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Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Código

Indicador

D0C035

Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación
subvencionadas

DE021

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados

P00022

Actuacións de formación e dinamización social do galego

P00025

Actuacións de mellora en centros educativos

P032

Alumnado beneficiario por accións de facilitación de material escolar

P033

Alumnado beneficiario por bolsas

P034

Alumnado beneficiario do transporte escolar

P035

Alumnado beneficiario dos comedores escolares

P037

Alumnado participante en programas en inmersión lingüística

P108

Alumnado matriculado nas Escolas Oficiais de Idiomas

P109

Alumnado matriculado en ensinanzas artísticas e deportivas

P00150

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

P00155

Actuacións e programacións culturais desenvolvidas

P00158

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

P00184

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

P219

Persoas que fan uso da rede de bibliotecas de Galicia

P227

Participantes en accións de formación

P232

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

P237

Participantes en programas de reforzo, orientación e apoio - PROA

P281

Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de Formación

P01004

Número de efectivos

P1019

Alumnado matriculado en centros públicos

P1020

Alumnado matriculado en centros privados concertados

P1021

Alumnado matriculado no sistema universitario de Galicia
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Indicadores clave de produtividade para o
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Consellería de Economía, Emprego e Industria
Código

Indicador

D0C001

Número de empresas que reciben axudas

D0C027

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

D0C030

Capacidade adicional para producir enerxía renovable

D0E001

Redución do consumo de enerxía final en infraestruturas públicas ou empresas

DE021

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados

P0045A

Axudas ao impulso dos recursos mineiros

P0045B

Accións de apoio ao sector mineiro

P0045C

Axudas concedidas ao sector do comercio

P0045F

Axudas concedidas ao fomento das enerxías renovables

P0045G

Axudas concedidas en eficiencia enerxética

P0076A

Entidades beneficiadas en proxectos de I+D+i

P0076B

Entidades beneficiadas en materia de prevención de riscos laborais

P00103

Investimento privado que acompaña á axuda pública

P00171

Entidades de economía social beneficiadas

P00176

Instalacións industriais inspeccionadas

P00177

Instalacións industriais renovadas

P190

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

P227

Participantes en accións de formación

P00325

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

P422

Participantes no procedemento de recoñecemento experiencia profesional

P01000

Parques empresariais con equipamentos mellorados

P01004

Número de efectivos

S0EE17

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

SC01

Desempregados, incluídos os de longa duración

SC05

Persoas con emprego, incluídos os traballadores por conta propia

SC16

Participantes con discapacidade
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Consellería de Infraestruturas e Vivenda
Código

Indicador

P00030

Quilometraxe total de estradas con actuacións de conservación

P0045D

Axudas concedidas para o acceso á vivenda

P0045J

Axudas concedidas para a rehabilitación de vivenda

P00082

Quilometraxe total de estradas de nova construción

P00106

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

P00222

Número de viaxes realizadas en transporte metropolitano

P00301

Superficie de planeamento aprobado

P00302

Superficie de planeamento en tramitación

P00304

Superficie de solo adquirido

P00305

Superficie de solo en proceso de urbanización

P00307

Superficie de solo urbanizado

P00314

Vivendas de promoción pública licitadas

P00315

Vivendas de promoción pública licitadas para rehabilitación
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Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Código

Indicador

D0C019

Poboación adicional beneficiada por unha mellor depuración de augas residuais

D0C020

Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións

P00020

Actuacións de estudo, difusión e promoción

P00024

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

P0045M

Axudas en materia de conservación da natureza

P00153

Actuacións de abastecemento e saneamento e depuración

P00318

Volume das augas residuais tratadas nas EDARes

P00436

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

P01001

Ordes de reposición da legalidade urbanística executadas de forma voluntaria

P01002

Ordes de reposición da legalidade urbanística executadas subsidiariamente pola
administración

P01004

Número de efectivos

P01013

Determinacións en materia de calidade do aire

P01014

Determinacións en materia de calidade da auga

P01015

Determinacións en materia de meteoroloxía

P01016

Actuacións en rehabilitación do solo

P01017

Actuacións na xestión sustentable dos residuos domésticos

P01018

Actuacións na xestión sustentable dos residuos industriais

P01028

Actuacións vinculadas co uso público

P01029

Actuacións vinculadas coa mellora do coñecemento e do estado de conservación de
hábitats e especies silvestres
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Consellería de Política Social
Código

Indicador

D0C035

Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación
subvencionadas

P0076D

Entidades galegas do exterior beneficiadas

P112

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

P140

Participantes en programas de prevención da dependencia

P233

Participantes en proxectos de voluntariado

P241

Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia

P345

Persoas perceptoras da RISGA

P00450

Familias beneficiarias da tarxeta benvida

P1025

Persoas mozas que reciben axudas

P1026

Participantes en programas de xuventude

P1030

Menores en situación de acollemento familiar

SC16

Participantes con discapacidade

SE01

Participantes en situación ou risco de exclusión social

SC15

Persoas migrantes, participantes de orixe estranxeira, minorías
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Consellería de Sanidade
Código

Indicador

D0E019

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

DE021

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados

P00005

Número de doses administradas en primovacinación

P00007

Número de doses de vacinas administradas a persoas adultas

P00011

Participantes no programa de cribado de cancro de colon

P00012

Participantes no programa de cribado de cancro de mama

P00071

Custe medio por receita

P00121

Número de consultas en atención hospitalaria

P00122

Número de consultas en atención primaria

P00129

Número de e-interconsultas

P00162

Centros de saúde construídos e/ou mellorados

P00163

Centros hospitalarios construídos e/ou mellorados

P00353

Persoas beneficiarias de prestacións ortoprotésicas

P402

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

P408

Persoas beneficiarias de programas de atención sociosanitaria

P01003

Número de receitas dispensadas

P01004

Número de efectivos

Páxina 8 de 13

Indicadores clave de produtividade para o
seguimento e avaliación do PEG 2015-2020
Consellería do Mar
Código

Indicador

DE021

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados

P00001

Análises de control alimentario

P00009

Inspeccións pesqueiras realizadas

P0045H

Axudas concedidas ao sector pesqueiro e acuícola

P0045I

Axudas concedidas para o desenvolvemento sostible das zonas pesqueiras

P0045N

Axudas concedidas a entidades do sector pesqueiro

P00135

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

P227

Participantes en accións de formación
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Consellería do Medio Rural
Código

Indicador

D0C001

Número de empresas que reciben axudas

DE021

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados

P0045E

Axudas concedidas aos sectores agrario e agroalimentario

P00046

Quilometraxe de camiños rurais construídos e/ou mellorados

P00088

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

P00103

Investimento privado que acompaña á axuda pública

P180

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

P227

Participantes en accións de formación

P00297

Superficie de actuación

P00299

Superficie de mellora forestal

P00319

Zonas de concentración parcelaria con actuacións desenvolvidas

P0367

Explotacións agrarias e/ou gandeiras apoiadas

P01004

Número de efectivos

P01008

Medios técnicos de extinción

P01012

Explotacións gandeiras inspeccionadas

P1019

Alumnado matriculado en centros públicos

P0367O

Explotacións agrarias e/ou gandeiras apoiadas. Outras personalidades xurídicas
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Presidencia da Xunta de Galicia
Código

Indicador

D0E015

Poboación escolar que esta cuberta polos servizos públicos electrónicos educativos

D0E017

Órganos xudiciais cubertos polo Expediente xudicial electrónico

D0E024

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

DE024A

Número de procedementos teletramitables que se crean ou melloran coa operación

P00015

Accións de mellora sobre o Camiño de Santiago

P00016

Accións de promoción de produtos turísticos

P00023

Actuacións de infraestrutura de comunicación e radiodifusión

P00044

Axudas concedidas aos medios de comunicación social

P0045K

Axudas concedidas para potenciar o turismo en Galicia

P0076C

Entidades deportivas beneficiadas

P0076D

Entidades galegas do exterior beneficiadas

P080

Participantes en idade escolar en programas de promoción deportiva

P01005

Visitas ás páxinas web da Corporación RTVG

P01006

Emisión de programas de radio producidos en Galicia

P01007

Emisión de programas de televisión producidos en Galicia

P1009

Número de licenzas federativas

P01011

Actuacións en infraestruturas e equipamentos deportivos

P1027

Persoas galegas residentes no exterior e retornadas
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Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Código

Indicador

P0045L

Axudas concedidas para a cooperación exterior e ao desenvolvemento

P0076E

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

P0076F

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

P110

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

P00115

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

P00141

Infraestruturas xudiciais construídas ou rehabilitadas

P00181

Mulleres que recibiron información, atención ou asesoramento

P227

Participantes en accións de formación

P00280

Profesionais de intervención ante as urxencias

P00468

Mulleres beneficiarias do programa de autoemprego da muller (EMEGA)

P01004

Número de efectivos

P1022

Persoas usuarias da asistencia xurídica gratuíta

P01023

Chamadas atendidas polos servizos de emerxencias

P01024

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

S0EE01

Mulleres pertencentes a colectivos máis vulnerables que participan nas actuacións

SE03

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