electrónica

Consellería de Sanidade

R2103b

% Implantación receita electrónica

Consellería de Sanidade

R2103c

% Especialidades e centros de primaria
que utilizan os sistemas de telemedicina.

Consellería de Sanidade

R2103d

N.º total de accesos a libros electrónicos

Consellería de Sanidade

R2103e

N.º de descargas de artigos científicos de
revistas electrónicas

Consellería de Sanidade

R2103f

Nº profesionais con expedient-e

Consellería de Sanidade

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos
vida saudables
OE.2.1.04 Xestión eficiente que contribúa á sustentabilidade do sistema sanitario.
Código

Indicador

Consellería

R2104a

Porcentaxe de prescrición de xenéricos

Consellería de Sanidade

R2104b

Porcentaxe de prescrición de omeprazol
no conxunto de Inhibidores da bomba de
protóns

Consellería de Sanidade

R2104c

Porcentaxe de utilización dos
medicamentos biosimilares

Consellería de Sanidade
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R2104d

Porcentaxe de produtos unificados coa
plataforma loxística

Consellería de Sanidade

R2104e

Centros con mellora da eficiencia
enerxética

Consellería de Sanidade

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos
vida saudables
OE.2.1.05 Adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades de pacientes e
profesionais.
Código

Indicador

Consellería

R2105a

% de poboación con centros de saúde
novos e/ou mellorados

Consellería de Sanidade

R2105b

% de poboación con infraestruturas
hospitalarias novas e/ou melloradas

Consellería de Sanidade

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.2: Desenvolvemento do sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e
dependentes
OE.2.2.01 Incrementar a cobertura de atención ás persoas en situación de dependencia.
Código

Indicador

Consellería

R2201a

% de persoas atendidas sobre o total de
persoas recoñecidas cun grao
implantado.

Consellería de Política Social

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.2: Desenvolvemento do sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e
dependentes
OE.2.2.02 Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e das persoas maiores, en
termos de autonomía persoal, así como previr as situacións de dependencia.
Código

Indicador

Consellería

R2202a

% de poboación maior á que se dirixen
os programas de prevención da
dependencia sobre a poboación maior de
55 anos

Consellería de Política Social
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R2202b

% de persoas con discapacidade que
participan en programas de promoción
da autonomía persoal.

Consellería de Política Social

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción
da igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación
OE.2.3.01 Garantir o dereito de todos os e as menores a vivir en familia e contribuír á
revitalización demográfica e ás condicións que favorezan a natalidade.
Código

Indicador

Consellería

R2301a

Taxa bruta de natalidade (Número de
nacementos por cada 1.000 habitantes)

Consellería de Política Social

R2301b

Porcentaxe de menores en situación de
acollemento familiar sobre o total de
menores en situación de acollemento
(residencial e familiar)

Consellería de Política Social

R2301c

Taxa de escolarización de poboación de 0
a 3 anos

Consellería de Política Social

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción
da igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación
OE.2.3.02 Impulsar a solidariedade e o voluntariado para axudar ás persoas en situación de
risco de pobreza e/ou con necesidades.
Código

Indicador

Consellería

R2302a

Entidades do rexistro de voluntariado
galego

Consellería de Política Social

R2302b

Persoas voluntarias inscritas no rexistro
de voluntariado galego

Consellería de Política Social
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción
da igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación
OE.2.3.03 Mellorar a conciliación da vida familiar e laboral e promover a corresponsabilidade
entre mulleres e homes para contribuír a acadar o principio de igualdade por razón de xénero
en todos os ámbitos e á revitalización demográfica.
Código

Indicador

Consellería

R2303a

Excedencias para coidado de fillos/as e
familiares solicitadas por mulleres en
comparación cos homes.

Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción
da igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación
OE.2.3.04 Mellorar a calidade de vida da xuventude galega e incrementar o seu benestar en
condicións de igualdade.
Código

Indicador

Consellería

R2304a

Mozos/as participantes en programas de
educación non formal que adquiren
competencias vinculadas á
empregabilidade

Consellería de Política Social

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción
da igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación
OE.2.3.05 Eliminar os obstáculos que impidan ou dificulten o acceso do alumnado ao sistema
educativo co obxectivo de garantir as mellores condicións para exercer o dereito á educación
nas ensinanzas obrigatorias e de oferta obrigatoria e garantir que este alumnado, máis o da
formación profesional, ao remate da súa educación, adquira as competencias de comprensión e
expresión oral e escrita.
Código

Indicador

Consellería

R2305a

Alumnado beneficiario dos servizos e das
axudas complementarios da ensinanza.

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R2305b

Resultado obtido nas probas de
comprensión lingüística nas probas de
avaliación do alumnado de educación
primaria.

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria

R2305c

Resultado obtido nas probas de
comprensión lingüística nas probas de
avaliación do alumnado de educación
secundaria.

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero
OE.2.4.01 Consolidar e mellorar a acción protectora das persoas con carencia de recursos
económicos en situación de risco e exclusión social e con especiais dificultades de inserción
social.
Código

Indicador

Consellería

R2401a

% de persoas beneficiarias das axudas e
prestacións sobre a poboación en risco
de pobreza

Consellería de Política Social

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero
OE.2.4.02 Impulsar os servizos e prestacións á emigración galega e ás súas entidades, así como
ás persoas retornadas, para garantir o seu benestar. Promover a inclusión social e loitar contra
a pobreza das persoas inmigrantes e calquera forma de discriminación.
Código

Indicador

Consellería

R2402a

Porcentaxe de solicitudes atendidas
sobre aquelas nas que se acredite unha
situación de necesidade.

Consellería de Política Social
Presidencia da Xunta de Galicia
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero
OE.2.4.03 Impulsar a igualdade de oportunidades por razón de xénero, a inclusión e mellora
social, o acceso á actividade e ao emprego das mulleres.
Código

Indicador

Consellería

R2403a

Fenda salarial entre mulleres e homes

Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

R2403b

Taxa de ocupación de 16 a 64 anos
feminina

Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero
OE.2.4.04 Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de
discriminación.
Código

Indicador

Consellería

R2404a

Taxa de risco de pobreza ou exclusión
social

Consellería de Política Social

R2404b

Taxa de risco de pobreza ou exclusión
social da poboación inmigrante en Galicia

Consellería de Política Social

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero
OE.2.4.05 Reducir a violencia de xénero articulando unha resposta global e coordinada fronte e
esta lacra, en calquera das súas modalidades e consecuencias.
Código

Indicador

Consellería

R2405a

Denuncias por violencia de xénero.

Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.5: Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás
posibilidades de cada familia
OE.2.5.01 Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer, especialmente
aos colectivos mais desfavorecidos.
Código

Indicador

Consellería

R2501a

Unidades convivenciais que se benefician
das medidas de acceso á vivenda.

Consellería de Infraestruturas e
Vivenda

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.01 Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un
modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á
especialización e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira.
Código

Indicador

Consellería

R3101a

Mellora da eficiencia enerxética dos
portos (% de consumo sobre base 2014)

Consellería do Mar

R3101b

Mellora dos equipamentos (% de portos
con equipamentos sobre porto tipo)

Consellería do Mar

R3101c

Porcentaxe de autorizacións e
concesións nos portos novas en relación
ao número total

Consellería do Mar

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.02 Controlar a calidade e a seguridade alimentaria dos produtos do mar e garantir a
seguridade no mar e coordinar o salvamento marítimo.
Código

Indicador

Consellería

R3102a

% de cumprimento: porcentaxes de
controis efectuados (análises,
inspeccións, intervencións por
contaminación mariña), fronte ao nº de
controis programados ao inicio de cada
ano (ou no programa de control do ano).

Consellería do Mar
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.03 Mellorar as infraestruturas no medio rural para acadar unhas explotacións máis
competitivas.
Código

Indicador

Consellería

R3103a

Superficie de concentración parcelaria
equivalente

Consellería do Medio Rural

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.04 Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a prevención e a
defensa contra os mesmos.
Código

Indicador

Consellería

R3104a

Superficie queimada

Consellería do Medio Rural

R3104b

Número de lumes

Consellería do Medio Rural

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.05 Mellorar as condicións de vida da poboación no territorio rural galego,
especialmente a través da creación de emprego.
Código

Indicador

Consellería

R3105a

PIB por habitante en concellos moi
pouco poboados

Consellería do Medio Rural

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.06 Aumentar a rendibilidade dos sistemas produtivos das explotacións agrogandeiras e
fomentar a súa modernización e diversificación.
Código

Indicador

Consellería

R3106a

Volume da produción gandeira

Consellería do Medio Rural
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.07 Fomentar a innovación e a calidade diferenciada no eido agroalimentario e impulsar
o asociacionismo agrario para poder acceder ao mercado en condicións máis favorables a
través da organización da produción e da comercialización.
Código

Indicador

Consellería

R3107a

Valor económico das producións
amparadas baixo indicativos de calidade.

Consellería do Medio Rural

R3107b

Número de agrupacións de produtores
creadas

Consellería do Medio Rural

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.08 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomentar a xestión forestal sostible.
Código

Indicador

Consellería

R3108a

Superficie forestal que conte con
instrumentos de ordenación ou de
xestión, ou de instrumentos equivalentes

Consellería do Medio Rural

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.09 Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos
cultivos.
Código

Indicador

Consellería

R3109a

Porcentaxe de explotacións gandeiras
galegas libres de enfermidades obxecto
de control oficial.

Consellería do Medio Rural

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.10 Aumentar a renda de agricultores/as e gandeiros/as de Galicia.
Código

Indicador

Consellería
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R3110a

% de correccións financeiras respecto
aos fondos xestionados con cargo ao
Fondo Europeo Agrícola de Garantía

Consellería do Medio Rural

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.11 Contar cun sector pesqueiro con organizacións costeiras operativas e eficaces e
potenciar a cultura do seguro no mar.
Código

Indicador

Consellería

R3111a

Participantes en actividades de
divulgación e formación. Participación
das persoas ocupadas do sector da pesca
nunha organización representativa

Consellería do Mar

R3111b

Poboación feminina ocupada no sector
da pesca extractiva

Consellería do Mar

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.12 Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, a comercialización dos produtos da
pesca e da acuicultura e fomentar unha pesca sostible.
Código

Indicador

Consellería

R3112a

Produción do sector pesqueiro

Consellería do Mar

R3112b

Porcentaxe sobre PIB do saldo da
balanza comercial do sector pesqueiro.

Consellería do Mar

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
OE.3.1.13 Dinamizar as zonas pesqueiras, impulsando un modelo transversal de
desenvolvemento sostible.
Código

Indicador

Consellería

R3113a

Emprego creados

Consellería do Mar

R3113b

Emprego mantido

Consellería do Mar
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R3113c

Número de negocios creados

Consellería do Mar

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.2: Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co medio ambiente e a paisaxe.
Fomento dunha economía baixa en carbono
OE.3.2.01 Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do
transporte público colectivo e facéndoo máis atractivo. Garantir a intermodalidade e a
conexión entre diferentes modos de transporte e a conexión urbana-rural e promover a
eficiencia no transporte de mercadorías.
Código

Indicador

Consellería

R3201a

Número de usuarios que utilizan o
transporte metropolitano en autobús en
Galicia dentro das áreas constituídas ao
efecto en aplicación do Plan de
Transporte Metropolitano de Galicia

Consellería de Infraestruturas e
Vivenda

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.2: Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co medio ambiente e a paisaxe.
Fomento dunha economía baixa en carbono
OE.3.2.02 Aumentar o peso das enerxías renovables no mix enerxético e favorecer o paso a
unha economía de baixo nivel de emisión de carbono.
Código

Indicador

Consellería

R3202a

Capacidade de produción e distribución
de enerxías renovables para usos
térmicos en ktep.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.2: Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co medio ambiente e a paisaxe.
Fomento dunha economía baixa en carbono
OE.3.2.03 Mellorar a eficiencia enerxética na edificación, nas infraestruturas e servizos
públicos, avanzar na avaliación e mellora da eficiencia enerxética das empresas.
Código

Indicador

Consellería

R3203a

Intensidade enerxética final.

Consellería de Economía, Emprego
e Industria
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.3: Potenciación do turismo en Galicia a partir dun medio ambiente e cultura privilexiados
OE.3.3.01 Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun
modelo máis competitivo, sustentable e adaptado aos cambios do mercado.
Código

Indicador

Consellería

R3301a

Pernoitas en establecementos turísticos

Presidencia da Xunta de Galicia

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial
OE.3.4.01 Completar o proceso de ordenación urbanística do territorio galego, fomentando a
participación da cidadanía no mesmo e a protección do solo e apoio á administración local.
Código

Indicador

Consellería

R3401a

Concellos con implantación da
administración electrónica.

Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación.do Territorio
Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

R3401b

Concellos que xestionen de xeito
compartido os servizos públicos.

Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación.do Territorio
Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial
OE.3.4.02 Garantir un estado de conservación favorable do patrimonio natural, impulsando
unha xestión e protección eficiente e sustentable.
Código

Indicador

Consellería

R3402a

Número de instrumentos de
planificación específicos aprobados dos
espazos incluídos na Rede Galega de
Espazos Protexidos.

Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación.do Territorio
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial
OE.3.4.03 Potenciar a integración e a consideración da paisaxe na acción do Goberno e
identificar e caracterizar os valores e as potencialidades da paisaxe de Galicia cara a súa
protección e xestión.
Código

Indicador

Consellería

R3403a

Superficie de paisaxe catalogada.

Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación.do Territorio

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial
OE.3.4.04 Impulsar a sustentabilidade ambiental, desvinculando o crecemento económico da
degradación do entorno, mediante o reforzamento do control e a observación ambiental.
Código

Indicador

Consellería

R3404a

Poboación exposta a calidade do aire
mala ou mellorable.

Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación.do Territorio

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.5: Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en
Europa
OE.3.5.01 Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos a través
da xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados.
Código

Indicador

Consellería

R3501a

Porcentaxe do volume de residuos
domésticos recollidos selectivamente
sobre a produción de residuos
domésticos.

Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación.do Territorio

R3501b

Produción total de residuos domésticos

Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación.do Territorio
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.5: Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en
Europa
OE.3.5.02 Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga,
compatibilizando o ciclo natural da auga co ciclo do uso da auga, contando coa participación da
cidadanía, nun marco de sustentabilidade que teña en conta os retos do cambio climático.
Código

Indicador

Consellería

R3502a

Porcentaxe de masas de auga que acadan
ou manteñen un bo estado

Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación.do Territorio

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
PA 4.1: Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como
unha fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información
OE.4.1.01 Aumentar a oferta e o consumo da cultura mediante accións de dinamización cultural
planificada e a través das actividades da industria cultural e creativa galega.
Código

Indicador

Consellería

R4101a

Número de asistentes aos actos culturais
que integran as programacións
promovidas pola Xunta de Galicia.

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
PA 4.1: Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como
unha fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información
OE.4.1.03 Modernizar os servizos de comunicación e facilitar o acceso da poboación aos
mesmos.
Código

Indicador

Consellería

R4103a

Usuarios da CRVTG (de televisión e
radiooíntes)

Presidencia da Xunta de Galicia

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
PA 4.1: Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como
unha fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información
OE.4.1.04 Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso ás mesmas.
Código

Indicador

Consellería
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R4104a

Persoas que interactuaron coa
Administración por Internet para obter
información.

Presidencia da Xunta de Galicia

R4104b

Empresas de 10 ou máis traballadores
que presentan impresos á
Administración de forma electrónica.

Presidencia da Xunta de Galicia

R4104c

Empresas con menos de 10 empregados
que presentan impresos á
Administración de forma electrónica.

Presidencia da Xunta de Galicia

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
PA 4.2: Conservación e promoción da riqueza cultural de Galicia
OE.4.2.01 Fortalecer a programación e os servizos dispoñibles nas bibliotecas, arquivos,
museos e centros de interpretación, para lograr a participación activa da cidadanía como
usuaria destes servizos e como consumidora dunha oferta cultural de calidade.
Código

Indicador

Consellería

R4201a

Número de asistentes ás actividades
culturais realizadas nas bibliotecas,
museos, e arquivos, así como nos centros
de interpretación.

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
PA 4.2: Conservación e promoción da riqueza cultural de Galicia
OE.4.2.02 Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural.
Código

Indicador

Consellería

R4202a

Bens declarados de interese cultural
(BIC)

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
PA 4.2: Conservación e promoción da riqueza cultural de Galicia
OE.4.2.03 Difundir a conveniencia de empregar a lingua galega nos distintos eidos da sociedade
prestando especial atención a franxa de poboación máis nova, así como ao tecido
económico/empresarial e as súas relacións comerciais con países de fala portuguesa,
propiciando un clima que favoreza o uso cotiá do galego.
Código

Indicador

Consellería
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R4203a

Persoas, agrupadas por sectores,
receptoras das distintas actividades de
difusión, dinamización e normalización
da lingua galega (sector económico,
mocidade, familiar, sector académico).

Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
PA 4.3: Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa influencia e colaboración con
Europa, a Eurorexión e o resto do Estado
OE.4.3.01 Mellorar a capacidade institucional e a eficiencia da administración de xustiza en
Galicia.
Código

Indicador

Consellería

R4301a

Taxa de resolución (cociente entre os
asuntos resoltos e os ingresados).

Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
PA 4.3: Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa influencia e colaboración con
Europa, a Eurorexión e o resto do Estado
OE.4.3.02 Consolidar unha Administración eficiente que ofreza unha resposta integral ás
necesidades que demanda a cidadanía en materia de emerxencias, protección civil e
seguridade pública, atendendo aos criterios de formación, especialización e innovación
tecnolóxica.
Código

Indicador

Consellería

R4302a

Tempo medio transcorrido entre as
chamadas e a mobilización de medios.

Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade
PA 5.1: Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo público
OI.5.1.01 Acadar unha maior competencia dos empregados e empregadas públicos da
comunidade autónoma, promovendo unha formación continuada ao longo da súa vida
profesional, que redunde na mellora da prestación dos servizos públicos á cidadanía; a través
dunha formación adaptada ás necesidades do alumnado, de calidade, práctica e flexible, que
promova a conciliación da vida persoal e profesional, e aproveite todo o potencial das novas
tecnoloxías.
Código

Indicador

Consellería
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R5101a

Empregados e empregadas públicos de
Galicia formadas anualmente pola EGAP
que obteñen certificados de
aproveitamento

Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade
PA 5.2: Administración transparente, eficiente e orientada a resultados
OI.5.2.01 Acadar unha administración eficiente e que persiga a mellora continua da calidade
dos servizos a través da optimización e racionalización da xestión do gasto público.
Código

Indicador

Consellería

R5201a

Aforro derivado do proceso de
contratación centralizada

Consellería de Facenda
Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

R5201b

Aforro derivado da autoprovisión de
medios e prestacións

Consellería de Facenda
Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

R5201c

Aforro derivado da redución anual de
enerxía primaria en edificios públicos.

Consellería de Facenda
Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

R5201d

Aforro derivado dos procesos de
racionalización e reordenación do sector
público autonómico de Galicia.

Consellería de Facenda
Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

R5201e

Aforro acadado pola redución de cargas
administrativas a cidadáns e empresas.

Consellería de Facenda
Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade
PA 5.2: Administración transparente, eficiente e orientada a resultados
OI.5.2.02 Desenvolver o sistema de información estatística oficial como un dos piares nos que
se debe asentar as políticas de transparencia.
Código

Indicador

Consellería
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
R5202a

Número de metas de información con
difusión
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