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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de empresas que reciben axudas

Código

D0C001

Definición

Empresas que reciben apoio en calquera forma da Xunta de Galicia. Empresa: Organización que
xenera produtos ou servizos para satisfacer as necesidades do mercado co fin de alcanzar
beneficios económicos. A forma xurídica da empresa pode ser diferente (traballadores por conta
propia, asociacións, etc.).

Método de
cálculo

O indicador reflicte o número de empresas que reciben apoio. No caso de que unha mesma
empresa reciba varias axudas nunha mesma convocatoria, soamente se contará unha soa vez.
No caso de diferentes convocatorias si se computara para poder medir os impactos das
actuacións.

Fonte

Base de datos administrativa obtidas a partir das actuacións apoiadas

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cultura da innovación, Emprendemento,
industrialización e internacionalizacición, Cohesión
territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.
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.
OE.1.3.02 Aumentar a inserción laboral e o emprendemento, especialmente para as
persoas con especiais dificultades para atopar traballo.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Poboación adicional beneficiada por unha mellor depuración de augas
residuais

Código

D0C019

Definición

Persoas, en habitantes-equivalentes, cuxas augas residuais son transportadas ás plantas de
tratamento a través da rede de transporte de augas residuais, como consecuencia, do
incremento de capacidade de transporte/tratamento resultante da actuación, e que,
previamente, non estaban conectadas á rede ou estaban conectadas a un sistema de tratamento
por debaixo dos estándares. Inclúense aquelas actuacións que melloran o nivel de tratamento
das augas residuais e aquelas que evitan verteduras de augas residuais ao medio receptor. As
actuacións agrúpanse por proxectos, de modo que cada proxecto corresponde con unha única
actuación e esta ten asociada unha poboación adicional beneficiada polas obras que se executan
no marco dese proxecto concreto. Un habitante-equivalente é aquel habitante que produce de
media unha carga orgánica biodegradable cunha demanda bioquímica de osíxeno de cinco días
(DBO5), de 60 gramos de osíxeno por día.

Método de
cálculo

O indicador obtense polo aumento ou mellora da capacidade de tratamento nunha planta ou a
partir da extrapolación dos resultados que ofrecen os Plans de Saneamento Locais efectuados
por Augas de Galicia no caso de actuacións que evitan verteduras de augas residuais ao medio
receptor. As actuacións agrúpanse por proxectos, de modo que cada proxecto corresponde con
unha única actuación e esta ten asociada unha poboación adicional beneficiada polas obras que
se executan no marco dese proxecto concreto.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Habitantes-equivalentes

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións

Código

D0C020

Definición

Persoas expostas ao risco de inundación e cuxa vulnerabilidade diminuíu como consecuencia
directa dunha actuación. As actuacións poden referirse á execución de obras ou servizos.

Método de
cálculo

Contabilización do número de persoas que ven reducida a súa vulnerabilidade fronte aos riscos
de inundación como consecuencia da actuación no momento en que esta finaliza. O número de
persoas tómase dos datos incluídos na determinación das Áreas de Risco Potencial Significativo
de Inundación (ARPSI) que o E.P.E. Augas de Galicia determinou en cumprimento da Directiva
2007/60/CE. Para a determinación desas ARPSIs, o E.P.E. tomou como base os datos do
Instituto Nacional de Estatística (INE) actualizados a xaneiro de 2013.
As actuacións agrúpanse por proxectos, de modo que cada proxecto corresponde con unha única
actuación e esta ten asociada unha poboación beneficiaria polas obras ou servizos que se
executan.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Investimento privado en paralelo ao apoio público en proxectos de
innovación ou I+D

Código

D0C027

Definición

Valor total da contribución privada en proxectos de I+D+i apoiados con achegas da Xunta ou de
fondos europeos. Nos proxectos financiados con fondos europeos inclúense aquelas partes do
proxecto que non son elexibles

Método de
cálculo

Considérase investimento privado todo o investimento efectivo que realizan os privados no
proxecto

Fonte

Base de datos administrativa obtidas a partir das actuacións apoiadas

Unidade Euros

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cultura da innovación

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Capacidade adicional para producir enerxía renovable

Código

D0C030

Definición

Cálculo da nova potencia instalada para producir enerxía de orixe renovable, tanto térmica
como eléctrica, calculada en MW

Método de
cálculo

Contabilización dos valores da potencia de cada un dos expedientes subvencionados das
distintas actuacións de fomento de enerxías renovables

Fonte

Valoración individual de cada actuación.
Base de datos administrativa a partir de aplicacións informáticas de xestión de axudas do
INEGA. (periodicidade anual)

Unidade MW (megawatts)

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación
subvencionadas

Código

D0C035

Definición

Capacidade das instalacións educativas de nova creación ou sometidas a actuacións de mellora,
medida en termos de alumnado potencialmente usuario delas na atención á infancia de 0-3 anos
e nos niveis educativos de educación infantil e primaria, educación secundaria, bacharelato e
formación profesional. Como usuarios enténdese ao alumnado ou estudantes, pero non outros
colectivos (profesores, pais…) que poderían utilizar as instalacións.
Inclúense edificios de nova construción ou melloras nos xa existentes, ou novo equipamentos
cofinanciado.

Método de
cálculo

Contabilización dos postos escolares definidos nos proxectos técnicos elaborados segundo o
Código Técnico de Edificación (CTE), de conformidade co disposto no RD 132/2010, do 12 de
febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que imparten ensinanzas de
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria e educación secundaria.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Dinamización demográfica, Cohesión territorial e
fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

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.
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.
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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Redución do consumo de enerxía final en infraestruturas públicas ou
empresas

Código

D0E001

Definición

Cálculo da enerxía final aforrada anualmente como consecuencia das actuacións promovidas en
infraestruturas públicas ou empresas

Método de
cálculo

Contabilización dos valores de enerxía aforrada en cada actuación promovida / subvencionada

Fonte

Valoración individual de cada actuación.
Base de datos administrativa a partir de aplicacións informáticas de xestión de axudas do
INEGA. (periodicidade anual)

Unidade Ktep/ano (Quilotonelada equivalente de petróleo por ano)

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Poboación escolar que esta cuberta polos servizos públicos electrónicos
educativos

Código

D0E015

Definición

Alumnado que cursa estudos en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura,
Educación e O.U, en aulas dixitalizadas, é dicir, que conta cos medios tecnolóxicos (como mínimo
cos elementos que permiten a impartición dixital da docencia: elementos de proxección, e
interacción cos contidos dixitais) e a conexión a Rede Corporativa da Xunta de Galicia para
acceder a servicios electrónicos educativos. O alumnado que cursa estudios nestes centros
pertence aos seguintes niveis educativos: educación infantil, educación primaria, educación
secundaria, bacharelato, formación profesional.

Método de
cálculo

Contabilización do alumnado que cursa os estudios en grupos que reciben a súa docencia en
aulas dixitalizadas (polo tanto que está matriculado nese grupo)

Fonte

Estatística educativa elaborada a partir de bases de datos administrativas

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

OE.4.1.04 Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso ás mesmas.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Órganos xudiciais cubertos polo Expediente xudicial electrónico

Código

D0E017

Definición

Órganos ou unidades da administración de xustiza en Galicia usuarios dos sistemas de
expediente xudicial electrónico ou administración xudicial electrónica. Enténdese como órgano
ou unidade: órganos xudicias, fiscalias, imelga, e todos aqueles ámbitos ou unidades que
participan na administración de Xustiza en Galicia.

Método de
cálculo

A efectos de Contabilización entenderase que un órgano xudicial (incluíndo todos os ámbitos en
sede xudicial), terá consideración de órgano cuberto polo expediente xudicial electrónico se se
dan os seguintes items:
I. Acceso ao repositorio unificado xudicial e ao visor do expediente xudicial.
II. Presentación de escritos e demandas de profesionais e/ou cidadáns a través de medios
electrónicos.
III. Integración no arquivo electrónico xudicial.
IV. Dispón de polo menos 2 servizos dixitais do ámbito da administración.
V. Dispón do equipamento e medios nas dependencias dunha sede xudicial para o
funcionamento co expediente xudicial electrónico e servizos dixitais que se poñen en marcha.
Asígnaselle un peso de 0,20 puntos a cada un deles. Por tanto a Contabilización de órganos
xudiciais cubertos polo expediente xudicial electrónico será: Número de órganos = (Nº de
órganos con elemento i)*0,20 + … + (Nº de órganos con elemento v)*0,20

Fonte

Base de datos administrativa vinculada á administración xudicial electrónica

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

OE.4.1.04 Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso ás mesmas.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Poboación beneficiada por servizos dixitais de xestión de patoloxías
crónicas ou outros servizos específicos na área de e-saúde,
envellecemento activo e saudable

Código

D0E019

Definición

Poboación que padece enfermidades crónicas que se beneficia dos servizos dixitais de xestión de
patoloxías crónicas ou outros servizos específicos na área da e-saúde, envellecemento activo e
saudable.
Enténdese por enfermidades crónicas aquelas enfermidades de alta prevalencia e non curables.
En xeral inclúen enfermidades cardiovasculares (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca,
enfermidade cerebrovascular, principalmente), enfermidades neoplásicas sen tratamento
curativo, enfermidades respiratorias crónicas (enfermidade pulmonar obstructiva crónica e
asma), enfermidades osteoarticulares invalidantes (artrite reumatoide e artrose grave),
enfermidades invalidantes, diabetes mellitus, e outras moitas.

Método de
cálculo

Considerarase con cada servizo de e-saúde ou mellora da xestión dirixida ao tratamento desta
tipoloxía de pacientes, polo que poderá computarse unha mesma poboación máis dunha vez nun
ano se resulta beneficiado por máis dun servizo. Computarase a poboación “potencial” ou
teórica á que vai dirixida o servizo

Fonte

Base de datos administrativa: sistema de información de análises complexas. (SIAC-xx).
Aplicación de pacientes de patoloxías crónicas.

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados

Código

DE021

Definición

Son as persoas dedicadas á investigación científica en Galicia que participan en proxectos
financiados en parte con achegas da Xunta ou de fondos europeos. Os investigadores son os
científicos e enxeñeiros implicados na concepción ou creación de novos coñecementos,
produtos, procesos, métodos e sistemas, así como na xestión dos correspondentes proxectos.
Tamén están incluídos os xerentes e administradores dedicados á planificación e xestión dos
aspectos científicos e técnicos do traballo dos investigadores, así como os estudantes
posgraduados cun salario/bolsa de estudo que realizan actividades de I+D.

Método de
cálculo

Contabilización das participacións a tempo total ou parcial do persoal investigador que se
produzan durante a execución do proxecto, expresadas en persoas/ano

Fonte

Base de datos administrativa obtidas a partir das actuacións apoiadas

Unidade Persoas/ano

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cultura da innovación

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Sanidade
Consellería do Mar
Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

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.
OE.1.1.02 Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación
universitaria galega.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Usuarios que teñen acceso ou están cubertos polas aplicacións/servizos
de Administración electrónica

Código

D0E024

Definición

Número de persoas físicas ou xurídicas usuarias que utilizan ou están implicadas nos servizos
de administración electrónica, tanto por parte da cidadanía como dos empregados públicos.
Considéranse neste ámbito os sistemas vinculados ao desenvolvemento de: sistemas de sede
electrónica, sistema de rexistro, tramitación electrónica de procedementos administrativos,
notificacións electrónicas, interoperabilidade, chave 365, arquivo electrónico, transparencia e
atención ao cidadán, e en xeral, os que se poidan desenvolver vinculados a xestión dixital dos
procedementos da administración pública, vinculados ao desenvolvemento das leis 39/2016 e
40/2016 ou normativa autonómica deste ámbito.

Método de
cálculo

Contabilización dos identificadores distintos de persoas físicas ou xurídicas usuarias recollidos
nos sistemas

Fonte

Base de datos administrativa vinculada á xestión da administración electrónica

Unidade Usuarios

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cultura da innovación, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

OE.4.1.04 Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso ás mesmas.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de procedementos teletramitables que se crean ou melloran coa
operación

Código

DE024A

Definición

Número de procedementos administrativos, da guía de procedementos e servizos, ou de oficio,
ou internos da administración, nos que se incorporan xestións dixitais e teñan como resultado
poñer a disposición dos cidadáns, ou empresas, a posibilidade de teletramitar procedementos.

Método de
cálculo

Contabilización dos procedementos nos que se producen eses procesos de dixitalización

Fonte

Base de datos administrativa vinculada á xestión da administración electrónica

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEDER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cultura da innovación

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

OE.4.1.04 Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso ás mesmas.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Análises de control alimentario

Código

P00001

Definición

Porcentaxe de consecución dos controis programados

Método de
cálculo

Número de controis realizados programados+ número de controis realizados non programados)
/ núméro de controis programados ao inicio do ano

Fonte

Base de datos administrativa do Intecmar

Unidade Porcentaxe

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería do Mar

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de doses administradas en primovacinación

Código

P00005

Definición

Número de doses que constan no rexistro galego de vacinas de todas as vacinas do calendario
infantil (< 15 anos)

Método de
cálculo

Explotación do rexistro galego de vacinas a través do sistema de información análise complexo
(SIAC)

Fonte

Rexistro administrativo. IANUS (Historia clínica electrónica de Galicia) – rexistro galego de
vacinas

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.02 Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,
familiares e coidadores/as.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de doses de vacinas administradas a persoas adultas

Código

P00007

Definición

Número de doses que constan no rexistro galego de vacinas de todas as vacinas do calendario
do adulto (de máis de 14 anos)

Método de
cálculo

Explotación do rexistro galego de vacinas a través do sistema de información análise complexo
(SIAC)

Fonte

Rexistro administrativo. IANUS (Historia clínica electrónica de Galicia) – rexistro galego de
vacinas

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.02 Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,
familiares e coidadores/as.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Inspeccións pesqueiras realizadas

Código

P00009

Definición

Inspeccións en materia de control pesqueiro realizadas no mar durante a extracción, a bordo de
embarcacións ou buques, na descarga e primeira venda, no transporte, o almacenamento e a
comercialización. Tamén se realizan inspeccións en todo tipo de establecementos de acuicultura,
bateas, parques de cultivo, depuradoras, cetarias, establecementos expedidores, etc

Método de
cálculo

Contabilización

Fonte

Base de datos administrativa do centro de control de datos do Servizo de Gardacostas de Galicia

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEMP

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería do Mar

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Participantes no programa de cribado de cancro de colon

Código

P00011

Definición

Porcentaxe de persoas que participan no programa de detección precoz de cancro de colon.
A poboación diana: homes e mulleres de 50-69 anos de idade.
Proba: Test de sangue oculta en feces. Cada dous anos en caso de proba negativa.

Método de
cálculo

Cociente entre o número de persoas con test de sangre oculta en feces (SOH) entregado no
laboratorio e o número de persoas ás que se lles envía o test de sangue oculta en feces

Fonte

Base de datos administrativa: rexistro do programa de detección de cancro de colon do SERGAS

Unidade Porcentaxe

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.02 Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,
familiares e coidadores/as.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Participantes no programa de cribado de cancro de mama

Código

P00012

Definición

Porcentaxe de mulleres que participan no programa de detección precoz de cancro de mama.
Poboación diana: mulleres de 50-69 anos de idade.
Proba: mamografía cada dous anos en caso de proba negativa.
As probas se realizan nas unidades de exploración do programa (son 14 unidades de
exploración, ubicadas basicamente nos hospitais, nalgún centro de saúde e na xefatura
territorial de sanidade de Ourense).

Método de
cálculo

Cociente entre o número de mulleres que se exploran e o número de mulleres ás que se invita a
participar no programa.Cada muller é citada para ser explorada cada dous anos.
O indicador mide cantas desas mulleres citadas acoden para ser exploradas

Fonte

Base de datos administrativa: rexistro do programa de detección de cancro de mama do SERGAS

Unidade Porcentaxe

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.02 Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,
familiares e coidadores/as.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Accións de mellora sobre o Camiño de Santiago

Código

P00015

Definición

Accións para a mellora do Camiño de Santiago

Método de
cálculo

Contabilización das contratacións realizadas

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Accións de promoción de produtos turísticos

Código

P00016

Definición

Actuacións feitas en materia de promoción turística

Método de
cálculo

Contabilización das actuacións realizadas

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Actuacións de estudo, difusión e promoción

Código

P00020

Definición

Número de estudos e accións de difusión e promoción para a protección e xestión da paisaxe de
Galicia

Método de
cálculo

Contabilización das actuacións realizadas

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Actuacións de formación e dinamización social do galego

Código

P00022

Definición

Actividades promovidas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en
prol da normalización e dinamización social do galego no sector económico, e nos ámbitos da
mocidade/familiar e académico/formativo.

Método de
cálculo

Contabilización

Fonte

Base de datos administrativa propias da administración e elaboradas a partir de certificacións
de empresas e concellos

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Actuacións de infraestrutura de comunicación e radiodifusión

Código

P00023

Definición

Número de actuacións en infraestruturas de comunicación e radiodifusión consistentes en
adquisición de equipos e traballos para a recepción e de control de emisións.

Método de
cálculo

Contabilización das actuacións a partir da documentación xerada no procedemento

Fonte

Base de datos administrativa a partir de facturas e documentación xustificativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

OE.4.1.03 Modernizar os servizos de comunicación e facilitar o acceso da poboación
aos mesmos.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de actuacións de mellora de contornos urbanos e dos núcleos
rurais

Código

P00024

Definición

Actuacións de execución de obras en contornos urbanos, obras de equipamentos municipais
(edificios de usos múltiples, auditorios, etc) e en núcleos rurais (acondicionamento de accesos e
espazos públicos nos núcleos de poboación), realizadas a través de Convenios de colaboración
entre a Xunta de Galicia e os concellos galegos.

Método de
cálculo

"Cada convenio constitúe unha unidade do indicador.O computo efectúase ao remate do
obxecto actuación descrita no convenio.As actuacións poden ser executadas tanto pola Xunta
de Galicia como pola entidade local, segundo como se efectúe o financiamento (capítulo VI ou
VII)."

Fonte

Datos da Administración (Dirección Xeral de Ordenación do Territorio. A periodicidade de
cómputo é anual

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Actuacións de mellora en centros educativos

Código

P00025

Definición

Actuacións públicas de execución, promoción e colaboración relacionadas coa construción de
centros educativos de nova creación, a adecuación de espazos, ou a reforma, reparación,
ampliación e mellora dos existentes, e o seu equipamento.

Método de
cálculo

Contabilización das actuacións realizadas

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Quilometraxe total de estradas con actuacións de conservación

Código

P00030

Definición

Quilómetros executados de actuacións de conservación do dominio público viario, co fin de
restablecer as características da vía e os elementos funcionais que polo paso do tempo e o seu
uso van deteriorándose, sen que supoña unha mellora nin variación dos parámetros de deseño e
das características funcionais.

Método de
cálculo

Redacción do proxecto construtivo e unha vez recibida a obra realizase unha medición lineal da
actuación

Fonte

Proxecto construtivo e medición da obra

Unidade Quilómetros

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Alumnado beneficiario por accións de facilitación de material escolar

Código

P032

Definición

Persoas matriculadas en ensinanzas de réxime xeral, por sexo e nivel educativo (ensinanza
infantil, primaria, secundaria, educación especial e bacharelato) nos centros públicos
dependentes da Consellería e nos centros privados concertados de Galicia, beneficiarias do
entorno virtual de aprendizaxe e das axudas para a adquisición de libros de texto, do fondo
solidario de libros de texto e de material escolar.

Método de
cálculo

Relación existente entre o alumnado beneficiario do entorno virtual de aprendizaxe e das
axudas para a adquisición de libros de texto, do fondo solidario de libros de texto e de material
escolar, e o alumnado matriculado nos centros públicos dependentes da Consellería e nos
centros privados concertados de Galicia.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Porcentaxe

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Alumnado beneficiario por bolsas

Código

P033

Definición

Persoas matriculadas no Sistema Universitario de Galicia (SUG) beneficiadas polas axudas
concedidas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Método de
cálculo

Contabilización do alumnado.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Cultura da innovación

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

OE.1.5.02 Mellorar a calidade da docencia e da oferta docente do sistema universitario
de Galicia.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Alumnado beneficiario do transporte escolar

Código

P034

Definición

Persoas matriculadas en ensinanzas de réxime xeral, por nivel educativo (ensinanza infantil,
primaria, secundaria, educación especial, bacharelato) nos centros públicos dependentes da
Consellería, usuarias do transporte escolar público

Método de
cálculo

Relación existente entre o alumnado usuario e o alumnado matriculado nos centros adscritos á
rede de transporte escolar público

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Porcentaxe

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Alumnado beneficiario dos comedores escolares

Código

P035

Definición

Persoas matriculadas en ensinanzas de réxime xeral, por sexo e nivel educativo (ensinanza
infantil, primaria, secundaria, educación especial e bacharelato) nos centros públicos
dependentes da Consellería, usuarias do comedor escolar

Método de
cálculo

Relación existente entre o alumnado usuario e o alumnado matriculado nos centros públicos
dependentes da Consellería que ofrecen o servizo de comedor escolar

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Porcentaxe

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Alumnado participante en programas en inmersión lingüística

Código

P037

Definición

Alumnado matriculado nos centros plurilingües e nas seccións bilingües dos centros sostidos
con fondos públicos e alumnado beneficiario das axudas do programa de inmersión lingüística e
do programa CUALE, por sexo

Método de
cálculo

Contabilización de cada alumno matriculado en centros plurilingües e en seccións bilingües e os
que reciben axudas do programa de inmersión lingüística e CUALE

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas aos medios de comunicación social

Código

P00044

Definición

Número de axudas concedidas a empresas xornalísticas e de radiodifusión para a publicación de
información que defenda a identidade de Galicia, a promoción dos seus valores, a normalización
da lingua e a defensa da súa cultura.

Método de
cálculo

Contabilización das axudas concedidas

Fonte

Base de datos administrativa resultado do procedemento de concesión da axuda

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

OE.4.1.02 Potenciar a comunicación social como instrumento de difusión da
información e fomentar o acceso ás novas tecnoloxías dixitais.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas ao impulso dos recursos mineiros

Código

P0045A

Definición

Axudas concedidas para a renovación de cubertas con lousa e tella cerámica e para a
rehabilitación de fachadas con granito e lousa.

Método de
cálculo

Contabilización das axudas concedidas

Fonte

Base de datos administrativa obtidas a partir da execución orzamentaria

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

OE.1.2.03 Impulsar o crecemento e a competitividade dun sector mineiro sustentable
na comunidade autónoma de Galicia.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Accións de apoio ao sector mineiro

Código

P0045B

Definición

Estudos e traballos técnicos en materia de minería. Espazos mineiros abandonados
recuperados. Accións de apoio, difusión e promoción.

Método de
cálculo

Contabilización das accións realizadas

Fonte

Base de datos administrativa obtidas a partir da execución orzamentaria

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

OE.1.2.03 Impulsar o crecemento e a competitividade dun sector mineiro sustentable
na comunidade autónoma de Galicia.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas ao sector do comercio

Código

P0045C

Definición

Axudas dirixidas a comerciantes retallistas autónomos, asociacións e federacións de
comerciantes e concellos para a dinamizacióm e incentivación da demanda comercial, fomento
do emprendemento, modernización e mellora da competitividade do sector comercial.

Método de
cálculo

Contabilización das axudas concedidas

Fonte

Base de datos administrativa da Dirección xeral de Comercio a partir dos importes das axudas,
do investimento mobilizado, obxecto da axuda e características dos beneficiarios.

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

OE.1.2.05 Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas para o acceso á vivenda

Código

P0045D

Definición

Axudas que se conceden para facilitar o acceso á vivenda, tanto en propiedade como en réxime
de aluguer, para aqueles sectores da sociedade que se atopen en condicións máis
desfavorecidas, seguindo as directrices establecidas no Plan galego de rehabilitación, aluguer e
mellora de acceso á vivenda 2015-2020 (Plan rehavita)
As persoas ou unidades convivenciais que poden acceder ás axudas serán as que cumpran os
requisitos dos programas e a finalidade concreta de cada tipoloxía de axuda.

Método de
cálculo

Contabilización de cada unha das axudas concedidas na fase de resolución das que se fixo un
pagamento no ano

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

OE.2.5.01 Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer,
especialmente aos colectivos mais desfavorecidos.

Páxina 39 de 158

Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas aos sectores agrario e agroalimentario

Código

P0045E

Definición

Axudas que se conceden para fomentar o asociacionismo agrario e a mellora na calidade da
produción agroalimentaria

Método de
cálculo

Contabilización das subvencións concedidas no ano

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas ao fomento das enerxías renovables

Código

P0045F

Definición

Proxectos promovidos ou subvencionados para o fomento do aproveitamento de fontes
enerxéticas renovables

Método de
cálculo

Contabilización de expedientes subvencionados

Fonte

Valoración individual de cada actuación.
Base de datos administrativa a partir de aplicacións informáticas de xestión de axudas do
INEGA. (periodicidade anual)

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cultura da innovación, Emprendemento,
industrialización e internacionalizacición

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas en eficiencia enerxética

Código

P0045G

Definición

Axudas a proxectos de fomento do aforro e a eficiencia enerxética, dirixidas a empresas do
sector industria e servizos e á administración local (INEGA))
Axudas do Plan renove de fiestras, do Plan renove de cadros de contadores, Ticket Eléctrico e
axudas para evitar cortes de subministración promovidas pola DX Enerxía e Minas (DXEM)
dirixidas a persoas físicas e comunidades de veciños

Método de
cálculo

Contabilización das actuacións realizadas

Fonte

Base de datos administrativa a partir de aplicacións informáticas de xestión de axudas do INEG e
da DXEM. (periodicidade anual)

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cultura da innovación, Emprendemento,
industrialización e internacionalizacición, Cohesión
territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas ao sector pesqueiro e acuícola

Código

P0045H

Definición

Axudas concedidas a tripulantes de buques pesqueiros, propietarios de buques pesqueiros,
sector da transformación dos produtos pesqueiros e da acuicultura, establecementos de cocción
do mexillón, investimentos produtivos en acuicultura, incremento da eficiencia enerxética e o
fomento de reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables, investimentos
que potencien os efectos positivos no ambiente, a eficiencia nos recursos e a redución do uso da
auga e químicos, servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou
económico no ámbito da acuicultura, fomento de novas empresas acuícolas e ás organizacións
de produtores pesqueiros e asociacións de produtores pesqueiros

Método de
cálculo

Contabilización total de proxectos subvencionados. Cuantificación axudas

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEMP

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cultura da innovación, Emprendemento,
industrialización e internacionalizacición, Cohesión
territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería do Mar

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.12 Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, a comercialización dos
produtos da pesca e da acuicultura e fomentar unha pesca sostible.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas para o desenvolvemento sostible das zonas pesqueiras

Código

P0045I

Definición

Axudas concedidas a promotores públicos e privados para a aplicación das Estratexias de
Desenvolvemento Local aprobadas pola Consellería do Mar aos Grupos de Acción local do sector
Pesqueiro en aplicación do art 62 e seg. do Regulamento FEMP

Método de
cálculo

Contabilización de operacións (compromisos de gasto contabilizados)

Fonte

Base de datos administrativa a partir da aplicación contable XUMCO

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEMP

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería do Mar

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.13 Dinamizar as zonas pesqueiras, impulsando un modelo transversal de
desenvolvemento sostible.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas para a rehabilitación de vivenda

Código

P0045J

Definición

Axudas que o IGVS concede ás persoas para rehabilitar vivendas nos distintos ámbitos de
actuación (medio rural, conxuntos históricos, áreas de rehabilitación...) coa finalidade de
mellorar a habitabilidade, eficiencia enerxética, seguridade, accesibillidade, etc e contribuír á
mellora do entorno urbanístico ou a paisaxe

Método de
cálculo

Contabilización de cada unha das axudas concedidas na fase de resolución das que se fixo un
pagamento no ano

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas para potenciar o turismo en Galicia

Código

P0045K

Definición

Axudas concedidas a terceiros (nº de beneficiarios) para a potenciación do turismo en Galicia

Método de
cálculo

Contabilización dos beneficiarios das axudas concedidas

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas para a cooperación exterior e ao desenvolvemento

Código

P0045L

Definición

Subvencións ás organizacións non gobernamentais, ás universidades, ás empresas e
organizacións empresariais, aos sindicatos e ás comunidades galegas no exterior que teñan a
condición de axentes de cooperación, para a execución de proxectos no exterior.

Método de
cálculo

Contabilización

Fonte

Base de datos administrativa a partir das resolucións das solicitudes presentadas á convocatoria
de Orde de axudas de cada ano.

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

OI.2.3.01 Mellorar a calidade de vida nos países do Sur a través da cooperación ao
desenvolvemento e da acción humanitaria galega.

Páxina 47 de 158

Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas en materia de conservación da natureza

Código

P0045M

Definición

Número de axudas que preservan, conservan e melloran os espazos naturais e a biodiversidade.
Beneficiarios: concellos, particulares, entidades sen ánimo de lucro, empresas, entidades
asociativas, xestores de terra, tecores, asociacións ambientalistas, etc.
Actuacións subvencionadas: investimentos non produtivos dirixidos á mellora da paisaxe e
desenvolvemento de usos recreativos, á recuperación de elementos históricos patrimoniais ou
culturais e á preservación e mellora do carácter de utilidade pública dos espazos Rede Natura
2000 e outras zonas de alto valor natural. Igualmente se inclúen as medidas preventivas e
paliativas dos danos ocasionados pola fauna silvestre, as actuacións de fomento das poboacións
de caza menor e outras especies cinexéticas, pesca fluvial, así como as actuacións vencelladas
coa protección e benestar dos animais de compañía e outros elementos representativos da
biodiversidade de Galicia.
Tamén se incluirá calquera outra axuda que contribúa a acadar os obxectivos definidos para
este indicador

Método de
cálculo

Actuacións por beneficiario (unha axuda por beneficiario por cada unha das líñas de
subvencións). Resolucións aprobatorias

Fonte

Base de datos administrativa a partir dos expedientes de gasto das resolucións aprobatorias

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

OE.3.4.02 Garantir un estado de conservación favorable do patrimonio natural,
impulsando unha xestión e protección eficiente e sustentable.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Axudas concedidas a entidades do sector pesqueiro

Código

P0045N

Definición

Axudas a federacións e organizacións sectoriais para o seu funcionamento e inversións

Método de
cálculo

Contabilización das axudas concedidas

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEMP

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería do Mar

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.11 Contar cun sector pesqueiro con organizacións costeiras operativas e
eficaces e potenciar a cultura do seguro no mar.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Camiños rurais construídos e/ou mellorados

Código

P00046

Definición

Quilómetros de camiños rurais construídos ou mellorados para accesos a predios en zonas de
concentración/reestruturación parcelaria ou melloras da infraestrutura viaria en camiños de
titularidade municipal realizada a través da sinatura de Convenios de Colaboración cos concellos

Método de
cálculo

Medicións dos camiños incluídos nos proxectos de obras

Fonte

Medicións dos proxectos de obra

Unidade Quilómetros

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.03 Mellorar as infraestruturas no medio rural para acadar unhas explotacións
máis competitivas. OE.3.1.05 Mellorar as condicións de vida da poboación no
territorio rural galego, especialmente a través da creación de emprego.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Custe medio por receita

Código

P00071

Definición

Custe medio dos produtos farmacéuticos por receita oficial facturadas polas oficinas de farmacia
de Galicia e con cargo ao Servizo Galego de Saúde

Método de
cálculo

Cociente resultado de dividir o PVP dos produtos farmacéuticos facturados por receita oficial
entre o número de receitas totais facturadas

Fonte

Base de datos administrativa: Sistema de Información de Análises Complexas_ SIAC-PF (Sistema
de información de análise complexo de Prestación Farmacéutica) con actualización semestral.

Unidade Euros

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.04 Xestión eficiente que contribúa á sustentabilidade do sistema sanitario.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Entidades beneficiadas en proxectos de I+D+i

Código

P0076A

Definición

Entidades de todo tipo, excluído empresas, que reciben apoio en calquera forma da Xunta de
Galicia en proxectos de I+D+i

Método de
cálculo

O indicador reflicte o número de entidades diferentes que reciben apoio. No caso de que unha
mesma entidade recibira varias axudas na mesma actuación, soamente se contará unha soa vez.
No caso de diferentes actuacións si se computara para poder medir os impactos das actuacións.
Os tipos de entidades poden ser: Comunidades de bens e herdanzas xacentes, Sociedades
cooperativas, Asociacións, Comunidades de propietarios en réxime de propiedade horizontal,
Sociedades civís, con ou sen personalidade xurídica, Corporacións Locais, Organismos públicos,
Congregacións e institucións relixiosas, Órganos da Administración do Estado e das
Comunidades Autónomas, Unións Temporais de Empresas, Outros tipos non definidos no resto
de claves, Entidades estranxeiras, Establecementos permanentes de entidades non residentes en
España

Fonte

Base de datos administrativa obtidas a partir das actuacións apoiadas

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cultura da innovación

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.
OE.1.3.05 Acadar unhas relacións laborais modernizadas baseadas na
responsabilidade social empresarial (RSE), diminuíndo a conflitividade e a
sinistralidade laboral.
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.
OE.3.1.11 Contar cun sector pesqueiro con organizacións costeiras operativas e
eficaces e potenciar a cultura do seguro no mar.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Entidades beneficiadas en materia de prevención de riscos laborais

Código

P0076B

Definición

Entidades de todo tipo, excluído empresas, que reciben apoio en calquera forma da Xunta de
Galicia en materia de prevención de riscos laborais

Método de
cálculo

Contabilización dos expedientes presentados na orde de axudas convocada anualmente

Fonte

Base de datos administrativa obtidas a partir das actuacións apoiadas

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.
OE.1.3.05 Acadar unhas relacións laborais modernizadas baseadas na
responsabilidade social empresarial (RSE), diminuíndo a conflitividade e a
sinistralidade laboral.
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.
OE.3.1.11 Contar cun sector pesqueiro con organizacións costeiras operativas e
eficaces e potenciar a cultura do seguro no mar.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Entidades deportivas beneficiadas

Código

P0076C

Definición

Entidades beneficiadas coa sinatura de convenios, coa resolución da orde de axudas a clubs e
agrupacións deportivas, de axudas e premios a equipos de alta competición convocados pola
Fundación e con convenios asinados con concellos

Método de
cálculo

Contabilización das entidades beneficiadas

Fonte

Base de datos administrativa elaborada a partir dos convenios asinados e das resolucións de
beneficiarios do ano en curso.

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Entidades galegas do exterior beneficiadas

Código

P0076D

Definición

Entidades galegas do exterior beneficiadas das axudas para desenvolvemento de programas de
carácter socio asistencial, cultural, formativo, promoción da xuventude; así como os destinados
ao apoio do seu funcionamento, mantemento e mellora das súas instalacións e infraestruturas.

Método de
cálculo

Contabilización de axudas concedidas nas convocatorias

Fonte

Base de datos administrativa a partir de convocatorias de subvencións e convenios

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Política Social
Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Entidades locais beneficiadas en actuacións globais destinadas á
conservación, reposición e restauración do medio ambiente

Código

P0076E

Definición

Entidades beneficiadas en actuacións globais destinadas á conservación, reposición e
restauración do medio ambiente.

Método de
cálculo

O cálculo do valor nas subvencións en réxime de concorrencia non competitiva vén determinado
polo Contabilización de concellos relacionados na correspondente orde anual.
Para as subvencións en réxime de concorrencia competitiva e as subvencións instrumentadas
mediante convenio, o indicador fixarase a partir do importe total, con base no valor medio de
subvención por entidade beneficiaria obtido nos 3 anos anteriores

Fonte

Base de datos administrativa a partir das resolucións de concesión das axudas (convocatorias en
concorrencia non competitiva, competitiva e axudas directas instrumentadas mediante
convenio)

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Entidades locais beneficiadas en actuacións de creación, mellora e
ampliación servizos locais básicos

Código

P0076F

Definición

Entidades beneficiadas en actuacións de creación, mellora e ampliación servizos locais básicos

Método de
cálculo

O indicador fixarase a partir do importe total, con base no valor medio de subvención por
entidade beneficiaria obtido nos 3 anos anteriores

Fonte

Base de datos administrativa a partir das resolucións de concesión das axudas (convocatorias en
concorrencia non competitiva, competitiva e axudas directas instrumentadas mediante
convenio)

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Participantes en idade escolar en programas de promoción deportiva

Código

P080

Definición

Participantes en idade escolar de 6 a 16 anos, en programas de promoción deportiva
organizadas directamente pola Secretaría Xeral para o Deporte

Método de
cálculo

Contabilización de mutualizados na póliza de accidentes contratada pola Secretaría Xeral

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Quilometraxe total de estradas de nova construción

Código

P00082

Definición

Quilómetros executados de actuacións de nova construción cun novo trazado

Método de
cálculo

Redacción do proxecto construtivo e unha vez recibida a obra realizase unha medición lineal da
actuación

Fonte

Proxecto construtivo e medición da obra

Unidade Quilómetros

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Explotacións agrarias e/ou gandeiras que se acollen a medidas de mellora
en investimentos produtivos

Código

P00088

Definición

Número de explotacións que se acollen ás medidas de investimentos produtivos

Método de
cálculo

Contabilización

Fonte

Base de datos administrativa a partir do Sistema Integrado de Xestión e Control

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.06 Aumentar a rendibilidade dos sistemas produtivos das explotacións
agrogandeiras e fomentar a súa modernización e diversificación.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Investimento privado que acompaña á axuda pública

Código

P00103

Definición

Cantidade total da achega privada aos proxectos axudados, nos proxectos financiados con
fondos europeos inclúese o financiamento privado daquela parte dos proxectos que se considera
non elegible

Método de
cálculo

Cantidade total que achega o privado para a execución do proxecto ou actuación. No caso de que
a forma de axuda inclúa prestamos ou outras formas financeiras retornables, o importe do
préstamo ou outras formas financeiras retornables inclúese na cantidade total que achega o
privado.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Euros

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

OE.1.2.03 Impulsar o crecemento e a competitividade dun sector mineiro sustentable
na comunidade autónoma de Galicia.
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.
OE.1.2.05 Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial.
OE.3.1.05 Mellorar as condicións de vida da poboación no territorio rural galego,
especialmente a través da creación de emprego.
OE.3.1.08 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomentar a xestión forestal
sostible.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Quilometraxe total de estradas con actuacións de mantemento,
acondicionamento e mellora

Código

P00106

Definición

Quilómetros executados de actuacións de acondicionamento no dominio público viario
existente, coa finalidade de mellorar algún dos seus parámetros de deseño ou características
funcionais da vía e os seus elementos funcionais.

Método de
cálculo

Redacción do proxecto construtivo e unha vez recibida a obra realizase unha medición lineal da
actuación

Fonte

Proxecto construtivo e medición da obra

Unidade Quilómetros

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Alumnado matriculado nas Escolas Oficiais de Idiomas

Código

P108

Definición

Persoas matriculadas en ensinanzas de réxime especial (idiomas), por sexo, nas escolas oficiais
de idiomas de Galicia, nas modalidades presencial e a distancia.

Método de
cálculo

Contabilización do alumnado.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Alumnado matriculado en ensinanzas artísticas e deportivas

Código

P109

Definición

Persoas matriculadas en ensinanzas de réxime especial (artísticas e deportivas), por sexo, nos
centros públicos de Galicia.

Método de
cálculo

Contabilización do alumnado.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Menores atendidos nos programas de protección e apoio a vítimas da
violencia de xénero

Código

P110

Definición

Menores, fillos de mulleres vítimas de violencia de xénero, que participan nas accións e
programas financiados pola Secretaría xeral da Igualdade para a mellora da súa situación
persoal e laboral: acollemento, información, atencións psicolóxica, apoio social, apoio á
inserción laboral e axudas económicas directas
Desagrégase nos seguintes indicadores:
P116.- Menores en atención psicolóxica atendidos nos programas de protección e apoio a
vítimas da violencia de xénero
P117.- Menores atendidos en centros de acollida nos programas de protección e apoio a vítimas
da violencia de xénero

Método de
cálculo

Contabilización dos menores que son atendidos nos programas de protección e apoio a vítimas
da violencia de xénero promovidas pola SX Igualdade

Fonte

Base de datos administrativa a partir de datos propios dos centros de acollida e de recursos da
SX de Igualdade e os procedentes das entidades beneficiarias das axudas promovidas pola SX
Igualdade.

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

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.

Páxina 65 de 158

Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Menores participantes nos programas Mentor e de traballo remunerado e
formación ocupacional en centros de reeducación

Código

P112

Definición

Mozos e mozas maiores de 16 anos, ata os 21 anos (ampliable ata os 25 anos en casos
excepcionais), tutelados pola Xunta de Galicia, ou ex tutelados, en garda ou conflito social que
queiran voluntariamente incorporarse ao mundo laboral que participan nalgún dos programas:
- Mentor: cuxa finalidade é lograr a inserción socio laboral a través dun proxecto individualizado
que lles garanta aos mozos e mozas, unha inserción laboral e unha capacitación para a vida
independente, de maneira que ao acadaren a maioría de idade poidan ser plenamente
autónomos.
- Programa de organización do traballo remunerado e a formación ocupacional dos menores
infractores internados en centros de reeducación: Diríxese a menores de máis de 16 anos
suxeitos a medidas xudiciais na rede de centros de reeducación de Galicia. Ten por finalidade a
inserción social e laboral para mellorar as súas condicións de acceso a un emprego, xestionando
recursos de formación, xa sexa dentro ou fóra do centro, actuacións na busca de emprego,
recursos laborais a través dos obradoiros produtivos e do traballo remunerado dentro dos
centros e a través de bolsas formativas en empresas colaboradoras.

Método de
cálculo

Contabilización numérica dos datos que constan nas memorias xustificativas facilitados polas
memorias de actividades xustificativas dos convenios anuais que se asinan coas entidades

Fonte

Base de datos administrativa a partir das memorias xustificativas de actividade das entidades
conveniadas

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Mulleres atendidas nos programas de protección e apoio a vítimas da
violencia de xénero

Código

P00115

Definición

Mulleres vítimas de violencia de xénero que participan nas accións e programas financiados
pola Secretaría xeral da Igualdade para a mellora da súa situación persoal e laboral:
acollemento, información, atención psicolóxica, apoio social, apoio á inserción laboral e axudas
económicas directas.
Desagrégase nos seguintes indicadores:
P00463 Mulleres en atención psicolóxica nos programas de protección e apoio a vítimas da
violencia de xénero
P00464 Mulleres vítimas de violencia de xénero en programas de inserción laboral
P00465 Mulleres vítimas de trata ou explotación sexual
P00466 Mulleres vítimas de violencia de xénero atendidas en centros de acollida

Método de
cálculo

Contabilización das mulleres beneficiarias directas das accións e programas de protección e
apoio a vítimas da violencia de xénero promovidas pola SX Igualdade

Fonte

Base de datos administrativa a partir dos datos procedentes das entidades beneficiarias das
axudas promovidas pola SX Igualdade.

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de consultas en atención hospitalaria

Código

P00121

Definición

Número de consultas médicas de enfermidade e saúde realizadas nos hospitais de forma
ambulatoria coa presenza do paciente.

Método de
cálculo

Explotación da información do IANUS (historia clínica electrónica de Galicia). Ou da información
extraída do sistema de información análise complexo (SIAC)

Fonte

Base de datos administrativa: SIAC-CPT: Sistema de información análise complexo _Consultas,
Probas e Tratamentos Consultas

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.02 Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,
familiares e coidadores/as.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de consultas en atención primaria

Código

P00122

Definición

Número de consultas de todas as categorías profesionais realizadas en atención primaria de
forma ambulatoria coa presenza do paciente ou de xeito telefónico

Método de
cálculo

Explotación da información do IANUS (historia clínica electrónica de Galicia). Ou da información
extraída do sistema de información análise complexo (SIAC)

Fonte

Base de datos administrativa: SIAC-AP_: Sistema de información análise complexo _ Atención
Primaria

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.02 Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,
familiares e coidadores/as.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de e-interconsultas

Código

P00129

Definición

Número de consultas médicas de enfermidade e saúde realizadas nos hospitais entre diferentes
servizos ou diferentes facultativos de forma ambulatoria sen a presenza do paciente, realizadas
a través do IANUS (historia médica electrónica).
Enténdese por consulta de enfermidade o número de consultas realizadas pola sospeita ou
presenza dun determinado proceso atolóxico.
Persoal que as realiza: médicos dos hospitais

Método de
cálculo

Considerarase con cada servizo de e-saúde ou mellora da xestión dirixida ao tratamento desta
tipoloxía de pacientes, polo que poderá computarse unha mesma poboación máis dunha vez nun
ano se resulta beneficiado por máis dun servizo. Computarase a poboación “potencial” ou
teórica á que vai dirixida o servizo.

Fonte

Base de datos administrativa: Sistema de Información de Análises Complexas_ Consultas, probas
e tratamentos Consultas: SIAC-CPT_Consultas, Probas e Tratamentos Consultas e SIACAP_Atención Primaria.

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Proxectos en materia de infraestruturas e equipamentos en portos
pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e fondeadores

Código

P00135

Definición

Número de expedientes de gasto en proxectos en materia de infraestruturas e equipamento
portuario

Método de
cálculo

Contabilización do número de operacións (compromiso de gasto contabilizado)

Fonte

Base de datos administrativa a partir da aplicación contable XUMCO

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEMP

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería do Mar

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Participantes en programas de prevención da dependencia

Código

P140

Definición

Nº de persoas de 55 ou máis anos que participan en programas de prevención da dependencia,
fomento da autonomía persoal e envellecemento activo e saudable.
Ditos programas son desenvolvidos polas entidades ou axentes clave en materia de
envellecemento activo e saudable en Galicia (axentes de intervención directa, entendendo estes
como as entidades prestadoras de servizos de envellecemento activo de iniciativa pública ou
privada).
No Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia, (RUEPSS),
figuran os centros e entidades

Método de
cálculo

Contabilización numérica dos datos que constan nas memorias xustificativas dos convenios
anuais que se asinan coas entidades

Fonte

Base de datos externos de entidades conveniadas

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Infraestruturas xudiciais construídas ou rehabilitadas

Código

P00141

Definición

Número de sedes xudiciais nas que se acometeron actuacións de rehabilitación ou nova
construción.

Método de
cálculo

Contabilización das infraestruturas xudiciais

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

OE.4.3.01 Mellorar a capacidade institucional e a eficiencia da administración de
xustiza en Galicia.
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Indicador

Actividades culturais planificadas e executadas nas bibliotecas, museos e
arquivos, así como nos centros de interpretación

Código

P00150

Definición

Conxunto de actividades e servizos realizados no desempeño dos obxectivos principais e
complementarios das bibliotecas, arquivos, museos e centros de interpretación, tales como
exposicións e mostras bibliográficas e documentais; cursos; conferencias; obradoiros...

Método de
cálculo

Contabilización de actividades por ano

Fonte

Base de datos administrativa con difusión na Memoria de actividades de Cultura da Xunta de
Galicia

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Actuacións de abastecemento e saneamento e depuración

Código

P00153

Definición

Actuacións de abastecemento e saneamento e depuración. As actuacións poden referirse a
execución de obras ou servizos

Método de
cálculo

O indicador contabilízase como unha unidade no momento en que finaliza a actuación

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Actuacións e programacións culturais desenvolvidas

Código

P00155

Definición

Conxunto de actividades, ciclos e programacións de carácter cultural que teñen por finalidade
estimular a actividade creativa e atender as demandas de acceso á cultura de todo tipo de
públicos e de usuarios. Dentro dun ciclo ou dun programa contabilizaranse individualmente as
actividades que o conforman.

Método de
cálculo

Contabilización das actividades realizadas, directa e indirectamente, nos diferentes ámbitos
culturais pola Secretaría Xeral de Cultura, a Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic) e a
Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Fonte

Base de datos administrativa con difusión na Memoria de actividades de Cultura da Xunta de
Galicia

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Axudas concedidas ás artes escénicas, á música e ao sector audiovisual

Código

P00158

Definición

Número de axudas concedidas a empresas dos sectores artísticos das artes escénicas, a música e
o sector audiovisual, convocadas mediante diversas Resolucións do Consello Reitor da Agadic,
para o fomento da creación de produtos culturais no ámbito do teatro, a danza, a música e o
audiovisual galego.

Método de
cálculo

Contabilización das subvencións concedidas no ano

Fonte

Base de datos administrativa con difusión no Diario Oficial de Galicia e na páxina web de Agadic
(www.agadic.gal)

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Centros de saúde construídos e/ou mellorados

Código

P00162

Definición

Cuantificaranse os centros de saúde de nova construción e aqueles con obras de reforma (obras
de ampliación, mellora, modernización, adaptación, adecuación ou reforzo dun centro de saúde
xa existente).

Método de
cálculo

Contabilización de centros con obras executadas unha vez se levante a acta de recepción

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.05 Adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades de
pacientes e profesionais.
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Indicadores clave de produtividade para o
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Indicador

Centros hospitalarios construídos e/ou mellorados

Código

P00163

Definición

Cuantificaranse os centros hospitalarios de nova construción e aqueles con obras de reforma
(obras de ampliación, mellora, modernización, adaptación, adecuación ou reforzo dun centro
hospitalario xa existente).

Método de
cálculo

Contabilización de centros con obras executadas unha vez se levante a acta de recepción

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.05 Adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades de
pacientes e profesionais.
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Indicador

Entidades de economía social beneficiadas

Código

P00171

Definición

Entidades de economía social beneficiadas polas distintas medidas de apoio e promoción da
economía social levadas a cabo pola Consellería, entendendo por tales:
- as beneficiarias de axudas ou subvencións que teñan como finalidade o emprendemento
colectivo en economía social
- as participantes en actuacións directas de accións de promoción e asesoramento de proxectos,
sexan executadas directamente pola consellería ou polas entidades colaboradoras da Rede
Eusumo con financiamento da consellería.
Enténdese por entidades de economía social aquelas recollidas no artigo 6 da Lei 6/2016, do 4
de maio, da economía social de Galicia.

Método de
cálculo

Contabilización directa das persoas que xeran dereito a cobro da subvención (ou instrumento
que se estableza con finalidade semellante) pola súa incorporación a unha cooperativa ou
sociedade laboral como socias traballadoras ou socias de traballo

Fonte

Bases de datos administrativas con información de:
Subvencións concedidas para o fomento do emprendemento colectivo en economía social:
entidades beneficiarias (procedemento TR802G, TR807D, TR807F)
Memorias de execución das actividades consistentes na participación en feiras ou exposicións
con financiamento da consellería (entidades participantes).
Memorias de execución das actuacións de asesoramento a proxectos de economía social
realizadas no marco da Rede Eusumo, sexan:
- realizadas directamente pola Consellería
- realizadas por entidades colaboradoras da Rede Eusumo con financiamento da consellería a
través de subvencións (procedementos TR802H, TR802Z e TR811A)
(ou outros programas que no futuro se establezan con finalidade semellante)

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.

Páxina 80 de 158

Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Instalacións industriais inspeccionadas

Código

P00176

Definición

Instalacións industriais sometidas a regulamentos de seguridade industrial que son
inspeccionadas

Método de
cálculo

Contabilización de instalacións industriais sometidas a regulamentos de seguridade industrial
que se inspeccionan cada ano no correspondente Plan de inspección en materia de seguridade
industrial

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

OE.1.2.02 Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no
que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais.
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Indicador

Instalacións industriais renovadas

Código

P00177

Definición

Instalacións industriais sometidas a regulamentos de seguridade industrial que son renovadas
total ou parcialmente a través da correspondente subvención

Método de
cálculo

Contabilización de instalacións industriais sometidas a regulamentos de seguridade industrial
que son renovadas total ou parcialmente en cada convocatoria de subvencións anuais para ese
fin

Fonte

Base de datos administrativa a partir da información das ordes de axudas para a renovación de
instalacións industriais

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

OE.1.2.02 Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no
que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais.
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Indicador

Persoas mozas que se acollen a medidas de incorporación como titulares
en explotacións agrarias

Código

P180

Definición

Mozos que se incorporan á actividade agraria como titulares en explotacións agrarias

Método de
cálculo

Contabilización

Fonte

Base de datos administrativa a partir do Sistema Integrado de Xestión e Control

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.06 Aumentar a rendibilidade dos sistemas produtivos das explotacións
agrogandeiras e fomentar a súa modernización e diversificación.
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Indicador

Mulleres que recibiron información, atención ou asesoramento

Código

P00181

Definición

Mulleres atendidas nos servizos específicos de información e orientación, nos Centros de
Información á Muller (CIM) dos oitenta concellos galegos. Os servizos que se prestan son unha
intervención integral que consiste en servizos de asesoramento, acompañamento e atención
psicolóxica, que lles permita superar unha posible situación de vulnerabilidade.

Método de
cálculo

Contabilización das mulleres que reciben estes servizos nos CIM.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Obras e proxectos de conservación, restauración, protección e promoción
do patrimonio cultural

Código

P00184

Definición

Número de obras, proxectos, plans directores e outras actuacións dirixidas á protección,
conservación, restauración, protección e promoción dos bens integrantes do patrimonio cultural
da nosa comunidade autónoma.

Método de
cálculo

Contabilización de obras, proxectos, plans directores e outras actuacións realizadas no ano

Fonte

Rexistro de Obras da dirección Xeral de Patrimonio Cultural (COPRA)

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

OE.4.2.02 Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural.
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Indicador

Persoas que se incorporan como socios traballadores ou de traballo, ou a
través de fórmulas de autoemprego, a cooperativas e sociedades laborais

Código

P190

Definición

Persoas beneficiadas de accións de fomento do emprego, que se incorporan a un posto de
traballo a través de fórmulas de autoemprego colectivo en entidades de economía social
(concretamente cooperativas e sociedades laborais) como socios traballadores ou socios de
traballo.

Método de
cálculo

Contabilización directa das persoas que xeran dereito a cobro da subvención (ou instrumento
que se estableza con finalidade semellante) pola súa incorporación a unha cooperativa ou
sociedade laboral como socias traballadoras ou socias de traballo

Fonte

Bases de datos administrativas con información das subvencións concedidas para a
incorporación como persoas socias traballadoras ou de traballo a cooperativas ou sociedades
laborais:
- persoas polas que se concede a subvención no caso de incentivos concedidos ás empresas ás
que se incorporan (procedemento TR802G)
- persoas beneficiadas, no caso de subvencións para a achega ao capital social á persoa
incorporada (procedemento TR802J)
(ou outros programas que no futuro se establezan con finalidade semellante)

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Persoas que fan uso da rede de bibliotecas de Galicia

Código

P219

Definición

Persoas que teñen carné de biblioteca e que fixeron un uso activo dos servizos da Rede de
Bibliotecas de Galicia no último ano

Método de
cálculo

Contabilización das persoas usuarias dos servizos bibliotecarios

Fonte

Base de datos administrativa con difusión na Memoria de actividades de Cultura da Xunta de
Galicia

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Número de viaxes realizadas en transporte metropolitano

Código

P00222

Definición

O indicador reflicte o número de usuarios que utilizan o transporte en autobús metropolitano
nas áreas metropolitanas constituídas ao efecto en aplicación do Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia e que a día de hoxe son: A Coruña, Santiago, Ferrol y Vigo.

Método de
cálculo

Contabilización de billetes realmente vendidos

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Participantes en accións de formación

Código

P227

Definición

Persoas que participan en accións formativas obtendo unha acreditación da súa participación.
Acreditación significa un resultado formal dun proceso de validación que se obtén cando un
organismo competente determina que unha persoa seguíu os procedementos necesarios e
logrou os resultados esperados da aprendizaxe tendo en conta determinadas normas.

Método de
cálculo

Contabilización de persoas que cumpren os requisitos para a obtención da acreditación

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEMP, FEADER

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería do Mar
Consellería do Medio Rural
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

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.
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.
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.
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.
OE.1.5.06 Mellorar a calidade e resultados do ensino náutico e marítimo - pesqueiro
nas súas diversas modalidades de formación profesional.
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Indicadores clave de produtividade para o
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OE.1.5.07 Cualificar aos traballadores e traballadoras do medio rural para a súa
incorporación ao mercado laboral agroforestal.
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.
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.
OI.4.3.02 Impulsar a coordinación co Parlamento e a dos distintos departamentos da
Xunta de Galicia para evitar que se solapen competencias co Estado e coas demais
Comunidades Autónomas.
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Indicador

Participantes en programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento
(PMAR)

Código

P232

Definición

Persoas matriculadas en educación secundaria nos centros públicos dependentes da Consellería
que participan en programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento escolar.

Método de
cálculo

Contabilización do alumnado participante.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Participantes en proxectos de voluntariado

Código

P233

Definición

Persoas físicas que, en virtude da súa decisión persoal, libre e altruísta, e nunha situación de
inexistencia de relación laboral, mercantil ou de traballo remunerado, participe en calquera
actividade de acción voluntaria, (proxectos orientados á atención de necesidades sociais)
mediante unha Entidade de Acción Voluntaria . Tamén se recoñece como persoas voluntarias ás
persoas que, sen estar adscritas a entidades de acción voluntaria, colaboran en programas de
acción voluntaria especificamente organizados polas administracións públicas no ámbito das
súas competencias.

Método de
cálculo

Contabilización de cada persoa con certificado de participación voluntaria expedido pola
entidade de acción voluntaria ou polo órgano competente da administración autonómica nun
ano.

Fonte

Rexistro administrativo: Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia ao que se refire o artigo 32 da
Lei 10/2011, do 28 de novembro, de Acción Voluntaria, que se regula pola Orde do 14 de marzo
de 2014.

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

OE.2.3.02 Impulsar a solidariedade e o voluntariado para axudar ás persoas en
situación de risco de pobreza e/ou con necesidades.
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Indicador

Participantes en programas de reforzo, orientación e apoio - PROA

Código

P237

Definición

Nº de alumnos e alumnas que participan no plan de mellora do éxito escolar a través da
actuación PROA (Programas de reforzo, orientación e apoio), no marco da convocatoria anual de
contratos-programa con centros de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta
consellería.

Método de
cálculo

Contabilización do alumnado participante.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia

Código

P241

Definición

Número de persoas activas atendidas en cada un dos servizos da carteira de servizos para
persoas en situación de dependencia (Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a
carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en
situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no
financiamento do seu custo), segundo o Sistema de Información do Sistema para a autonomía
persoal e atención ás persoas en situación de dependencia (SISAAD). (Programa 321D).
Inclúe así mesmo as persoas atendidas nos servizos dirixidos á promoción da autonomía persoal
e/ou prevención da dependencia, (Programa 312 E), (servizo de mobilidade persoal e
teleasistencia, principalmente), segundo os datos facilitados por aplicación do Servizo Galego de
Apoio á Mobilidade Persoal(SGAMP), así como no caso de teleasistencia en base ao número de
resolucións ditadas de asignación do dito recurso.

Método de
cálculo

Contabilización numérica de persoas atendidas (con resolución de Programa Individual de
atención, PIA) que consten no SISAAD

Fonte

Base de datos administrativa: SISAAD (Sistema para a autonomía persoal e atención ás persoas
en situación de dependencia), SGAMP (Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal) e RUEPSS
(Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais)

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

OE.2.2.01 Incrementar a cobertura de atención ás persoas en situación de
dependencia.
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.
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Indicador

Profesionais de intervención ante as urxencias

Código

P00280

Definición

Número persoas que, dende o CAE 112 Galicia, xestionan as chamadas dirixidas ao número 112
en solicitude de auxilio, asisitencia e rescate, así como aquelas outras persoas que comunican
unha emerxencia; e proceden á mobilización dos distintos profesionais de intervención nas
emerxencias, do sector seguridade, protección civil, sanitario, rescate e salvamento e
medioambiental.

Método de
cálculo

Contabilización de persoas que integran o cadro de persoal técnico que xestiona a Plataforma
de xestión de emerxencias do CAE 112 Galicia

Fonte

Base de datos administrativos a partir da plataforma integral de xestión de emerxencias SENECA

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de
Formación

Código

P281

Definición

Persoal docente que participa nas actividades de formación para o profesorado organizadas
directamente pola Consellería nos centros específicos de formación: centros de formación e
recursos (CFR) e Centro Autonómico de Formación e Innovación(CAFI).

Método de
cálculo

Contabilización do profesorado

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Superficie de actuación

Código

P00297

Definición

Superficie onde se realizan as actuacións

Método de
cálculo

Divídese o importe asignado entre un importe máximo por hectárea establecido en función das
actuacións eestimando un factor de corrección en función de execucións de anos anteriores

Fonte

Estimación de custos por hectárea e Ordes de axudas correspondente onde se establece a
subvención máxima por hectárea.

Unidade Hectáreas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.08 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomentar a xestión forestal
sostible.
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Indicador

Superficie de mellora forestal

Código

P00299

Definición

Hectáreas de tratamentos silvícolas para a prevención de incendios forestais.

Método de
cálculo

Superficie de tratamentos silvícolas executada

Fonte

Base de datos administrativa a partir de certificacións e facturación

Unidade Hectáreas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.04 Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a
prevención e a defensa contra os mesmos.
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Indicador

Superficie de planeamento aprobado

Código

P00301

Definición

Superficie de solo ordenado urbanisticamente cuxa figura urbanística se atopa aprobada polo
Pleno do concello correspondente. Utilízase tanto para solo empresarial como para solo
residencial:
• Solo ordenado urbanisticamente a través de plans e proxectos sectoriais de incidencia
supramunicipal, para o exercicio de actividades empresariais compatibles co desenvolvemento
sustentable, é dicir, solos de carácter produtivo, tales como o industrial, o comercial ou
tecnolóxico (uso non residencial). Tamén pode incluír plans parciais e plans especiais que
aproban os concellos correspondentes. (Referencia: Lei 10/1995, do 23 de novembro, de
ordenación do territorio de Galicia, Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os
plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipaL e a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
solo de Galicia.
• Solo ordenado mediante os correspondentes instrumentos de planeamentos urbanísticos
contempladas na Lei do solo de Galicia, así como os instrumentos urbanísticos que os
desenvolven (Plan Xeral de Ordenación Municipal, Plans parciais, plans especiais de reforma
interior…) de uso residencial para construcións de vivendas de promoción pública ou
protexidas. (Referencia: Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.)

Método de
cálculo

Superficie total incluída no perímetro segundo se recolle na figura de planeamento aprobado.
Soamente se contará na anualidade na que se alcanza a fase de aprobación

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Metros cadrados

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

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.
OE.2.5.01 Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer,
especialmente aos colectivos mais desfavorecidos.
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Indicador

Superficie de planeamento en tramitación

Código

P00302

Definición

Superficie de solo en proceso de ordenación urbanística cuxo planeamento urbanístico,
tramitado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ou polo concello correspondente,
atópase iniciado pero aínda non aprobado, incluíndo por tanto todas as actuacións que preceden
á súa aprobación polo órgano competente en cada caso. Utilízase tanto para solo empresarial
como para solo residencial:

Unidade Metros cadrados

• Superficie de solo incluído no proceso de ordenación urbanística a través de plans e proxectos
sectoriais de incidencia supramunicipal, para o exercicio de actividades empresariais
compatibles co desenvolvemento sustentable, é dicir, solos de carácter produtivo, tales como o
industrial, o comercial ou tecnolóxico (uso non residencial).Tamén pode referirse a plans
parciais e especiais. (Referencia: Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio
de Galicia, Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais
de incidencia supramunicipal e a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.)
• Superficie de solo que se pretende ordenar mediante os correspondentes instrumentos de
planeamentos urbanísticos contemplados na Lei do solo de Galicia, así como os instrumentos
urbanísticos que os desenvolven (Plan Xeral de Ordenación Municipal, Plans parciais, plans
especiais de reforma interior…) de uso residencial para construcións de vivendas de promoción
pública ou protexidas. As figuras urbanísticas son tramitadas polos concellos correspondentes,
comprendendo todas as actuacións que preceden ata a súa aprobación. (Referencia: Lei 2/2016,
do 10 de febreiro, do solo de Galicia.)

Método de
cálculo

Superficie total incluída no perímetro do planeamento que se está a desenvolver. Computarase a
superficie en todas as anualidades nas que hai tramitación previa á aprobación.

Fonte

Base de datos administrativa

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

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.
OE.2.5.01 Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer,
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especialmente aos colectivos mais desfavorecidos.

Indicador

Superficie de solo adquirido

Código

P00304

Definición

Superficie de solo, destinado a uso residencial ou empresarial, con planeamento aprobado, que o
Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ou as xestures adquiren polos métodos previstos
legalmente para a súa posterior urbanización e/ou alleamento, para destinalo a:
• construción ou edificación de vivendas de promoción pública ou protexidas.
• urbanización de solo empresarial para a súa venda e ocupación

Método de
cálculo

Contabilización da superficie incluída no perímetro que figura no contrato de compra polo IGVS.
Computarase na anualidade na que se realiza o expediente para o pagamento de e adquisición

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Metros cadrados

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

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.
OE.2.5.01 Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer,
especialmente aos colectivos mais desfavorecidos.
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Indicador

Superficie de solo en proceso de urbanización

Código

P00305

Definición

Superficie de solo, destinado a uso residencial ou empresarial, de propiedade do IGVS ou das
xestures, con planeamento aprobado, sobre o que o IGVS e/ou as xestures teñan iniciadas e
aínda sen recepcionar as actuacións necesarias (viais, accesos, dotacións para subministracións
básicas e saneamento) para dotalo dos servizos e infraestruturas requiridos:
• para que os distintos axentes económicos aos que vai destinado poidan establecer os seus
negocios empresariais
• para a construción de vivendas de promoción pública ou protexidas e para a posterior
habitabilidade.

Método de
cálculo

Contabilización da superficie incluída no perímetro que figura no proxecto de obra obxecto dos
traballos de urbanización do solo residencial promovido polo IGVS, segundo consta na licitación
da obra. Computarase en todas as anualidades nas que transcorre a urbanización.

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Metros cadrados

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

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.
OE.2.5.01 Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer,
especialmente aos colectivos mais desfavorecidos.
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Indicador

Superficie de solo urbanizado

Código

P00307

Definición

Superficie de solo residencial, destinado a uso residencial ou empresarial, de propiedade do
IGVS ou das xestures, con planeamento aprobado, sobre o que o Instituto Galego de Vivenda e
Solo (IGVS) ou as xestures teñen realizado e rematado as actuacións necesarias (viais, accesos,
dotacións para subministracións básicas e saneamento), cando dito proceso se atope rematado
e se teña acta da recepción da obra. Para dotalo dos servizos e infraestruturas requiridos para:
• a construción de vivendas de promoción pública ou protexidas e para a posterior
habitabilidade.
• para que os distintos axentes económicos aos que vai destinado poidan establecer os seus
negocios empresariais.

Método de
cálculo

Contabilización da superficie incluída no perímetro que figura na recepción da obra de
urbanización do solo residencial promovido polo IGVS. Soamente se contará na anualidade na
que se realice a recepción da obra de urbanización.

Fonte

Base de datos administrativa do IGVS

Unidade Metros cadrados

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

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.
OE.2.5.01 Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer,
especialmente aos colectivos mais desfavorecidos.
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Indicador

Vivendas de promoción pública licitadas

Código

P00314

Definición

Promocións de vivendas públicas licitadas polo IGVS destinadas aos colectivos que teñen
dificultades para o acceso á vivenda, xa sexa en propiedade ou en réxime de aluguer, para
destinalas á venda ou ao aluguer social, en función dos termos legais e regulamentarios que se
establezan

Método de
cálculo

Contabilización das vivendas incluídas nos pregos de licitación das vivendas de promoción
pública que publica o IGVS

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

OE.2.5.01 Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer,
especialmente aos colectivos mais desfavorecidos.
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Indicador

Vivendas de promoción pública licitadas para rehabilitación

Código

P00315

Definición

Vivendas de promoción pública que cómpre rehabilitar para adecuar a súa habitabilidade e a
seguridade, en función do deterioro que experimentan polo paso do tempo e por factores
ambientais, que o Instituto galego da Vivenda e Solo (IGVS) licita para que as empresas
presenten os proxectos de rehabilitación

Método de
cálculo

Contabilización de cada unha das vivendas que se inclúen nos pregos da licitación para a
rehabilitación

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Volume das augas residuais tratadas nas EDARes

Código

P00318

Definición

Volume de augas residuais tratadas nas EDARes, entendendo como tratamento o conxunto de
operacións realizadas para modificar as características das augas residuais de modo que poidan
ser reutilizadas ou devoltas á natureza en condicións de calidade adecuadas.

Método de
cálculo

O indicador contabilízase como a media diaria do volume de augas residuais tratadas que se
rexistra nas estacións depuradoras de augas residuais no ano en curso

Fonte

Enquisa sobre o subministro e saneamento de auga. Instituto Nacional de Estatística (INE)

Unidade Metros cúbicos/día

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Zonas de concentración parcelaria con actuacións desenvolvidas

Código

P00319

Definición

Número de zonas de concentracións/reestruturación con investimento

Método de
cálculo

Contabilización de zonas de concentración/reestruturación incluídos nos proxectos de
colaboración de servizos técnicos e de obras

Fonte

Proxectos de colaboración de servizos

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.03 Mellorar as infraestruturas no medio rural para acadar unhas explotacións
máis competitivas.
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Indicador

Accións de formación e información desenvoltas en materia de
prevención de riscos laborais

Código

P00325

Definición

Accións de formación e información subvencionadas en materia prevención de riscos laborais

Método de
cálculo

Contabilización dos expedientes presentados na orde de axudas convocada anualmente

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

OE.1.3.05 Acadar unhas relacións laborais modernizadas baseadas na
responsabilidade social empresarial (RSE), diminuíndo a conflitividade e a
sinistralidade laboral.
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Indicador

Persoas perceptoras da RISGA

Código

P345

Definición

Número de persoas perceptoras da renda de inclusión social de Galicia, prestación dirixida a
garantir recursos económicos de subsistencia a todas as persoas que cumpren cos requisitos
establecidos na Lei 10/2013, de 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, e vinculada á
participación en itinerarios de inclusión social activa.

Método de
cálculo

Contabilización de persoas beneficiarias en situación de alta a 31 de decembro de cada
anualidade

Fonte

Base de datos administrativa a partir da aplicación propia de xestión de RISGA e axudas de
inclusión

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

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.

Páxina 109 de 158

Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Persoas beneficiarias de prestacións ortoprotésicas

Código

P00353

Definición

Número de persoas solicitantes ás que se lle concedeu o reintegro de gastos por prestación
ortoprotésica.
Prestación ortoprotésica: Consiste na utilización de produtos sanitarios, implantables ou non,
cuxa finalidade é substituír total ou parcialmente unha estrutura corporal, ou ben modificar,
corrixir ou facilitar a súa función, para mellorar a calidade de vida e autonomía do paciente.
Vai dirixida a todas as persoas protexidas polo SERGAS ás que o correspondente facultativo lle
realice unha prescrición dun produto ortoprotésico, segundo se recolle na Orde de 28 de maio
de 2013

Método de
cálculo

Contabilización de persoas ás que se lles concedeu o reintegro de gastos por prestación
ortoprotésica, nun ano

Fonte

Base de datos administrativa:XEPYR_ Xestión de prestacións e reintegros

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.02 Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,
familiares e coidadores/as.
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Indicador

Explotacións agrarias e/ou gandeiras apoiadas

Código

P0367

Definición

Explotacións agrarias e/ou gandeiras que reciben apoio en calquera forma da Xunta de Galicia.
Unha explotación agrícola e/ou gandeira é unha unidade, desde o punto de vista técnico e
económico, cunha xestión única e que leva a cabo no territorio económico galego actividades
agrícolas e/ou gandeiras tanto como actividade principal ou como secundaria. Ademais a
explotación pode ter outra actividade complementaria (non agrícola).

Método de
cálculo

Contabilización de explotacións apoiadas

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.06 Aumentar a rendibilidade dos sistemas produtivos das explotacións
agrogandeiras e fomentar a súa modernización e diversificación.
OE.3.1.10 Aumentar a renda de agricultores/as e gandeiros/as de Galicia.
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Indicador

Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia e á
saúde mental

Código

P402

Definición

Número de mulleres e homes que durante o ano en curso foron atendidos nun programa de
atención á drogodependencias e saúde mental, prestado polo SERGAS ou pola entidade sen
ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de atención á saúde mental e trastornos
aditivos.
A prestación sanitaria axustarase ao disposto pola Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de
Galicia no tocante á atención especializada e comprenderá, entre outras, as funcións de
prescrición e procedementos diagnósticos e terapéuticos, rehabilitación en pacientes con déficit
funcional recuperable, a educación para a saúde no seu ámbito de actuación e a realización das
prestacións sociosanitarias que correspondan con este nivel de asistencia en coordinación co
sistema de servizos sociais.
Inclúe, entre outras, as seguintes actividades:
Diagnóstico e Intervencions sanitarias, desintoxicacións, administración de metadona,
psicoterapias individuais e grupais, coordinación con recursos e programas de socialización,
apoio ou resolución da problemática xudicial, itineraios individualizados formativo-laborais, etc.
É necesario ter en conta que moitos dos pacientes con drogodependencia tamen teñen outros
trastornos mentais concomitantes (patoloxia dual).Esta asistencia realízase nas Unidades
Asistenciais de Drogodependencias (UAD).
Existen 17 unidades en Galicia.
O persoal que realiza a atencion son principalmente psiquiatras, psicologos/as clínicos,
traballadores/as sociais, educadores/as, monitores/as

Método de
cálculo

Contabilización de persoas ás que se presta algunha actuacións ou servizo de saúde mental ou
de prevención a atención de drogodependencias polo SERGAS, nos centros de atención á saúde
mental ou polas entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de
atención á saúde mental e trastornos aditivos, nun ano.

Fonte

Base de datos administrativa: Sistema de información análise complexo _ Atención
drogodependencias e saúde mental e transtornos aditivos, e datos das entidades e asociacións
colaboradoras do SERGAS

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.02 Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,
familiares e coidadores/as.
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Indicador

Persoas beneficiarias de programas de atención sociosanitaria

Código

P408

Definición

Número de mulleres e homes que durante o ano en curso foron atendidos nun programa de
atención sociosanitaria prestado polo SERGAS ou pola entidade colaboradora.
A atención sociosanitaria é aquela que combina aspectos sanitarios e sociais para a asistencia a
persoas con diferentes graos de dependencia.
A atención refírese a todos os recursos, servizos, programas ou accións, realizados por
profesionais de distintas categorías ao ser unha interevención multidisciplinar, e ofrécesense
aproveitando as sinerxias

Método de
cálculo

Contabilización de persoas ás que se presta algunha actuacións ou servizo sociosanitario polo
SERGAS, nos puntos de atención integrada ou polas entidades colaboradoras nun ano. Cóntase
cada intervención sociosanitaria, que se faga co usuario

Fonte

Base de datos administrativa: Sistema de información análise complexo _ Atención
sociosanitaria e datos das entidades e asociacións colaboradoras do SERGAS

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.02 Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,
familiares e coidadores/as.
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Indicador

Participantes no procedemento de recoñecemento experiencia
profesional

Código

P422

Definición

Persoas que participan no procedemento de recoñecemento experiencia profesional.
Acreditación significa un resultado formal dun proceso de validación que se obtén cando un
organismo competente determina que unha persoa seguíu os procedementos necesarios e
logrou os resultados esperados.

Método de
cálculo

Contabilización de persoas que obteñen os coñecementos e capacidades obxecto de avaliación

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FSE

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do
Dominio Público Hidráulico

Código

P00436

Definición

Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico.
As actuacións poden referirse a execución de obras ou servizos. Considéranse actuacións de
protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico as seguintes:
roza de vexetación, retirada da canle do río de depósitos e acarreos, residuos sólidos vertidos ou
arrastrados polas augas, árbores ou troncos caídos, lodos ou sedimentos, execución de defensas
de marxes, canalización de tramos de canle, realización de pequenas obras de fábrica, defensas
de escollera en protección de infraestruturas de saneamento e depuración e en xeral todas
aquelas actuacións de acondicionamento ambiental que sexan necesarias para a correcta
protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico levadas a cabo
polo E.P.E. Augas de Galicia.

Método de
cálculo

O indicador contabilízase como unha unidade no momento en que finaliza a actuación. As
actuacións agrúpanse por informes ou memorias valoradas, de modo que cada informe ou
memoria valorada corresponde con unha única actuación

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Familias beneficiarias da tarxeta benvida

Código

P00450

Definición

Número de familias beneficiarias da axuda económica por nacemento ou adopción de menores
dun ano, que ten por finalidade contribuír a sufragar os gastos derivados da súa crianza durante
o primeiro ano de vida. A axuda instrumentalízase a través da tarxeta benvida, cuxo obxectivo é
adquirir produtos básicos para a nena ou neno, como leite e outros alimentos infantís, cueiros,
roupa, berces, artigos de paseo e de viaxe, produtos de hixiene infantil ou produtos
farmacéuticos; unicamente, poderá ser empregada en farmacias, parafarmacias, supermercados,
tendas de alimentación e establecementos de puericultura ou especializados en artigos e
produtos para a infancia.

Método de
cálculo

Contabilización numérica dos datos das familias que fan uso da tarxeta moedeiro polo menos
unha vez no ano

Fonte

Base de datos administrativa a partir das resolucións das solicitudes presentadas á convocatoria
de Orde de axudas de cada ano.

Unidade Familias

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Dinamización demográfica

Conselleria

Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Mulleres beneficiarias do programa de autoemprego da muller (EMEGA)

Código

P00468

Definición

Mulleres que se benefician dos programas de fomento do autoemprego feminino, ben sexan as
promotoras da iniciativa emprendedora, ou as que ocupan os postos de traballo por conta allea
que se crean no marco da iniciativa emprendedora que promove a SX da Igualdade

Método de
cálculo

Contabilización das mulleres perceptoras das axudas concedidas nas convocatorias

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Parques empresariais con equipamentos mellorados

Código

P01000

Definición

Parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia cuxos equipamentos e
infraestruturas son mellorados a través da correspondente subvención

Método de
cálculo

Contabilización de parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia que melloran os
seus equipamentos e infraestruturas en cada convocatoria de subvencións anuais para ese fin

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

OE.1.2.02 Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no
que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais.
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Indicador

Ordes de reposición da legalidade urbanística executadas de forma
voluntaria

Código

P01001

Definición

Firme e executiva a orde de reposición ditada pola APLU, concédese ó interesado un prazo para
a súa execución voluntaria, co apercibimento da súa execución forzosa mediante a imposición de
multas coercitivas ou a súa execución subsidiaria por este organismo e a conta do interesado no
caso de incumprimento no prazo concedido da orde de reposición. Aquí computaríanse os
cumprimentos voluntarios das ordes de reposición da legalidade urbanística.

Método de
cálculo

Contabilización anual do número de ordes de reposición efectuadas voluntariamente polos
afectados

Fonte

Base de datos administrativa a partir de expedientes propios

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Ordes de reposición da legalidade urbanística executadas
subsidiariamente pola administración

Código

P01002

Definición

Firme e executiva a orde de reposición ditada pola APLU, concédese ó interesado un prazo para
a súa execución voluntaria, co apercibimento da súa execución forzosa mediante a imposición de
multas coercitivas ou a súa execución subsidiaria por este organismo e a conta do interesado no
caso de incumprimento no prazo concedido da orde de reposición. Aquí computaríanse os as
ordes de reposición da legalidade urbanística executadas subsidiariamente por este organismo
ante a falta de cumprimento voluntario por parte dos interesados e despois da imposición de
varias multas coercitivas.

Método de
cálculo

Contabilización anual do número de ordes de reposición efectuadas subsidiariamente pola APLU

Fonte

Base de datos administrativa a partir de expedientes propios

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicador

Número de receitas dispensadas

Código

P01003

Definición

Número de receitas oficiais dispensadas polas oficinas de farmacia de Galicia e con cargo ao
Servizo Galego de Saúde

Método de
cálculo

Contabilización do Contabilización de receitas oficiais dispensadas polas oficinas de farmacia de
Galicia e con cargo ao Servizo galego de Saúde

Fonte

Base de datos administrativa: Sistema de Información de Análises Complexas_ SIAC-PF (Sistema
de información de análise complexo de Prestación Farmacéutica) con actualización semestral.

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Sanidade

OE onde pode
ser usado

OE.2.1.04 Xestión eficiente que contribúa á sustentabilidade do sistema sanitario.
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Indicador

Número de efectivos

Código

P01004

Definición

Defínese como o total de horas traballadas dividido pola media anual das horas traballadas en
postos de traballo a tempo completo. Un posto de traballo defínese como un contrato explícito
ou implícito entre unha persoa e unha unidade institucional residente, para realizar un traballo
a cambio dunha remuneración durante un período definido ou indefinido de tempo. As horas
traballadas representa a cifra global de horas efectivamente traballadas durante o período
contable. As horas efectivamente traballadas inclúen as horas extraordinarias, os períodos
dedicados ao mantemento, reparación, preparación e limpeza, o tempo en situación de espera
por motivos de falta de traballo e o correspondente a períodos breves de descanso no lugar de
traballo. Exclúense de ditas horas as remuneradas pero non traballadas, por vacacións,
enfermidade, os días festivos, as pausas para as comidas e os tempos de viaxe entre o fogar e o
traballo

Método de
cálculo

Estímase a partir dos efectivos pertencentes as distintas categorías profesionais, incluído o
persoal laboral e eventual, dotados orzamentariamente e ponderados pola duración da xornada
laboral (exemplo: media xornada pondera por 0,5)

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Postos de traballo equivalentes a tempo completo

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Consellería de Sanidade
Consellería do Medio Rural
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

OE.1.2.02 Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no
que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais.
OI.1.2.01 Mellorar a competencia e funcionamento dos mercados, removendo
obstáculos á entrada de novas empresas e garantindo a defensa dos dereitos e
intereses das persoas consumidoras e usuarios/as.
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.
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
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procedementos, dotacións de medios e de infraestruturas.
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.
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.
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.
OE.2.1.02 Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,
familiares e coidadores/as.
OE.3.1.04 Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a
prevención e a defensa contra os mesmos.
OE.3.1.09 Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección
dos cultivos.
OE.3.4.02 Garantir un estado de conservación favorable do patrimonio natural,
impulsando unha xestión e protección eficiente e sustentable.
OE.4.3.01 Mellorar a capacidade institucional e a eficiencia da administración de
xustiza en Galicia.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Visitas ás páxinas web da Corporación RTVG

Código

P01005

Definición

Visitas ás páxinas polos usuarios na web da CRTVG (www.crtvg.es)

Método de
cálculo

Contabilización de visitas ás páxinas web da Corporación RTVG.

Fonte

Google Analytics

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

OE.4.1.03 Modernizar os servizos de comunicación e facilitar o acceso da poboación
aos mesmos.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Emisión de programas de radio producidos en Galicia

Código

P01006

Definición

Horas de programas emitidos na Radio Galega producidos en Galicia

Método de
cálculo

Contabilización de horas

Fonte

Contabilidade analítica da CRTVG

Unidade Horas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

OE.4.1.03 Modernizar os servizos de comunicación e facilitar o acceso da poboación
aos mesmos.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Emisión de programas de televisión producidos en Galicia

Código

P01007

Definición

Horas de programas emitidos na TVG producidos en Galicia

Método de
cálculo

Contabilización de horas

Fonte

Contabilidade analítica da CRTVG

Unidade Horas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

OE.4.1.03 Modernizar os servizos de comunicación e facilitar o acceso da poboación
aos mesmos.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Medios técnicos de extinción

Código

P01008

Definición

Equipos de protección individual (EPIs) para prevención de incendios forestais, equipos de para
procesos de información e equipos de radiocomunicación

Método de
cálculo

Contabilización das unidades adquiridas

Fonte

Base de datos administrativa a partir da información de facturación

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.04 Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a
prevención e a defensa contra os mesmos.

Páxina 127 de 158

Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de licenzas federativas

Código

P1009

Definición

Deportistas, técnicos e árbitros con licenza federativa. A licenza federativa posibilita a
participación nas competicións realizadas pola Federación e a cobertura do seguro de
accidentes. A súa vixencia é anual ou por temporada deportiva.

Método de
cálculo

Contabilización das licencias federativas expedidas

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

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.

Páxina 128 de 158

Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Actuacións en infraestruturas e equipamentos deportivos

Código

P01011

Definición

Obras de construción e mellora das infraestruturas deportivas e os seus equipamentos da
Secretaría Xeral para o Deporte e/ou dos concellos.

Método de
cálculo

Contabilización das actuacións levadas a cabo en obra propia e das recollidas nos convenios
asinados cos concellos para este fin

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Explotacións gandeiras inspeccionadas

Código

P01012

Definición

Número de explotación gandeiras inspeccionadas nos programas de control vixilancia e
erradicación de enfermidades que poidan afectar as especies gandeiras con grave incidencia na
súa capacidade produtiva, na libre comercialización dos animais, nas súas producións e cunha
importante repercusión na saúde pública.

Método de
cálculo

Contabilización das explotacións gandeiras inspeccionadas

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.09 Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección
dos cultivos.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Determinacións en materia de calidade do aire

Código

P01013

Definición

Datos de concentración de contaminantes no aire ambiente. Estes datos utilízanse para a
avaliación da calidade do aire segundo o establecido no Real Decreto 102/2011, do 28 de
xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire. Esta avaliación implica comparar os datos da
concentración de contaminantes no aire ambiente cos valores límite establecidos no citado Real
Decreto.

Método de
cálculo

Contabilización de datos subministrados polos analizadores automáticos da rede de calidade do
aire de Galicia e máis os análises realizadas polo laboratorio de Medio Ambiente de Galicia
(LMAG) nos soportes de toma de mostras de aire ambiente

Fonte

Base de datos administrativa de xestión das estación de calidade do aire de Galicia e ferramenta
de xestión de mostras e informes do LMAG. Os datos da concentración dos contaminantes no
aire ambiente publícanse na paxina web http://www.meteogalicia.gal/Caire/. O número de
datos calcúlase coa ferramenta interna.

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Determinacións en materia de calidade da auga

Código

P01014

Definición

Análises realizados en augas polo Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia en augas naturais
continentais, augas de transición e augas costeiras, para avaliar o estado químico e ecolóxico das
masa de auga segundo o establecido pola Directiva Marco da Auga.

Método de
cálculo

Contabilización de determinacións analíticas realizadas polo LMAG en augas

Fonte

Base de datos administrativa de xestión de mostras e informes do LMAG (Laboratorio de Medio
ambiente de Galicia)

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Determinacións en materia de meteoroloxía

Código

P01015

Definición

Datos subministrados polas sensores de medida en tempo real das estacións da rede de
estacións meteorolóxicas. Estes datos utilízanse para coñecer o estado actual do tempo, como
entrada dos modelos de predican meteorolóxica, e para validar estes modelos. Con eles
elabóranse os informes climáticos (mensuais, estacionais e anuais) e os informes de evidencias
do cambio climático en Galicia. Tamén elabóranse informes específicos para sectores de
actividade nas que as condicións meteorolóxicas son criticas: portos, confrarías de pescadores,
protección civil, índices de seca, vagas de calor, viabilidade dos parques eólicos, viabilidade de
estacións de esquí, estado das estradas, informes para seguros, etc.

Método de
cálculo

Contabilización dos datos subministrados polos equipos de medida instalados nas estacións
meteorolóxicas

Fonte

Base de datos administrativa de xestión das estacións meteorolóxicas

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Actuacións en rehabilitación do solo

Código

P01016

Definición

Puntos de vertido incontrolado que é obxecto de adecuación, recuperación e limpeza pola
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a través da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático.
Os puntos de vertido incontrolado obxecto da actuación son os que afecta a espazos de interese
ambiental, en especial os que afectan a espazos naturais protexidos da Rede Natura.
Coa actuación perséguese reverter e a degradación ambiental ocasionada polos vertidos
incontrolados (asegurando a biodiversidade da Comunidade Autónoma de Galicia) e, por outra,
promover a correcta xestión dos residuos, mediante a súa reciclaxe e tratamento para a súa
conversión nun novo recurso.

Método de
cálculo

Fórmula: Contabilización de puntos de vertido incontrolado obxecto de adecuación,
recuperación e limpeza nun período de tempo determinado.
Aínda que non é o habitual, si pode ser que un mesmo punto ser actúe máis dunha vez. Se é así
contaríase tantas veces como se actúe.

Fonte

Base de datos administrativa a partir dos informes mensuais que acompañan a cada unha das
certificacións emitidas, nos que se recollen o número de puntos de vertido incontrolado obxecto
de tratamento.

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Actuacións na xestión sustentable dos residuos domésticos

Código

P01017

Definición

Accións e proxectos promovidos pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático,
para reducir a xeración dos residuos domésticos e mellorar a súa xestión.

Método de
cálculo

Contabilización das actuacións realizadas

Fonte

Rexistro continuo do número de contratos e actuacións levadas a cabo

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Actuacións na xestión sustentable dos residuos industriais

Código

P01018

Definición

Accións e proxectos promovidos pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático,
para reducir a xeración dos residuos industriais e mellorar a súa xestión.

Método de
cálculo

Contabilización das actuacións realizadas

Fonte

Rexistro continuo do número de contratos e actuacións levadas a cabo

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Alumnado matriculado en centros públicos

Código

P1019

Definición

Persoas matriculadas en ensinanzas de réxime xeral por nivel educativo (ensinanza infantil e
primaria, educación especial, ensinanza secundaria, bacharelato e formación profesional), nos
centros públicos de Galicia.

Método de
cálculo

Contabilización do alumnado.

Fonte

Estatísticas de elaboración propia a partir de bases de datos administrativas

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

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

OE onde pode
ser usado

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.
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.
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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Alumnado matriculado en centros privados concertados

Código

P1020

Definición

Persoas matriculadas en ensinanzas de réxime xeral por nivel educativo (ensinanza infantil e
primaria, educación especial, ensinanza secundaria, bacharelato e formación profesional), nos
centros privados concertados de Galicia.

Método de
cálculo

Contabilización do alumnado.

Fonte

Estatísticas de elaboración propia a partir de bases de datos administrativas

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

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.
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.
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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Alumnado matriculado no sistema universitario de Galicia

Código

P1021

Definición

Persoas matriculadas Persoas matriculadas no Sistema Universitario de Galicia (SUG) nas
modalidades presencial e a distancia (UNED).

Método de
cálculo

Contabilización do alumnado.

Fonte

Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) a partir de bases de datos administrativas

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cultura da innovación

Conselleria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

OE onde pode
ser usado

OE.1.5.02 Mellorar a calidade da docencia e da oferta docente do sistema universitario
de Galicia.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Persoas usuarias da asistencia xurídica gratuíta

Código

P1022

Definición

Número de solicitudes aprobadas de asistencia xurídica gratuíta. A comisión de asistencia
xurídica gratuíta (CAJG) é o órgano responsable, no seu correspondente ámbito territorial, de
efectuar o recoñecemento do dereito.
En Galicia, están constituídas sete comisións: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo,
Ourense, Pontevedra e Vigo.

Método de
cálculo

Contabilización das persoas que obteñen o recoñecemento do dereito á asistencia xurídica
gratuíta

Fonte

Rexistros administrativos das Comisións de Asistencia Xurídica Gratuíta

Unidade Usuarios

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

OE.4.3.01 Mellorar a capacidade institucional e a eficiencia da administración de
xustiza en Galicia.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Chamadas atendidas polos servizos de emerxencias

Código

P01023

Definición

Refirese ao número total de chamadas de emerxencias recibidas e xestionadas polo Centro de
Atención de Emerxencias 112 Galicia no ano.
Este indicador permite facer un seguimento anual do número de chamadas recibidas no CAE
112 Galicia na que se comunica unha situación de emerxencia e inicia a mobilización dos medios
necesarios para solventar dita emerxencia.

Método de
cálculo

Contabilización de todas as chamadas atendidas no CAE 112 durante o ano

Fonte

Base de datos administrativa a parir de software de estatísticas de atención de chamadas á
centraliña CMS A-VAYA do 112, que forma parte da Plataforma tecnolóxica do Centro de
Atención ás Emerxencias 112 Galicia

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Medios técnicos adquiridos para o sistema de emerxencias e de
protección civil

Código

P01024

Definición

Medios materiais necesarios para por a súa disposición e equipos específicos para o seu uso na
resolución de determinado tipo de intervencións de emerxencia, así como a mellora na atención
do servizo de emerxencias e contra incendios. Preténdese que, atendendo ao Catálogo de Medios
e recursos da AXEGA, todos os axentes que interveñen nunha emerxencia cando son mobilizados
dende o 112 podan responder de forma inmediata e homoxénea calquera que sexa o lugar no
que se atopan

Método de
cálculo

Contabilización de unidades adquiridas

Fonte

Catálogo de Medios e Recursos do CAE 112

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Non

PH

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

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.

Páxina 142 de 158

Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Persoas mozas que reciben axudas

Código

P1025

Definición

Persoas mozas, con carácter xeral menores de 30 anos, que reciben axudas directas da Dirección
Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e que implican a adquisición de competencias
vinculadas á capacitación para o emprego.

Método de
cálculo

Contabilización de cada unha das persoas mozas que reciben axuda nun ano

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

OE.2.3.04 Mellorar a calidade de vida da xuventude galega e incrementar o seu
benestar en condicións de igualdade.
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Indicadores clave de produtividade para o
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Indicador

Participantes en programas de xuventude

Código

P1026

Definición

Persoas mozas, con carácter xeral menores de 30 anos, que participan na campaña de verán e no
resto de programas de educación non formal de carácter transversal que organiza a Dirección
Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Método de
cálculo

Contabilización de cada unha das persoas mozas que se inscriben nalgún dos campamentos,
campos de traballo ou nalgunha das actividades e programas de lecer e tempo libre para mozos
e mozas de 18 a 30 anos da campaña de verán ou no resto de programas de educación non
formal de carácter transversal

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Dinamización demográfica

Conselleria

Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

OE.2.3.04 Mellorar a calidade de vida da xuventude galega e incrementar o seu
benestar en condicións de igualdade.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Persoas galegas residentes no exterior e retornadas

Código

P1027

Definición

Persoas emigrantes galegas e descendentes en situación de precariedade económica que reciban
axudas económicas, de carácter social e beneficiarias doutras axudas; así como as persoas
emigrantes galegas retornadas receptoras de axudas extraordinarias, para autoemprego e
actividade emprendedora.

Método de
cálculo

Contabilización de axudas concedidas nas convocatorias a data final de xustificación de axudas

Fonte

Base de datos administrativa a partir de datos da xestión directa das convocatorias de axudas e
de datos facilitados polas entidades beneficiarias que realizan as actuacións directamente coas
persoas migrantes.

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Presidencia da Xunta de Galicia

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
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Indicador

Actuacións vinculadas co uso público

Código

P01028

Definición

Número de proxectos que preservan, conservan e melloran o patrimonio natural.
Sistema de execución: contratación
Obxecto: actuacións no ámbito do turismo de natureza e do uso público compatible coa
conservación dos espazos protexidos tales como: campañas divulgativas desde os centros de
interpretación dos parques e as aulas da natureza, incluíndo a atención de visitantes, rutas
didácticas e interpretativas dos espazos protexidos, material divulgativo deste centro directivo,
campañas de sensibilización, celebración e difusión de días internacionais e outros eventos
ambientais.
Inclúense accións para a mellora da oferta de uso público a través da creación de
infraestruturas, equipamentos, sinalizacións, áreas de ocio, miradoiros, rutas, sendeiros e
camiños en espazos naturais, así como actividades de educación ambiental e formación.
Tamén se incluirá calquera outra actuación que contribúa a acadar os obxectivos definidos para
este indicador

Método de
cálculo

Proxectos executados por cada actuacións. Resolucións aprobatorias de pagamento.

Fonte

Base de datos administrativa a partir dos expedientes de gasto

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Cohesión territorial e fixación de poboación no rural

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

OE.3.4.02 Garantir un estado de conservación favorable do patrimonio natural,
impulsando unha xestión e protección eficiente e sustentable.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Actuacións vinculadas coa mellora do coñecemento e do estado de
conservación de hábitats e especies silvestres

Código

P01029

Definición

Número de proxectos vencellados á conservación e mellora do patrimonio Natural.
Sistema de execución: contratación

Unidade Número

Obxecto: Accións de fomento da xestión, protección e mantemento das especies, hábitats e
espazos naturais; actuacións relativas á creación e mellora de infraestruturas para a
recuperación e conservación dos espazos naturais e da biodiversidade, accións de restauración e
protección de hábitats de interese comunitario, especialmente os prioritarios, accións de
recuperación de zoas degradadas ou humedais, intervencións de prevención e defensa de áreas
protexidas fronte ameazas (loita contra exóticas, contra a erosión, etc..), estudos e inventarios
para a mellora do coñecemento das componentes da biodiversidade e dos espazos naturais que
permitan unha axeitada planificación e conservación destes, incluíndo a elaboración da
información sobre as especies de flora e fauna ameazadas necesaria para o seu seguemento,
mellora do aproveitamento sostible dos hábitats seminaturais, investimentos en centros de
recuperación de fauna e na loita contra o uso ilegal de veleno no medio natural, actuacións fóra
da Rede de Espazos Protexidos que contribúan a acadar os obxectivos de conservación do Plan
Director da Rede Natura 2000 , e accións de custodia do territorio e voluntariado para a
implicación da sociedade na conservación.
Tamén se incluirá calquera outra actuación que contribúa a acadar os obxectivos definidos para
este indicador

Método de
cálculo

Proxectos executados por cada actuacións. Resolucións aprobatorias de pagamento.

Fonte

Base de datos administrativa a partir dos expedientes de gasto

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Desenvolvemento sustentable

Conselleria

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

OE onde pode
ser usado

OE.3.4.02 Garantir un estado de conservación favorable do patrimonio natural,
impulsando unha xestión e protección eficiente e sustentable.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Menores en situación de acollemento familiar

Código

P1030

Definición

Número de nenos e nenas en acollemento familiar. Mediante o acollemento familiar, unha
persoa ou unha parella atende no seu fogar un neno, nena ou adolescente que temporalmente
non pode residir coa súa propia familia. Os acollementos poden facerse na familia extensa do
menor (isto é, cando existen vínculos de parentesco entre a familia acolledora e o neno, nena ou
adolescente: avós, tíos, irmáns...) ou ben en familias alleas (cando non existe parentesco).
Sempre que sexa posible, e que as circunstancias propias do caso non o desaconsellen,
considérase prioritario que o acollemento se faga na familia extensa, para favorecer a
permanencia da ou do menor no seu propio ambiente.

Método de
cálculo

Contabilización numérica dos datos que constan nas memorias xustificativas

Fonte

Base de datos administrativa a partir das memorias xustificativas de actividade das entidades
conveniadas

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Fondo

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Explotacións agrarias e/ou gandeiras apoiadas. Outras personalidades
xurídicas

Código

P0367O

Definición

Explotacións agrarias e/ou gandeiras que reciben apoio en calquera forma da Xunta de Galicia.
Unha explotación agrícola e/ou gandeira é unha unidade, desde o punto de vista técnico e
económico, cunha xestión única e que leva a cabo no territorio económico galego actividades
agrícolas e/ou gandeiras tanto como actividade principal ou como secundaria. Ademais a
explotación pode ter outra actividade complementaria (non agrícola).

Método de
cálculo

Contabilización de explotacións apoiadas

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FEADER

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición, Cohesión territorial e fixación
de poboación no rural

Conselleria

Consellería do Medio Rural

OE onde pode
ser usado

OE.3.1.06 Aumentar a rendibilidade dos sistemas produtivos das explotacións
agrogandeiras e fomentar a súa modernización e diversificación. OE.3.1.10 Aumentar
a renda de agricultores/as e gandeiros/as de Galicia.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Mulleres pertencentes a colectivos máis vulnerables que participan nas
actuacións

Código

S0EE01

Definición

Mulleres que se benefician das actuacións de fomento do asociacionismo feminino, así como dos
programas e recursos integrais dirixidos a mulleres pertencentes a colectivos especialmente
vulnerables que promoven e convocan a SX da Igualdade e levan a cabo as entidades
beneficiarias das axudas.
As situacións de vulnerabilidade previstas nestes programas son:
• Vítimas de violencia de xénero ou de violencia doméstica
• Vítimas de explotación sexual-laboral ou de trata de persoas
• Inmigrantes, emigrantes retornadas ou refuxiadas
• Pertencentes a unha minoría étnica
• Drogodependentes do consumo de substancias tóxicas ou en procesos de rehabilitación
• Perceptoras de rendas de integración, subsidios ou prestacións similares
• Reclusas ou exreclusas
• Procedentes de institucións de protección ou reeducación de menores
• Transexuais ou con conflitos de identidade de sexo
• Persoas con discapacidade ou enfermidade mental
• Con responsabilidades familiares non compartidas
• Procedentes de núcleos familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM
• Embarazadas ou lactantes sen apoio familiar ou sen recursos
• Sen fogar, que habitan nunha infravivenda ou en proceso de desafiuzamento
• Maiores ou viúvas
• Sen titulación ou con baixa cualificación
• Desempregadas menores de 30 anos ou maiores de 45 anos
• Inactivas ou desempregadas de longa duración
• Con residencia en concellos rurais zonas pouco poboadas baixa densidade (ZPP)
• outras situacións

Método de
cálculo

Contabilización das mulleres participantes nos programas de fomento da igualdade

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Non

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Conselleria

Fondo

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de empresas que reciben axudas para desenvolver medidas de
fomento da igualdade e da conciliación de vida laboral e familiar

Código

S0EE17

Definición

Número de empresas que reciben apoio no ámbito da igualdade e da conciliación da vida laboral
e familiar. Empresa: Organización que xenera produtos ou servizos para satisfacer as
necesidades do mercado co fin de alcanzar beneficios económico.
A forma xurídica da empresa pode ser diferente (traballadores por conta propia, asociacións,
etc.).

Método de
cálculo

O indicador reflicte a contabilización de empresas diferentes que reciben apoio. No caso de que
unha mesma empresa reciba varias axudas na mesma actuación, soamente se contará unha soa
vez. No caso de diferentes actuacións si se computará para poder medir os impactos das
actuacións.

Fonte

Base de datos administrativa obtidas a partir das actuacións apoiadas

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FSE

Desagregado por sexo

Non

Obxectivo transversal

Si

OT

Dinamización demográfica

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

OE.1.3.02 Aumentar a inserción laboral e o emprendemento, especialmente para as
persoas con especiais dificultades para atopar traballo.
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Indicadores clave de produtividade para o
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Indicador

Persoas desempregadas, incluídas as de longa duración

Código

SC01

Definición

Persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego rexistradas no Servizo Público
de Emprego de Galicia, que participan en programas de formación e emprego (obradoiros de
emprego) dirixidos a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas de dezaoito ou máis
anos de idade.
A mellora da súa inserción laboral prodúcese a través da súa cualificación profesional, da
adquisición de experiencia laboral mediante a realización de obras ou a prestación de servizos
de utilidade pública ou interese social e da constitución en persoas autónomas ou a creación de
pequenas empresas ou inserción por conta allea en empresas privadas

Método de
cálculo

Contabilización de todos os participantes nas actuacións

Fonte

Base de datos administrativa a partir do sistema de xestión de procedementos administrativos
(SXPA)

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FSE

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

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.
OE.1.3.02 Aumentar a inserción laboral e o emprendemento, especialmente para as
persoas con especiais dificultades para atopar traballo.
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Indicadores clave de produtividade para o
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Indicador

Persoas con emprego, incluídos os traballadores por conta propia

Código

SC05

Definición

Persoas empregadas son as persoas de 15 anos ou máis e que realizan un traballo remunerado,
beneficio, ou ganancia familiar ou que non están a traballar pero tiveron un traballo ou negocio
do que estiveron temporalmente ausentes debido a, por exemplo, enfermidade, vacacións,
conflito laboral ou estar en educación / formación.
As persoas autoempregadas cun negocio, granxa ou en práctica profesional considéranse tamén
como traballadores se se dá unha das seguintes condicións:
1) Unha persoa traballa no seu propio negocio, práctica profesional ou granxa co fin de obter un
beneficio, mesmo se a empresa non está a obter ganancias.
2) Unha persoa emprega tempo no funcionamento dun negocio, unha práctica profesional ou
nunha granxa, aínda que non realizasen ningunha venda, non realizasen servizos profesionais
ou non produza nada na actualidade (por exemplo, un agricultor que participa en actividades de
mantemento da granxa; un arquitecto que emprega tempo esperando clientes na súa oficina, un
pescador que repara o seu barco ou redes para futuras operacións; unha persoa que asiste a
unha Convención ou seminario).
3) Unha persoa que está a iniciar un negocio, granxa ou práctica profesional; isto inclúe a
compra ou instalación de equipos e pedidos de subministracións como preparación para a
apertura dun novo negocio.
Un traballador familiar non remunerado dise que está a traballar se o seu traballo contribúe
directamente ao negocio, granxa ou práctica profesional que é propiedade ou sexa xestionado ou
operado por un membro vinculado ao mesmo fogar.

Método de
cálculo

Contabilización de todos os participantes nas actuacións

Fonte

Base de datos administrativa

Unidade Número

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FSE

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Si

OT

Principio horizontal

Non

PH

Emprendemento, industrialización e
internacionalizacición

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria

OE onde pode
ser usado

OE.1.3.05 Acadar unhas relacións laborais modernizadas baseadas na
responsabilidade social empresarial (RSE), diminuíndo a conflitividade e a
sinistralidade laboral.
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Indicadores clave de produtividade para o
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Indicador

Participantes con discapacidade

Código

SC16

Definición

Nº de persoas con discapacidade que participan nalgún dos seguintes programas:
• programas de promoción da autonomía persoal, segundo os datos facilitados polas memorias
de actividades xustificativas dos convenios anuais que se asinan coas entidades.
• programas de inserción laboral e de emprendemento, concretamente, para conseguir a súa
Inserción laboral, tanto por conta allea en empresas privadas e empresas de inserción, como por
conta propia a través da constitución en persoas autónomas ou a creación de pequenas
empresas.
Son persoas con discapacidade aquelas que presentan deficiencias físicas, mentais, intelectuais
ou sensoriais, previsiblemente permanentes que, ao interactuar con diversas barreiras, poidan
impedir a súa participación plena e efectiva na sociedade, en igualdade de condicións cos demais.
Ademais do establecido no apartado anterior, e a todos os efectos, terán a consideración de
persoas con discapacidade aquelas a quen se lles tivera recoñecido un grado de discapacidade
igual ou superior ao 33 por cento. (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social).

Método de
cálculo

Contabilización de todos os participantes nas actuacións

Fonte

Bases de datos administrativa Memorias xustificativas de actividade das entidades
conveniadas/actualización anual.
Censo de persoas con discapacidade de Galicia refírese ao conxunto de persoas que teñen
recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FSE

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

OE.1.3.02 Aumentar a inserción laboral e o emprendemento, especialmente para as
persoas con especiais dificultades para atopar traballo.
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.
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Indicadores clave de produtividade para o
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Indicador

Participantes en situación ou risco de exclusión social

Código

SE01

Definición

Número de persoas en situación ou risco de exclusión social que participan nas convocatorias de
subvencións dirixidas a inclusión social deste colectivo.
Terán a consideración de exclusión social as situacións que experimentan as persoas que se
atopan cun déficit grave de recursos económicos, aínda que realicen actividades laborais, e que
presentan, ademais, factores de vulnerabilidade establecidos, no artigo 3 da Lei 10/2013, de
inclusión social de Galicia, sempre e cando estes constitúan un atranco para a súa inserción
social e laboral.

Método de
cálculo

Contabilización á data final de xustificación das convocatorias de axudas. Contabilizaranse as
distintas participacións xa que unha mesma persoa pode participar en distintas actuacións

Fonte

Base de datos administrativa a partir das convocatorias de subvencións e dos datos facilitados
polas entidades beneficiarias que realizan as actuacións directamente coas persoas en
situación ou risco de exclusión.

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FSE

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

OE.2.4.04 Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de
discriminación.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Participantes que reciben actuacións destinadas á mellora da súa
situación no ámbito laboral

Código

SE03

Definición

Persoas que participan nos programas de apoio á conciliación e fomento da
corresponsabilidade, que teñen como finalidade remover os obstáculos que atopan as mulleres
para incorporarse á vida activa, acceder ao emprego e/ou manter a ocupación, co obxectivo
prioritario de conseguir un mercado laboral, sen segmentacións, equilibrado por razón de
xénero.

Método de
cálculo

Contabilización á data final de xustificación das convocatorias de axudas

Fonte

Base de datos administrativa a partir de convocatorias de subvencións

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FSE

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

OE onde pode
ser usado

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.
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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Persoas migrantes, participantes de orixe estranxeira, minorías

Código

SC15

Definición

Número de persoas inmigrantes que participan en actuacións dirixidas á inclusión sociolaboral
(intervencións a través de itinerarios, formación, asesoramento, etc)

Método de
cálculo

Contabilización de axudas concedidas nas convocatorias a data final de xustificación de axudas

Fonte

Base de datos administrativa a partir de datos da xestión directa das convocatorias de axudas e
de datos facilitados polas entidades beneficiarias que realizan as actuacións directamente coas
persoas migrantes.

Unidade Persoas

Outra información:
Fondos europeos

Si

Fondo FSE

Desagregado por sexo

Si

Obxectivo transversal

Non

OT

Principio horizontal

Si

PH

Promoción da igualdade de homes e mulleres e non
discriminación

Conselleria

Consellería de Política Social

OE onde pode
ser usado

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.
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