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

Participacións en consorcios de proxectos internacionais (H2020).

Código

R1101a

Fonte

CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial Ministerio de Economía y
Competitividad

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Retorno acumulado en euros da participación de entidades galegas no Programa Marco de I+D+I
da Unión Europea vixente no ano de referencia, desde o seu inicio ata dito ano.
Valor de referencia do ano 2013: retorno acumulado durante os anos de vixencia do Programa
2007-2013 (7 º Programa Marco). Valor obxectivo do ano 2020; retorno acumulado durante os
anos de vixencia do Programa 2014-2020 (Horizon 2020).

Periodicidade

Unidade

Millóns de Euros

Irregular

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

86,7

120,0

Consellería

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

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.1: Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia
no círculo virtuoso da innovación para o crecemento

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R1101b

Fonte

Enquisa sobre innovación nas empresas. Instituto Nacional de Estadistica (INE)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Empresas EIN: empresas innovadoras ou con innovacións en curso ou non exitosas.
Empresa EIN, este termo engloba ás empresas innovadoras (aquelas que introduciron nos tres
últimos anos produtos tecnoloxicamente novos ou mellorados no mercado, ou ben puxeron en
marcha procesos tecnoloxicamente novos ou mellorados nos seus métodos de produción de
bens ou de prestación de servizos), máis as empresas con innovacións en curso ou non exitosas.

Periodicidade

Unidade

Número de empresas

anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

1.373,0

1.650,0

Consellería

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

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.1: Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia
no círculo virtuoso da innovación para o crecemento

OE/OI

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.

Páxina 4 de 136

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

Número de investigadores.

Código

R1101c

Fonte

Estadística sobre las actividades en I+D. Instituto Nacional de Estadistica (INE)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Inclúese como persoal en I+D a todo o persoal empregado directamente en actividades de I+D,
sen distinción do nivel de responsabilidade, así como aos que subministran servizos ligados
directamente aos traballos de I+D, coma xerentes, administradores e persoal de oficina.
Exclúense as persoas que realizan servizos indirectos, coma o persoal de cantina, seguridade,
mantemento, etc.
Considérase persoal de dedicación plena en I+D ás persoas que empregan cando menos o 90%
da súa xornada laboral a actividades de I+D. Polo tanto, considérase persoal empregado en
actividades de I+D en equivalencia a dedicación plena á suma do persoal que traballa en réxime
de dedicación plena (xornada completa) máis a equivalencia a dita dedicación do persoal que
traballa en réxime de dedicación parcial (xornada parcial).

Periodicidade

Unidade

Número de investigadores

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

5.473,0

6.020,0

Consellería

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

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.1: Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia
no círculo virtuoso da innovación para o crecemento

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de postgraduados captados polas universidades

Código

R1102a

Fonte

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Xeral de Universidades)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Persoas contratadas polas universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) ao amparo
de convocatorias de concorrencia competitiva realizadas pola Consellería.

Periodicidade

Unidade

Número de postgraduados
(Secretaría

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

245,0

260,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.1: Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia
no círculo virtuoso da innovación para o crecemento

OE/OI

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

Número de empresas asentadas.

Código

R1201a

Fonte

Bases de datos administrativas do IGVS e de Xestur, SA

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de parcelas que se prevén allear supoñendo que cada parcela equivale a unha empresa
que se vaia asentar.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Período (2010-2014)

294,0

650,0

Consellería

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia

OE/OI

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

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

Código

R1202a

Fonte

Dirección xeral de Enerxía e Minas, Plan de Inspección en Materia de Seguridade Industrial

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de inspeccións con resultado negativo respecto do total de inspeccións realizadas

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

71,7

85,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia

OE/OI

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

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

Código

R1203a

Fonte

IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de
Administración Tributaria

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Exportacións do capítulo arancelario nº 68, medidas en miles de euros.

Periodicidade

Unidade

Miles de euros

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

326.274,9

367.438,5

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia

OE/OI

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

Produción das industrias extractivas.

Código

R1203b

Fonte

Plans de labores presentados polas explotacións mineiras cada ano ou no seu defecto da
Estadística mineira nacional elaborada polo Ministerio de Industria Turismo e Comercio

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Entendese por produción a cantidade de mineral extraído medido en toneladas. O método de
cálculo sería a suma das produccións recollidas no documento denominado plan de labores que
as explotacións mineiras presentan cada ano nas Xefaturas territorias correspondentes ou da
estadistica mineira nacional.

Periodicidade

Unidade

Millóns de euros

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

256,0

300,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia

OE/OI

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

Empresas exportadoras.

Código

R1204a

Fonte

ICEX. Estatísticas españolas de comercio exterior, elaboradas a partir da información da Axencia
Española da Administración Tributaria (AEAT). A partir da información de base da Axencia
Española da Administración Tributaria (AEAT), o ICEX elabora a estatística das empresas
exportadoras (expediciones á Unión Europea e exportacións ao resto do mundo) clasificadas por
Comunidade Autónoma/provincia, país de destino, produto e ano.
http://datacomex.comercio.es/principal_comex_em.aspx

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador mide o número de empresas con actividade exportadora no ano.
Método de cálculo: Explotación de rexistros administrativos

Periodicidade

Unidade

Número de empresas

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

6.235,0

7.000,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería do Medio Rural

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia

OE/OI

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

Empresas medianas (entre 50 e 249 traballadores).

Código

R1204b

Fonte

IGE. Directorio de empresas e unidades locais.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador mide o número de empresas de tamaño mediano (entre 50 e 249 traballadores
asalariados) con actividade en Galicia, independentemente da localización da sé social.
Calcúlase mediante a explotación do directorio de empresas e unidades locais.

Periodicidade

Unidade

Número de empresas

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

1.132,0

1.400,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería do Medio Rural

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia

OE/OI

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

Taxa de actividade emprendedora.

Código

R1204c

Fonte

IGE. Directorio de empresas e unidades locaisIGE- INE. Enquisa de poboación activa

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador mide a porcentaxe de poboación de 18 a 64 anos involucrada en iniciativas
empresariais nos últimos 42 meses.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

7,1

9,5

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería do Medio Rural

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia

OE/OI

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

Taxa de supervivencia de PEMES aos 4 anos.

Código

R1204d

Fonte

IGE. Directorio de empresas e unidades locais.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador mide a superviviencia no medio plazo das novas PEMEs creadas a partir da
información dos directorios de empresas. Cálculo: Porcentaxe de PEMEs que, creadas no ano t
sobreviven no ano t+4.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

52,8

56,4

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería do Medio Rural

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia

OE/OI

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

Cifra de negocios do comercio.

Código

R1205a

Fonte

Índices de cifra de negocios. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Índice de cifra de negocios a prezos constantes obtense da Enquisa Conxuntura de Comercio
polo miúdo.
A cifra de negocios comprende os importes facturados pola empresa durante o mes de
referencia en concepto de venda de bens e prestación de servizos que son obxecto do tráfico da
empresa, tanto no exercicio da súa actividade principal, como de calquera actividade secundaria
que realice a empresa. Contabilízanse en termos netos deducindo as devolucións de vendas, así
como os rappels sobre as vendas. Non se deducen os descontos de caixa nin os descontos sobre
vendas por pronto pago.
O ámbito poboacional está formada polas empresas cuxa actividade principal inscríbese na
División 47 da sección G da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) que
inclúe os seguintes grupos: A unidade estatística básica é a empresa que realiza como actividade
económica principal algunha das incluídas no ámbito poboacional.
O dato anual calcúlase como media anual dos índices mensuais.
Os índices de comercio polo miúdo a prezos constantes, mostran a evolución das vendas do
sector comerciante polo miúdo unha vez eliminado o efecto que os prezos teñen sobre as
devanditas vendas. O deflactor utilizado é o IPC xeral sen servizos nin alugueres; nin
automóbiles, outros vehículos, repostos e accesorios para mantemento.

Periodicidade

Unidade

Índice

Mensual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

88,8

93,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia

OE/OI

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

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

Código

R1205b

Fonte

Enquisa sobre o uso de TIC e comercio electrónico nas empresas (INE) e observatorio da
sociedade da información e a modernización de Galicia (osimga). AMTEGA

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de empresas que venderon a través de internet no último ano. ( % sobre o total de
empresas de 0 a 9 empregados/as).

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

4,6

10,6

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia

OE/OI

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

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

Código

R1205c

Fonte

Enquisa sobre o uso de TIC e comercio electrónico nas empresas (INE) e observatorio da
sociedade da información e a modernización de Galicia (osimga). AMTEGA

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de empresas que venderon a través de internet no último ano.( % sobre o total de
empresas de 10 ou mais empregados).
O ámbito poboacional está formado por todas as empresas cuxa actividade principal descríbese
nas seccións C, D, E, F, G, H, I, J, a sección L, as divisións da 69 á 74 da sección M, a sección N e o
grupo 95.1 segundo a CNAE-2009.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

20,6

26,6

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e
protección da competencia

OE/OI

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

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

Código

R1301a

Fonte

A Tesouraría Xeral da Seguridade Social a través da consulta do informe de Vida Laboral e o
Sistema de Xestión dos Procedementos Administrativos (SXPA) e aplicativos de obradoiros de
emprego e escolas obradoiro.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de persoas que obteñen un emprego despois de participaren nalgún dos programas
financiados con este programa de gasto (322A), en relación ao número total de persoas
participantes nos ditos programas

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

15,0

30,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante

OE/OI

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

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

Código

R1302a

Fonte

Sistema de xestión de procedementos administrativos (SXPA). Vida laboral da Seguridade Social

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Cuantificación de participantes nos programas de fomento que tras su participación neles
obteñen un emprego, incluídos por conta propia. Porcentaxe dos traballadores que obteñen un
emprego sobre o total dos participantes nos mesmos.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

60,0

70,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Persoas acreditadas

Código

R1303a

Fonte

Expedientes anuais dos candidatos que xestiona directamente a Dirección Xeral de Orientación e
Promoción Laboral (datos históricos de experiencias anteriores).

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Persoas que obteñen unha acreditación oficial a través do procedemento de recoñecemento da
experiencia. Porcentaxe do número de persoas acreditadas.
Porcentaxe de persoas acreditadas sobre as persoas avaliadas, tras a súa participación en
actuacións de acreditación profesional.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

77,0

85,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante

OE/OI

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

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

Código

R1304a

Fonte

Información rexistrada na aplicación SIFO (Sistema Informático de Formación Ocupacional)
xestionada pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral e Enquisa de Poboación
Activa (EPA) do Instituto Nacional de Estatística.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Persoas que a través da súa participación nas accións formativas conseguen unha mellora na
súa capacitación e cualificación profesional.
Porcentaxe de persoas ocupadas participantes sobre o total de persoas da poboación ocupada
galega.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

1,1

1,4

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante

OE/OI

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

Índice de incidencia de sinistralidade laboral

Código

R1305a

Fonte

Anuario de sinistralidade laboral en Galicia publicado polo Instituto Galego de Seguridade e
Saúde Laboral (ISSGA)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Índice de incidencia de sinistralidade laboral: número de accidentes con baixa ocorridos durante
a xornada de traballo por cada cen mil traballadores e traballadoras.
Obtense da seguinte forma: o numerador do cociente correspóndese cos accidentes en xornada
de traballo con baixa, e o denominador é a media anual das persoas traballadoras afiliadas aos
distintos rexímenes da Seguridade Social que teñan cuberta a continxencia de accidente de
traballo.

Periodicidade

Unidade

Número de accidentes por cen mil.

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

3.002,0

2.925,9

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R1305b

Fonte

Rexistros administrativos do Acordo galego de solución extraxudicial de conflitos no traballo
(AGA) e do Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador refírese ao número de acordos adoptados mediante as mediacións e arbitraxes
xestionadas no Consello e nas xuntanzas de apoio á negociación colectiva e para calcular este
número terase en conta o rexistro do AGA e do CGRL respecto dos acordos positivos adoptados
pola actuación do Consello.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

77,0

87,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Porcentaxe de coñecemento da RSE en Galicia

Código

R1305c

Fonte

Observatorio de RSE de Galicia

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de coñecemento da RSE en Galicia.
Datos obtidos das enquisas do Observatorio da RSE de Galicia

Periodicidade

Unidade

Número de empresas

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

60,8

70,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Porcentaxe de empresas que contan con plans de igualdade

Código

R1305d

Fonte

Observatorio de RSE de Galicia

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de empresas que contan con plans de igualdade.
Datos obtidos das enquisas do Observatorio da RSE de Galicia

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

20,3

35,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Cooperativas e sociedades laborais vixentes en Galicia

Código

R1306a

Fonte

Datos administrativos: Rexistro de Cooperativas de GaliciaRexistro de Sociedades Laborais de
Galicia

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de cooperativas e sociedades laborais vixentes a 31/12 de cada ano.
Datos obtidos directamente dos rexistros oficiais xestionados pola Consellería de Traballo e
Benestar

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

3.021,0

3.120,0

Consellería

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

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.3: Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de
Galicia a través da formación e innovación constante

OE/OI

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

Vivendas e edificios rehabilitados.

Código

R1401a

Fonte

Bases de datos do IGVS

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Cómputo das vivendas e edificios que resultan das obras de rehabilitación que se realicen en
vivendas e edificios (tanto por accións de fomento como de actuacións propias do IGVS).
O método de cálculo é a suma do número que resulte das accións durante o período.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

(Período 2010-2014)

13.616,0

28.000,0

Consellería

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.4: Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas
de rehabilitación e conservación da vivenda

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R1402a

Fonte

Bases de datos administrativas da Axencia Galega de Infraestruturas e dos datos publicados
polo Ministerio de Fomento das estradas en servizo na comunidade autónoma.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Indicador: % de poboación de Galicia a 15 minutos ou menos do acceso a rede de vías de altas
prestacións.
Cálculo: Avalíanse os tempos de percorrido do centro de cada concello a unha vía de altas
prestacións establecendo a porcentaxe sobre o total dos que se sitúan a menos de 15 minutos.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

80,6

83,0

Consellería

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.4: Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas
de rehabilitación e conservación da vivenda

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R1402b

Fonte

Datos de datos administrativas da Axencia Galega de Infraestruturas (AGI)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Indicador: % da rede autonómica de estradas que dispón dos medios necesarios para
proporcionar unha axeitada conservación e vialidade invernal.
Cálculo: Se avalía o conxunto da rede que conta cun operativo para atender as incidencias e a
conservación ordinaria da rede de estradas competencia da Comunidade Autónoma respecto o
total da rede.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

100,0

100,0

Consellería

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.4: Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas
de rehabilitación e conservación da vivenda

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Taxa de idoneidade aos 10 anos de idade.

Código

R1501a

Fonte

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Secretaría Xeral Técnica)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

As taxas de idoneidade mostran se o alumnado progresa adecuadamente durante a
escolarización obrigatoria.
Para calcular a taxa de idoneidade aos 10 anos de idade, dividimos o nº de alumnos de 10 anos
matriculados en 5º curso de ed. primaria entre o total de alumnado de 10 anos matriculado en
ensinanzas de réxime xeral

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual, correspondente a cada un dos cursos académicos

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Curso 2014/2015

90,0

93,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados
coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia

OE/OI

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

Taxa de graduación universitaria (só grao).

Código

R1502a

Fonte

Sistema integrado de información universitaria dependente do Ministerio de Educación (SIIU)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

A taxa de graduación universitaria mostra os estudantes que finalizan os estudos de grado no
tempo previsto ou nun ano máis en relación á súa cohorte de entrada.
Para calcular esta taxa dividimos os estudantes de novo ingreso no curso X que se gradúan no
curso X+n ou antes entre os estudantes de novo ingreso no curso X, sendo n o número de anos
que duran os estudos de grado.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual, correspondente a cada un dos cursos académicos

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

curso 2013/2014

48,6

50,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados
coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia

OE/OI

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

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

Código

R1503a

Fonte

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Secretaría Xeral Técnica)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O alumnado por unidade en funcionamento en centros de educación especial (CEE) indica o nº
de alumnos que comparten unha unidade de educación especial, entendéndose este como o
alumnado que ten un mesmo titor e que cursa a maior parte do seu horario lectivo
conxuntamente, aínda que durante outra parte do horario poida separarse para a realización de
materias optativas ou xuntarse con outro alumnado en materias comúns. Para o cálculo deste
indicador, dividimos o total de alumnos matriculados en centros de tipoloxía CEE entre o total
de grupos en funcionamento en tales centros.

Periodicidade

Unidade

Número de alumnos por unidade

Anual, correspondente a cada un dos cursos académicos

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Curso 2014/2015

4,4

4,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados
coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia

OE/OI

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

Alumnado promovido por idioma (inglés) nas EOI

Código

R1504a

Fonte

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
títulos emitidos para os niveis Básico (B), Intermedio (I) e Avanzado (A))

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Nº de certificados emitidos nos distintos niveis superados nas EOI de Galicia.
O importe obténse dos números de certificados emitidos que para o nivel básico (B), para o
intermedio( I) e para o avanzado (A).

Periodicidade

Unidade

Número de alumnos
(Rexistro de

Anual, correspondente a cada un dos cursos académicos

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

5.555,0

6.100,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados
coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Profesorado que obtén unha acreditación trala súa participación en
actividades formativas

Código

R1505a

Fonte

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.- (Aplicación en liña Fprofe)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de docentes que realizaron alomenos unha actividade formativa no curso
2014/2015 sobre o total de docentes.
A cifra obtense dos datos extraídos da aplicación en liña Fprofe.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual, correspondente a cada un dos cursos académicos

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Curso 2014/2015

54,0

58,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados
coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia

OE/OI

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.

Páxina 34 de 136

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

Participantes que acadaron a titulación profesional.

Código

R1506a

Fonte

Enquisas realizadas aos alumnos dos cursos de formación

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Mide o nº de participantes que acadan a titulación profesional que lles permite o acceso ao
mundo laboral

Periodicidade

Unidade

Número de participantes

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

2.500,0

21.000,0

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados
coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia

OE/OI

OE.1.5.06 Mellorar a calidade e resultados do ensino náutico e marítimo - pesqueiro nas súas
diversas modalidades de formación profesional.

Páxina 35 de 136

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

Accións de formación e transferencia tecnolóxica.

Código

R1507a

Fonte

Datos dos arquivos e rexistros de formación da Secretaría Xeral de medio Rural e de Montes

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Terase en conta todas as acción de formación e de transferencia tecnolóxica levadas a cabo no
ano natural ( de 1 de xaneiro ao 31 de decembro), cuxos destinatarios son os profesionais do
sector agroforestal ou persoas con expectativas de incorporación ao mercado laboral.

Periodicidade

Unidade

Número de accións

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

400,0

2.500,0

Consellería

Consellería do Medio Rural

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados
coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia

OE/OI

OE.1.5.07 Cualificar aos traballadores e traballadoras do medio rural para a súa incorporación
ao mercado laboral agroforestal.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Taxa de idoneidade aos 14 anos de idade.

Código

R1508a

Fonte

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Xeral Técnica)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

As taxas de idoneidade mostran se o alumnado progresa adecuadamente durante a
escolarización obrigatoria.
Para calcular a taxa de idoneidade aos 14 anos de idade, dividimos o nº de alumnos de 14 anos
matriculados en 3º curso de ESO entre o total de alumnado de 14 anos matriculado en
ensinanzas de réxime xeral

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe
(Secretaría

Anual, correspondente a cada un dos cursos académicos

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Curso 2014/2015

72,0

74,0

Consellería

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

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados
coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R1508b

Fonte

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria .- (Aplicación de admisión a ciclos)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de alumnado que accede aos ciclos de grao medio desde a ESO sobre o total de
alumnado que obtivo o título da ESO.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual, correspondente a cada un dos cursos académicos

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Curso 2014/2015

69,0

70,0

Consellería

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

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados
coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Abandono educativo temperán

Código

R1509a

Fonte

Enquisa de poboación activa (EPA)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Poboación entre 18 e 24 anos (ambos inclusive) que non completou o nivel de educación de
secundaria segunda etapa e non segue ningún tipo de formación (regrada ou non regrada).
As categorías incluídas no cálculo do indicador son: analfabetos, educación primaria, formación
e inserción laboral que non precisa título de primeira etapa de secundaria, primeira etapa de
educación secundaria, formación e inserción laboral que precisa título de primeira etapa de
secundaria e garantía social/iniciación profesional.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Trimestral

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

17,0

13,5

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

PA

PA 1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados
coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia

OE/OI

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

Poboación que practica actividade física e deporte.

Código

R2101a

Fonte

Enquisa de hábitos de práctica de actividade física e deporte (Universidade de Santiago de
Compostela)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de persoas maiores de 18 anos que practican actividade física e deporte.
O resultado obtense da Enquisa de hábitos de práctica de actividade física e deporte sobre unha
mostra representativa da poboación.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Quinquenal

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

70,8

75,0

Consellería

Presidencia da Xunta de Galicia

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2101b

Fonte

Datos da aplicación de inscricións da Secretaría Xeral para o Deporte para o programa
XOGADE.Datos da Consellería de Educación sobre os centros participantes no Plan Proxecta
que conta con programas de fomento da actividade física e o deporte

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de escolares que participan en programas de promoción deportiva e de vida activa e
saudable.
O dato calcúlase a través da contabilización das inscricións para a participación nestes
programas, todas elas a través de aplicacións informáticas.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

109.641,0

131.569,2

Consellería

Presidencia da Xunta de Galicia

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2102a

Fonte

Barómetro Sanitario. Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador obtense da enquisa realizada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e
Igualdade entre a poboación maior de 18 anos a partir da pregunta: “Das seguintes afirmacións,
cal expresa mellor a súa opinión sobre o funcionamento do Sistema Sanitario no noso país?”.
A escala de respostas da pregunta é a seguinte: 1. en xeral, funciona bastante ben, 2. funciona
ben, pero son necesarios algúns cambios, 3. necesita cambios fundamentais, aínda que algunhas
cousas funcionan e 4. está tan mal que se necesita refacelo.
O indicador mide a porcentaxe de persoas que responden a opción 1 a esta pregunta.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Barómetro Sanitario
2014

26,9

28,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

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

Código

R2102b

Fonte

Deseño do sistema de información de análise complexo (SIAC). Información para a atención
primaria. SIAC-AP

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Media de días transcorridos desde a data idónea ata a data da cita asignada, das citas solicitadas
gravadas de medicina de familia e pediatría dentro do período de estudo.
Método: Días (Data idónea - Data da cita asignada) / Citas solicitadas gravadas.

Periodicidade

Unidade

Días

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

<1

< 0,5

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

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

Código

R2102c

Fonte

Deseño do sistema de información de análise complexo. SIAC-LE

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Media de días en espera estrutural cirúrxica en prioridade 1 transcorridos desde a data de
inclusión ata a data de remate do período de estudo, dos episodios en espera estrutural cirúrxica
en prioridade 1 na data de remate do período de estudo.
Método: Días en espera estrutural cirúrxica en prioridade 1 / Episodios en espera estrutural
Cirúrxica en prioridade 1

Periodicidade

Unidade

Días

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

20,3

< 30

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

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

Código

R2102d

Fonte

Deseño do sistema de información de análise complexo. SIAC-CPT

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Media de días en espera estrutural de primeiras consultas de enfermidade transcorridos desde
a data idónea ata a data de remate do período de estudo, dos casos en espera estrutural de
primeiras consultas de enfermidade na data de remate do período de estudo.
Método: Días en espera estrutural de primeiras consultas de enfermidade / Casos en espera
Estrutural de primeiras consultas de enfermidade

Periodicidade

Unidade

Días

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

49,9

< 45

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

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

Código

R2102e

Fonte

Rexistros dos programas poboacionais de cribado

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe da poboación obxectivo de cada cribado ás que lles ofrece o mesmo.
Poboacións obxectivo:- Enfermidades endocrinas e metabólicas: nados vivos- Xordeira
neonatal: nados vivos- Cancro de mama: mulleres de 50 a 69 anos- Cancro de colon:
pobación de 50 a 69 anos (homes e mulleres)

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

Metabolopatías,
xordeira neonatal e
cancro de mama:
100%. Cancro de
colón: 7,4%

100% da poboación
obxectivo en todos os
programas de cribado
poboacionais

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

% Cobertura vacinal (primovacunación)

Código

R2102f

Fonte

Rexistro do programa galego de vacinas. Instituto galego de estatística (IGE)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe. Numerador: Número de nenos e nenas menores dun ano, que reciben as doses de
vacinas previstas no calendario.
Denominador, número de nacementos anuais.
A cobertura de primovacinación fai referencia ao conxunto de doses de vacinas necesarias para
que nas persoas vacinadas se acade unha taxa de reconversión suficiente para garantir a súa
protección, e que se distingue das outras doses da serie que forman a vacinación completa que
son consideradas como de “recordo”.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

96,7

≥96

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

% de nenos/as con obesidade e sobrepeso

Código

R2102g

Fonte

Enquisa

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Prevalencia de sobrepeso e obesidade na poboación de ambos sexos de idades entre 6 e 15 anos
residentes en Galicia.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Irregular

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

33,1

<30

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

Porcentaxe de consultas telefónicas

Código

R2102h

Fonte

Servizo de Normalización e Integración da Información. S.X. de Avaliación Asistencial e Garantías

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de citas telefónicas solicitadas = N.º de citas telefónicas solicitadas X 100/Nº total de
citas solicitadas

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Xaneiro-Decembro
2015 para todas as
categorías

Porcentaxe de citas
telefónicas solicitadas
2015: Médico de
Familia (10%). Para
Pediatras, Enfermería,
Matronas,
Odontólogos,
Hixienistas Dentales e
Traballadores Sociais
(6,90%)

10-15%

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

% de altas hospitalarias en seguimento polo programa Conecta 72

Código

R2102i

Fonte

XANELA T.I.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Realización dunha consulta telefónica nas primeiras 72 horas tras alta hospitalaria= Nº de citas
conecta 72 na que se contacta co paciente X 100/ Nº total de citas conecta 72.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Semestral

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Iniciouse o trece de
abril do 2015. A
medida é dende 14
Abril ata o 30 de
Setembro do 2015

Contactouse co 85,7%
dos pacientes con cita
Conecta 72 despois
dunha alta hospitalaria.

95,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

Porcentaxe de programas implantados de e-interconsultas

Código

R2102k

Fonte

Servizo de Normalización e Integración da Información. S.X. de Avaliación Asistencial e Garantías

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de e-interconsultas realizadas dende Atención Primaria aos distintos servizos de
Atención Hospitalaria en relación coas consultas presenciais.
Nº de e-interconsultas solicitadas dende Atención Primaria X 100/ Nº de citas presenciais
solicitadas dende Atención primaria.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

8,1

20,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

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

Código

R2102l

Fonte

SINASP (Sistema de Notificación e Aprendizaxe para a Seguridade Social do Paciente)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Sobre o total de eventos adversos notifiacos no SINASP avaliaránse aqueles nos que se fixo unha
análise causa-raiz (análise pormenorizada e plan de mellora asociado), (número total de
eventos adversos con realización de análise causa-raiz/número total de eventos adversos
notificados)*100

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Decembro 2015

3,0

5,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

% Implantación historia clínica electrónica

Código

R2103a

Fonte

Sistemas de información da Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de centros (atención primaria máis atención especializada) que teñen implantado
o sistema de Historia Clínica Electrónica do Servizo Galego de Saúde (IANUS).
Obtense dividindo o número de centros con IANUS entre o número total de centros,
considerando tanto os centros de saúde coma os hospitais.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

100,0

100,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

% Implantación receita electrónica

Código

R2103b

Fonte

Sistemas de información da Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de centros (atención primaria máis atención especializada) que teñen implantado o
sistema de receita electrónica (e-receita).
Obtense dividindo o número de centros con e-receita entre o número total de centros.
Considerando tanto os centros de saúde coma os hospitais.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

100,0

100,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2103c

Fonte

Sistemas de información da Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de centros de atención primaria que teñen acceso a algunha das especialidades de
telemedicina.
O numerador é a suma de centros de saúde que teñen acceso a cada unha das especialidades, e o
denominador a multplicación do número total de centros de saúde polo número total de
especialidades de telemedicina existentes.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

38,0

40,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

N.º total de accesos a libros electrónicos

Código

R2103d

Fonte

Biblioteca Virtual do Sistema Público de Saúde de Galicia.BIBLIOSAÚDE

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número total de accesos a libros electrónicos por parte dos profesionais

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

37.427,0

50.000,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

N.º de descargas de artigos científicos de revistas electrónicas

Código

R2103e

Fonte

Biblioteca Virtual do Sistema Público de Saúde de Galicia. BIBLIOSAÚDE

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número total de descargas de artigos científicos publicados en revistas electrónicas, realizadas
polos profesinais.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

548.433,0

550.000,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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.

Páxina 57 de 136

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

Nº profesionais con expedient-e

Código

R2103f

Fonte

Base de datos FIDES (Soporte Xestión)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de expedientes profesionais electrónicos creados dende o inicio do proxecto (xullo de
2011).
Método: Reconto dos expedientes creados desde xullo de 2011 ata o día en que se realiza o
cálculo.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

146.448,0

250.000,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Porcentaxe de prescrición de xenéricos

Código

R2104a

Fonte

Deseño do sistema de información de análise complexo. SIAC-PF

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Cociente entre o número de envases dispensados de medicamentos xenéricos en receita oficial e
o número total de envases de medicamentos dispensados en receita oficial

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

41,7

45,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

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

Código

R2104b

Fonte

Deseño do sistema de información de análise complexo. SIAC-PF

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Cociente entre o número de envases de omeprazol facturados en receita oficial, entre o número
total de envases de Inhibidores da bomba de protóns (IBP) facturados en receita oficial.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

67,2

>74

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

Porcentaxe de utilización dos medicamentos biosimilares

Código

R2104c

Fonte

Deseño do sistema de información de análise complexo. SIAC-PF

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de utilización en Dosis Diarias Definidas (DDD) de medicamentos biosimilares
respecto ao total de medicamentos nos grupos terapéuticos onde exista medicamento Biosimilar
comercializado, financiado e empregados no ámbito hospitalario

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

Non dispoñible porque
son medicamentos de
recente
comercialización.

>10%

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

Porcentaxe de produtos unificados coa plataforma loxística

Código

R2104d

Fonte

Deseño do sistema de información de análise complexo. SIAC/SISLOG (Sistema de Información
da Plataforma Loxística)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de variación do número de termas referenciaís de produtos con movementos nun
ano natural calculado respeto ao ano anterior

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014-2015

diminución dun 8%

Diminución 1%
respeto do ano
anterior

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

Centros con mellora da eficiencia enerxética

Código

R2104e

Fonte

Datos propios do Servizo Galego de Saúde e Rexistro Público de certificacións enerxéticas INEGA

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de centros con mellora na súa certificación enerxética con respecto á situación no ano
2015

Periodicidade

Unidade

Centros

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

0,0

20,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

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

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

Código

R2105a

Fonte

Tarxeta Sanitaria: Poboación protexida

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

(Poboación protexida polos centros de saúde novos ou mellorados nun periodo de 6
anos/Poboación protexida total a final de periodo)*100 %

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

cada 6 anos

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Periodo 2009-2014

5,0

10,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

OE.2.1.05 Adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades de pacientes e
profesionais.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

% de poboación con infraestruturas hospitalarias novas e/ou melloradas

Código

R2105b

Fonte

Tarxeta Sanitaria: Poboación protexida

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

(Poboación protexida infraestructuras hospitalarias novas ou mellorados no perido 2015 – Ano
actual/Poboación protexida total)*100 %

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

20,0

60,0

Consellería

Consellería de Sanidade

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos vida
saudables

OE/OI

OE.2.1.05 Adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades de pacientes e
profesionais.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2201a

Fonte

SX de Política Social. Sistema de información do Sistema Galego de Atención á Dependencia
(SIGAD)/Sistema de información del Sistema de Atención a la Dependencia (SISAAD)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de persoas atendidas a través do sistema para a autonomía e atención á dependencia
sobre o total de persoas recoñecidas con dereito de atención

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

58,7

75,0

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.2: Desenvolvemento do sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e
dependentes

OE/OI

OE.2.2.01 Incrementar a cobertura de atención ás persoas en situación de dependencia.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2202a

Fonte

Cifras poboacionais de referencia. Instituto Galego de Estatística (IGE)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

A partir das cifras poboacionais de referencia estímase a porcentaxe, sobre a poboación maior
de 55 anos, de poboación sobre a que se realiza actividades de prevención de dependencia ou
unha labor de sensibilización sobre envellecemento activo.
En 2014 as actuacións realízanse sobre a poboación de entre 65 e 80 anos, que representa o
45,82% da poboación maior de 55 anos.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

45,8

80,8

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.2: Desenvolvemento do sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e
dependentes

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2202b

Fonte

IGE e Censo persosas con discapacidade.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Cociente entre o número de persoas con discapacidade que participan en programas de
promoción da autonomía persoal sobre o total de persoas con discapacidade.
O valor do indicador en 2014 parte do total de persoas con discapacidade en Galicia: 214.248,
así como dos datos de participación neste tipo de actividades que constan nas memorias
xustificativas das entidades de iniciativa social que os desenvolven e que arroxan unha
participación de 120.295 persoas en 2014.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

56,1

70,0

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.2: Desenvolvemento do sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e
dependentes

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2301a

Fonte

ndicadores demográficos. IGE

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de nacementos no ano por cada 1000 habitantes, tomando como poboación de
referencia unha estimación da poboación na metade do ano.
Taxa bruta de natalidadet=Nt/((Pt+P(t+1))/2)×1000Onde Nt é o total de nacementos durante
o ano te Pt é o total de poboación no 1 de xaneiro do ano t.

Periodicidade

Unidade

Tanto por mil

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

7,2

10,4

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción da
igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2301b

Fonte

Base de datos propia do Servizo de Protección de Menores

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de menores en acollemento familiar con respecto aos que se atopan en acollemento
residencial

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

52,1

70,0

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción da
igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Taxa de escolarización de poboación de 0 a 3 anos

Código

R2301c

Fonte

Poboación: Datos do IGE (2013) e ocupación das escolas infantís no curso escolar. Estatística de
elaboración propia, conxunta co Ministerio de Educación

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

A taxa de escolarización é a relación porcentual entre o alumnado de 0 a 3 anos de idade
respecto ao total de poboación desa idade.
Tense en conta a ocupación actual nas escolas infantís e o número de nenos 0-2 anos

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Curso 2014/2015

40,8

50,0

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción da
igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Entidades do rexistro de voluntariado galego

Código

R2302a

Fonte

Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

As entidades de acción voluntaria son Asociacións, Fundacións, Federacións legalmente
constituídas, ás que comunmente se categoriza como ONG, de carácter privado e sen ánimo de
lucro, que desenvolven a súa actividade prioritariamente no ámbito da acción social, a favor dos
demais e de intereses sociais colectivos. Son organizacións de iniciativa social que, aínda que
adoitan contar con profesionais remunerados, levan a cabo as súas actividades en gran medida
grazas á colaboración dos voluntarios, que complementan esforzos e funcións.
A inscrición no Rexistro das entidades de acción voluntaria é voluntaria e declarativa. Non
obstante, a inscrición será condición indispensable para acceder ás axudas e subvencións, así
como para subscribir convenios coas administracións públicas de Galicia en materia de
voluntariado.
O órgano competente en materia de acción voluntaria publicará e actualizará anualmente un
catálogo con todas as entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria, o indicador
contabiliza o número de entidades de acción voluntaria rexistradas.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

869,0

1.000,0

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción da
igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación

OE/OI

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

Persoas voluntarias inscritas no rexistro de voluntariado galego

Código

R2302b

Fonte

Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

A sección de experiencias das persoas voluntarias do Rexistro de Acción Voluntaria terá
depositada a documentación remitida polas entidades de acción voluntaria en relación coas
certificacións que expidan ás persoas voluntarias relativas ás accións voluntarias desenvolvidas
por estas.
As entidades de acción voluntaria remitirán ao Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, por
petición das persoas voluntarias nelas integradas e logo da autorización da cesión dos seus
datos persoais, as certificacións que acrediten as accións voluntarias desenvolvidas por estas.
O indicador contabiliza o número de persoas voluntarias.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

38.887,0

40.000,0

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción da
igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación

OE/OI

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

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

Código

R2303a

Fonte

"Anuario de estatísticas do Ministerio de Empleo e Seguridade Social": Excedencias por coidado
de familiares e de fillas/os segundo sexo da persoa perceptora

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Partindo do número total de excedencias por coidado de fillas/os e familiares que figuran na
fonte de referencia, calculase a porcentaxe de participación das mulleres na asunción destas
responsabilidades:
Porcentaxe de participación das mulleres no disfrute de excedencias para o coidado de fillas/os
e familiares segundo os datos da fonte indicada (elaboración propia).

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

90,1

85,0

Consellería

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción da
igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2304a

Fonte

Base de datos administrativa da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador se refire á cantidade de mozos e mozas que participan nos programas propios da
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que implican a adquisición de competencias
vinculadas á capacitación para o emprego.
O indicador se calcula por adición do número de participantes nos distintos programas.

Periodicidade

Unidade

Mozos/as

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

4.027,0

4.030,0

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción da
igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Alumnado beneficiario dos servizos e das axudas complementarios da
ensinanza.

Código

R2305a

Fonte

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (Secretaría Xeral Técnica)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Alumnado que percibe calquera servizo ou axuda de carácter complementario á ensinanza.
Para calcular este indicador se divide o total de alumnado beneficiario de calquera servizo ou
axuda de carácter complementario á ensinanza no curso escolar correspondente, entre o total
de alumnado matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar
correspondente.
O alumnado compútase unha soa vez para evitar solapamentos entre o alumnado que percibira
varias axudas ou fora beneficiario de varios servizos, ámbolos dous, co carácter de
complementario á ensinanza.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual, correspondente a cada un dos cursos académicos.

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Curso 2015/2016

61,1

70,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción da
igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación

OE/OI

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.

Páxina 76 de 136

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

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

Código

R2305b

Fonte

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (Aplicación XADE)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Resultado obtido na avaliación das materias de lingua galega e lingua castelán ao remate das
etapas educativas de Educación Primaria.Porcentaxe de alumnos con avaliación positiva sobre
o total de alumnos que realizan a avaliación.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual, correspondente a cada un dos cursos académicos.

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Curso 2014/2015

88,0

90,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción da
igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2305c

Fonte

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Aplicación XADE)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Resultado obtido na avaliación das materias de lingua galega e lingua castelán ao remate das
etapas educativas de Educación Secundaria Obrigatoria.
Porcentaxe de alumnos con avaliación positiva sobre o total de alumnos que realizan a
avaliación.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual, correspondente a cada un dos cursos académicos.

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Curso 2014/2015

79,0

80,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.3: Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción da
igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2401a

Fonte

Base de datos propias, extraída do informe anual de persoas beneficiarias de RISGA e AIS. E
Enquisa de condicións de vida do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de persoas perceptoras de axudas e de prestacións de inclusión social en Galicia
sobre o número de persoas que se atopan en situación de risco de pobreza, que son as que viven
nun fogar onde o ingreso dispoñible por persoa adulta equivalente sitúase baixo o limiar de
pobreza (o 15,4 % da poboación no ano 2014).
Numerador: persoas atendidas ou perceptoras de axudas e de prestacións de inclusión social en
Galicia obtido a partir do informe anual de persoas beneficiarias de RISGA e AIS.
Denominador (persoas que se atopan en situación de risco de pobreza) obtido da Enquisa de
condicións de vida.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

2,5

4,5

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero

OE/OI

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

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

Código

R2402a

Fonte

Información administrativa da Secretaría Xeral da Emigración.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de solicitudes atendidas sobre aquelas presentadas nos programas socioasistenciais da Secretaría Xeral da Emigración

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

85,0

90,0

Consellería

Consellería de Política Social; Presidencia da Xunta de Galicia

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Fenda salarial entre mulleres e homes

Código

R2403a

Fonte

Estatística de mercado de traballo e pensións nas fontes tributarias, que é unha investigación de
carácter censual baseada na Relación de Perceptores de Salarios, Pensións e Prestacións por
Desemprego que presentan os empreadores mediante a Declaración Anual de Retencións e
Ingresos a Conta sobre Rendementos do Traballo (Modelo 190).

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Partindo do salario medio anual desde a óptica do perceptor segundo sexo, extraído das
declaracións do IRPF elaborado pola fonte de referencia, calculase a diferenza do salario medio
entre homes e mulleres e logo compútase a porcentaxe que supón esta diferenza sobre o salario
medio dos homes.
O salario e a pensión medios na estatística tributaria mídense como o cociente das masas
declaradas de rendementos do traballo divididas polo número de perceptores, sen ter en conta o
tempo efectivo de traballo ou o número de meses nos que se recibiron a pensión.
Este feito produce un rumbo á baixa do salario e pensión medios en comparación con outras
estatísticas nas cales o denominador é o número medio anual de asalariados ou de pensionistas.
O mesmo cabe dicir das prestacións por desemprego medias que figuran na estatística.Pola
mesma razón, non se pode interpretar o número de perceptores na cola baixa da distribución
salarial (por baixo de 1 SMI) como persoas que perciben un salario inferior ao salario mínimo.
Ese tramo recolle aos perceptores que só traballaron unha fracción do ano e a súa masa de
retribucións inclúe máis nada que as retribucións salariais polo tempo traballado (esa mesma
persoa puido recibir noutra parte do ano prestacións por desemprego ou, no caso das persoas
que se xubilan ao longo do ano, pensións).

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

22,4

20,5

Consellería

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Taxa de ocupación de 16 a 64 anos feminina

Código

R2403b

Fonte

Enquisa de poboación activa. IGE-INE

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

A enquisa de poboación activa estima o número de ocupados que son as persoas de 16 ou máis
anos que durante a semana de referencia estiveron traballando durante polo menos unha hora a
cambio dunha retribución en diñeiro ou especie ou quen tendo traballo estiveron
temporalmente ausentes do mesmo por enfermidade, vacacións, etcétera.
O indicador calcúlase como o número de ocupadas no grupo de idade de 16 a 64 anos dividido
entre a poboación dese grupo de idade. Datos anuais elaborados polo IGE-INE.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

53,9

57,5

Consellería

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social

Código

R2404a

Fonte

Instituto Galego de Estatística (IGE). Enquisa de condicións de Vida das familias.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

A taxa de risco de pobreza ou exclusión social (AROPE) é a porcentaxe de poboación en risco de
pobreza ou exclusión social sobre o conxunto da poboación.
A poboación en risco de pobreza ou exclusión social é aquela que está nalgunha das seguintes
situacións:
- En risco de pobreza: o ingreso por unidade de consumo está por debaixo do 60% da mediana
dos ingresos por unidade de consumo.
- En carencia material severa.
- Persoas de 0 a 59 anos que viven en fogares sen ingresos de traballo ou con baixa intensidade
de ingresos de traballo, é dicir, onde o número de días que os adultos de 18 a 59 anos dese fogar
tiveron ingresos por traballo supón ata o 20% do número total de días que poderían telos
durante o ano natural anterior á realización da enquisa.
Carencia material severa: unha persoa vive nun fogar con carencia material severa cando ten
carencia, polo menos, en catro conceptos dos seguintes:
- Non pode permitirse ir de vacacións polo menos unha semana ao ano.
- Non pode permitirse unha comida de carne, polo ou pescado polo menos cada dous días.
- Non pode permitirse manter a vivenda cunha temperatura adecuada.
- Non ten capacidade para facer fronte a gastos imprevistos.
- Tivo atrasos no pagamento de gastos relacionados coa vivenda principal (hipoteca ou aluguer,
gas, comunidade...).
- Non pode permitirse dispoñer de coche.
- Non pode permitirse dispoñer de teléfono (fixo ou móbil).
- Non pode permitirse dispoñer de televisor en color.
- Non pode permitirse dispoñer de lavadora.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014 (*dato definitivo
a 31/12/2014)

22,1

19,9

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero

OE/OI

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

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

Código

R2404b

Fonte

Instituto Galego de Estatística (IGE). Enquisa de condicións de Vida das familias.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

A taxa de risco de pobreza ou exclusión social da poboación inmigrante en Galicia (AROPE) é a
porcentaxe de poboación inmigrante en risco de pobreza ou exclusión social sobre o conxunto
da poboación inmigrante.
A poboación en risco de pobreza ou exclusión social é aquela que está nalgunha das seguintes
situacións:
- En risco de pobreza: o ingreso por unidade de consumo está por debaixo do 60% da mediana
dos ingresos por unidade de consumo.
- En carencia material severa.
- Persoas de 0 a 59 anos que viven en fogares sen ingresos de traballo ou con baixa intensidade
de ingresos de traballo, é dicir, onde o número de días que os adultos de 18 a 59 anos dese fogar
tiveron ingresos por traballo supón ata o 20% do número total de días que poderían telos
durante o ano natural anterior á realización da enquisa.
Carencia material severa: unha persoa vive nun fogar con carencia material severa cando ten
carencia, polo menos, en catro conceptos dos seguintes:
- Non pode permitirse ir de vacacións polo menos unha semana ao ano.
- Non pode permitirse unha comida de carne, polo ou pescado polo menos cada dous días.
- Non pode permitirse manter a vivenda cunha temperatura adecuada.
- Non ten capacidade para facer fronte a gastos imprevistos.
- Tivo atrasos no pagamento de gastos relacionados coa vivenda principal (hipoteca ou aluguer,
gas, comunidade...).
- Non pode permitirse dispoñer de coche.
- Non pode permitirse dispoñer de teléfono (fixo ou móbil).
- Non pode permitirse dispoñer de televisor en color.
- Non pode permitirse dispoñer de lavadora.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

40,0

38,5

Consellería

Consellería de Política Social

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero

OE/OI

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

Denuncias por violencia de xénero.

Código

R2405a

Fonte

Consejo General del Poder Judicial

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Informes trimestrais e anuais en base aos datos recolleitos nos boletíns estatísticos trimestrais
dos xulgados de violencia contra a muller, e os apartados de violencia contra a muller dos
boletíns dos xulgados de instrución e primeira instancia e instrución, do penal, de menores e
audiencias provinciais.
Ofrécense resultados a nivel de tribunal superior e xustiza, de provincia e de partido xudicial (só
para os datos dos xulgados de violencia contra a muller).
Contabilízase o número de denuncias por violencia de xénero presentadas en todos os xulgados
competentes.

Periodicidade

Unidade

Número

Trimestral

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

5.209,0

5.000,0

Consellería

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.4: Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía,
axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R2501a

Fonte

Bases de datos do IGVS

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Determínase o número de unidades de convivencia que acceden a unha vivenda tanto en réxime
de adquisición como de aluguer.
Calcúlase pola suma das unidades que resultan das distintas medidas durante o período.
Enténdese por unidade convivencial a integrada polos cónxuxes non separados legalmente e
polas parellas que convivan con lazos de afectividade análogos ó matrimonio. Inclúense os fillos
menores e os maiores que dependan economicamente dos seus pais, así como os incapacitados e
ascendentes a cargo. Tamén se considerará unidade convivencial a integrada a título individual
por persoas maiores de idade, con capacidade económica suficiente.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

(Período 2010-2014)

11.342,0

22.500,0

Consellería

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Eixe

E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

PA

PA 2.5: Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás
posibilidades de cada familia

OE/OI

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

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

Código

R3101a

Fonte

Empresas subministradoras, Portos de Galicia, titulares das concesións

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Mide a variación do gasto de enerxía realizado nas instalacións portuarias en unidades de
consumo utilizando como base 100 o consumo do ano 2014.
Dividirase o consumo do ano de referencia polo consumo do ano base e expresarase en tanto
por cen

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Bianual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

100,0

70,0

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R3101b

Fonte

Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de portos que teñen realizada algunha mellora nos seus equipamentos en relación co
porto tipo que determine o plan de Actuación en equipamentos pesqueiros ata 2020.
Dividirase o numero de portos con melloras realizadas sobre o porto tipo polo nº de portos
totais e expresarase en tanto por cen.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

40,0

100,0

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R3101c

Fonte

Datos estadísticos da facturación anual de Portos de Galicia e , en concreto, a factuaración total e
a correspondente as tasas TODP e CIS

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador representa o peso da facturación correspondente a ocupación de dominio público
portuario por a actividade privada.
O seu cálculo realízase polo cociente entre a suma da factuación das tasas TODP e CIS e a
facturación total

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

20,4

24,0

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R3102a

Fonte

Bases de datos administrativas das unidades analíticas do INTECMAR

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe de cumprimento= número de controis programadas realizadas / número de controis
programados ao inicio do ano.
Os controis efectuados serán: análises, inspeccións e intervencións por contaminación mariña.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

89,0

100,0

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Superficie de concentración parcelaria equivalente

Código

R3103a

Fonte

Subdirección Xeral de Infraestruturas Agrarias

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador mide en hectáreas a superficie obxecto de concentración parcelaria.
Para o cálculo do indicador pártese de que o investimento a realizar para lograr unha hectárea
ten un custo de 3.700 €. Do investimento que se realice en cada anualidade en procesos de
concentración parcelaria obterase o dato de superficie de concentración parcelaria que se irá
acumalando partindo dun valor 0 no ano 2015

Periodicidade

Unidade

Hectáreas

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

0,0

18.000,0

Consellería

Consellería do Medio Rural

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

OE.3.1.03 Mellorar as infraestruturas no medio rural para acadar unhas explotacións máis
competitivas.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Superficie queimada

Código

R3104a

Fonte

Memorias anuais do PLADIGA - Obxectivos de control

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Superficie queimada total por incendios forestais medida en hectáreas tomando a media dos dez
anos anteriores ao ano de referencia,.
A modo de exemplo, o dato de 2014 inclúe a media anual de superficie queimada entre o ano
2005 e 2014, ambos incluídos.

Periodicidade

Unidade

Hectáreas

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Período 2005-2014

27.210,2

26.000,0

Consellería

Consellería do Medio Rural

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

OE.3.1.04 Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a prevención e a
defensa contra os mesmos.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de lumes

Código

R3104b

Fonte

Memorias anuais do PLADIGA - Obxectivos de control

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Incendios, inclúense os lumes onde a superficie arborada queimada (SAQ) é maior de 0,5 ha ou
ben a superficie arborada queimada máis a superficie rasa queimada (SRQ) é maior de 1,0
ha.SAQ>0,5 ha ou (SAQ+SRQ)>1 ha
O indicador mide o nº de incendios medio nos dez anos anteriores ao ano de referencia.
A modo de exemplo, o dato de 2014 inclúe a media anual de superficie queimada entre o ano
2005 e 2014, ambos incluídos.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Período 2005-2014

815,0

680,0

Consellería

Consellería do Medio Rural

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

OE.3.1.04 Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a prevención e a
defensa contra os mesmos.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

PIB por habitante en concellos moi pouco poboados

Código

R3105a

Fonte

IGE e elaboración propia

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

PIB por habitante municipal determinado en concellos moi pouco poboados ("ZPP baixa"
segundo a caracterización do IGE)

Periodicidade

Unidade

Euros/habitante

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2012

16.110,52

18.000,0

Consellería

Consellería do Medio Rural

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Volume da produción gandeira

Código

R3106a

Fonte

Cuentas Económicas de la Agricultura, Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio
Ambiente

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

A Produción Animal recolle o valor, a prezos básicos, dos produtos derivados do gando (carne,
leite, ovos, .. .).
Inclúense, ademais dos obtidos a partir das especies domésticas clásicas: vacún, ovino, caprino,
porcino, aves e coellos.

Periodicidade

Unidade

Miles de euros

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2012

2.121.740,0

2.200.000,0

Consellería

Consellería do Medio Rural

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Valor económico das producións amparadas baixo indicativos de calidade.

Código

R3107a

Fonte

Datos proporcionados polos consellos reguladores dos produtos galegos con indicativos de
calidade

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Os consellos reguladores dispoñen dos datos das producións certificadas cada ano e sobre estas
aplican un valor estimado da produción na primeira venda, considerando os precios medios de
mercado dos distintos operadores en cada un dos produtos de calidade.

Periodicidade

Unidade

Euros

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

327.291.489,5

343.656.063,0

Consellería

Consellería do Medio Rural

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de agrupacións de produtores creadas

Código

R3107b

Fonte

Consellería do Medio Rural e do Mar

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de organizacións de produtores

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

3,0

10,0

Consellería

Consellería do Medio Rural

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R3108a

Fonte

Datos dos arquivos e rexistros da Secretaría Xeral de Medio Rural e de Montes

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

A posta en valor das producións forestais estimarase en función da superficie forestal que conte
con instrumentos de ordenación ou xestión forestal (aprobados pola Administración) e con
outras figuras equivalentes, como as adhesións expresas a referentes de boas prácticas e a
modelos silvícolas orientativos.

Periodicidade

Unidade

Hectáreas

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2016

150.000,0

1.300.000,0

Consellería

Consellería do Medio Rural

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

OE.3.1.08 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomentar a xestión forestal sostible.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R3109a

Fonte

Datos oficiais da Rede de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), que inclúe os resultados de todos
os programas nacionais de erradicación, vixilancia e control de enfermidades dos animais.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador sinala a porcentaxe de explotacións gandeiras libres de enfermidades obxecto de
control oficial.
Calcúlase tendo en conta as explotacións de produción e reprodución das diferentes especies
animais obxecto de programa oficial de erradicación, control e vixilancia, e aquelas explotacións
nas que se obtivo un diagnóstico oficial positivo de calquera das enfermidades obxecto de
programa.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

99,9

100,0

Consellería

Consellería do Medio Rural

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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

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

Código

R3110a

Fonte

Comisión Europea

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

% de correccións financeiras en relación cos pagamentos efectuados no exercicio FEAGA
FEADER

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Irregular

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Serie histórica desde
1996 a nivel de Unión
Europea

1,5

0,8

Consellería

Consellería do Medio Rural

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

OE.3.1.10 Aumentar a renda de agricultores/as e gandeiros/as de Galicia.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R3111a

Fonte

Consellería do Medio Rural e do Mar. Ocupesca 2013. Dirección Xeral de Desenvolvemento
Pesqueiro

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Mide a participación do sector nas actividades de divulgación e formación dos ocupados do
sector pesqueiro.
Calcúlase como o cociente entre o número de participantes e o numero de ocupados (obtidos de
Ocupesca) e expresarase en tanto por cen.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

89,16

100

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Poboación feminina ocupada no sector da pesca extractiva

Código

R3111b

Fonte

Consellería do Medio Rural e do Mar. Ocupesca . Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Mide a presencia e participación das mulleres na poboación ocupada na pesca extractiva.
Calcúlase como o cociente entre o número de persoas ocupadas entre o total da poboación
ocupada total na pesca extractiva, expresarase en tanto por cen

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Bienal

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

4,0

7,0

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Produción do sector pesqueiro

Código

R3112a

Fonte

Contas económicas anuais. Instituto Galego de Estatística (IGE)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Produción do sector pesqueiro en miles de euros.
A producción é unha actividade realizada baixo o control e a responsabilidade dunha unidade
institucional que utiliza man de obra, capital e bens e servizos para producir outros bens e
servizos (SEC-2010, 3.07 e seguintes). A produción inclúe, independentemente de que sexan
actividades ilegais ou ocultas, os seguintes casos:
A produción de todos os bens e servizos individuais ou colectivos subministrados a unidades
distintas dos seus produtores
A produción por conta propia daqueles bens que son consumidos polos propios produtores dos
bens ou que incrementan os seus activos (por exemplo, a construción de vivendas por conta
propia)
A produción por conta propia de servizos de aluguer das vivendas ocupadas polos seus
propietarios
Os servizos domésticos e persoais producidos polo persoal doméstico remunerado
As actividades de voluntariado (non remuneradas) que producen bens.

Periodicidade

Unidade

Miles de euros

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

1053139

1270000

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R3112b

Fonte

Contas económicas anuais. Instituto Galego de Estatística (IGE)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Porcentaxe que representa o valor engadido bruto do sector pesqueiro (VEBPesca) sobre o
produto interior bruto (PIB).
O método de cálculo é o seguinte: (VEBPesca/PIB) × 100
O Valor engadido bruto (VEB) é, para cada unidade dedicada a unha actividade produtiva, a
diferenza entre a produción e os consumos intermedios. A suma dos valores engadidos brutos,
máis os impostos netos de subvencións sobre os produtos, dan como resultado o Produto
Interior Bruto polo lado da oferta.
Para delimitar o sector da pesca utilízase a clasificación nacional de actividades económicas
(CNAE), a pesca é a división 3 da sección A da CNAE e inclúe a pesca mariña, a pesca en auga
doce, a acuicultura mariña e a acuicultura en auga doce.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

2,1

2,2

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Emprego creados

Código

R3113a

Fonte

DX Desenvolvemento Pesqueiro

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Nº de empregos creados.
Método de cálculo: comparativa entre os siguiente períodos: plantilla media anual para o ano
anterior á presentación da solicitude e plantilla media dos 3 anos seguintes á data do último
pago contable da axuda.
No caso de que a comparación dos períodos anteriores non soporte a creación do nivel de
emprego comprometido na solicitude de axuda, tendo en conta a situación económica do
momento, realizarase a comparativa entre os seguintes períodos: plantilla media anual para o
ano anterior á presentación da solicitude de axuda e plantilla media do terceiro ano dende a
data do último pago contable da axuda. Pártese do dato de emprego creado no anterior PEG
como valor de referencia

Periodicidade

Unidade

UTA (Unidades de traballo ano)

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

200,0

400,0

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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

Emprego mantido

Código

R3113b

Fonte

DX Desenvolvemento Pesqueiro

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Nº de empregos mantidos.
Método de cálculo: comparativa entre os siguiente períodos: plantilla media anual para o ano
anterior á presentación da solicitude e plantilla media dos 3 anos seguintes á data do último
pago contable da axuda. Pártese do dato de empre mantido no anterior PEG como valor de
referencia

Periodicidade

Unidade

UTA (Unidades de traballo ano)

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

213,0

413,0

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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

Número de negocios creados

Código

R3113c

Fonte

DX Desenvolvemento Pesqueiro

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de empresas que inician a súa actividade.
Método de cálculo: nº de operacións ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local
participativo nas zonas pesqueiras que supoñen que unha empresa inicia unha actividade.
Pártese do dato de negocios creador no anterior PEG como valor de referencia

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

60,0

110,0

Consellería

Consellería do Mar

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural

OE/OI

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

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

Código

R3201a

Fonte

Número de billetes vendidos

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador reflicte o número de ususarios 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.
O dito número obténse do número de billetes realmente vendidos.

Periodicidade

Unidade

Usuarios

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

10.924.951,0

18.241.527,0

Consellería

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.2: Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co medio ambiente e a paisaxe.
Fomento dunha economía baixa en carbono

OE/OI

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

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

Código

R3202a

Fonte

Balance Enerxético de Galicia, elaborado polo INEGA

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Descrición do indicador: Potencia renovable instalada en Galicia para xeración térmica.
Método de cálculo: Produto da potencia das instalacións de enerxías renovables galegas para
xeración térmica polas horas de funcionamento anuais das devanditas instalacións

Periodicidade

Unidade

ktep

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

437,0

450,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.2: Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co medio ambiente e a paisaxe.
Fomento dunha economía baixa en carbono

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Intensidade enerxética final.

Código

R3203a

Fonte

Balance Enerxético de Galicia, elaborado polo INEGA e Contas económicas anuais do IGE

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Descrición do indicador: Valor medio da cantidade de enerxía necesaria para xerar unha
unidade de riqueza.
Método de cálculo: Cociente entre o consumo de enerxía final en Galicia e o PIB galego

Periodicidade

Unidade

ktep/Millóns de euros constantes do ano 2008

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

0,1

0,1

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.2: Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co medio ambiente e a paisaxe.
Fomento dunha economía baixa en carbono

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Pernoitas en establecementos turísticos

Código

R3301a

Fonte

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de noites dos viaxeiros que se aloxaron en establecementos regrados contemplados
dentro das enquisas de ocupación elaboradas polo INE: Hoteleira, Campamentos turísticos,
Apartamentos turísticos e Turismo rural.
Enténdese por noite cada noite que un viaxeiro se aloxa nun establecemento turístico.

Periodicidade

Unidade

Noites

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

8.486.554,0

8.636.510,0

Consellería

Presidencia da Xunta de Galicia

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.3: Potenciación do turismo en Galicia a partir dun medio ambiente e cultura privilexiados

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Concellos con implantación da administración electrónica.

Código

R3401a

Fonte

Datos facilitados polos concellos e pola AMTEGA

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Nº de concellos adheridos aos convenios de desenvolvemento da E-administración: Convenio de
prestación de solucións básicas e-Administración e Convenio Leal_plataforma de licitación
electrónica das administracións locais

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

29,0

314,0

Consellería

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

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Concellos que xestionen de xeito compartido os servizos públicos.

Código

R3401b

Fonte

Expedientes de fusión da DXAL

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Nº de fusións

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

1,0

4,0

Consellería

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

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R3402a

Fonte

Rexistros administrativos

Unidade

Número

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo
Periodicidade

Bianual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

7

16

Consellería

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Superficie de paisaxe catalogada.

Código

R3403a

Fonte

Plan de Ordenación do Litoral (POL). Catalogo da paisaxe da comarca paisaxística do Deza.
Catalogo das Paisaxes de Galicia en elaboración.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Cuantificación de hetáreas catalogadas

Periodicidade

Unidade

Hectáreas

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2012

294.381,0

2.957.440,0

Consellería

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Poboación exposta a calidade do aire mala ou mellorable.

Código

R3404a

Fonte

Rede de calidade do aire, MeteoGalicia

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador mide o porcentaxe de poboación exposta a calidade do aire mala o mellorable
respecto á poboación de referencia de Galicia.
O método basease no indice de calidade do aire (ICA) que é un valor adimensional, calculado a
partir da concentración dos contaminantes medidos no aire ambiente nas estacións da rede de
calidad del aire, e tendo en conta os valores límite establecidos na lexislación para cada
contaminante.
O principal obxectivodo ICA é facilitar á poboación a comprensión da información relacionada
coa calidae do aire. Esta información atópase na página web www.meteogalica.es/Caire.
A partir do ICA diario de cada zona, da poboación desa zona e dos días nos que o ICA clasifica a
calidade do aire como malo o mellorable, calculase este indicador.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2013

56,9

46,0

Consellería

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R3501a

Fonte

Sistema de información de Residuos Urbanos de Galicia (SIRGARU)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador reflicte o resultado da recollida selectiva, o sistema recomendado pola normativa de
residuos para recuperar os materiais contidos nos residuos.
Calcúlase tendo en conta a porcentaxe entre a cantidade da recollida selectiva bruta dos
residuos domésticos coa cantidade de residuos domésticos producidos.A recollida selectiva
consiste na recollida diferenciada de materiais orgánicos fermentables e de materiais que se
poidan reciclar, así como calquera outro sistema de recollida diferenciada que permita a
separación dos materiais valorables contidos nos residuos.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Trimestral

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2012

15,5

27,3

Consellería

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.5: Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en
Europa

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Produción total de residuos domésticos

Código

R3501b

Fonte

Sistema de información de Residuos Urbanos de Galicia (SIRGARU)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O indicador describe a eficacia das medidas adoptadas para lograr reducir os residuos
domésticos producidos en Galicia.
A redución dos residuos é a primeira das opcións na xerarquía de xestión de residuos da UE.
O método de cálculo utilizado baséase nas cantidades, medidas en toneladas, que entran nas
plantas de tratamento destes residuos.

Periodicidade

Unidade

Tm

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2010

1.185.594,0

1.032.882,0

Consellería

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.5: Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en
Europa

OE/OI

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.

Páxina 118 de 136

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

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

Código

R3502a

Fonte

Revisión do Plan Hidrolóxico Galicia-Costa. Informe Intermedio do PHGC a enviar á Comisión
Europea. Informes de seguimento anuales a enviar ó Ministerio de Medio Ambiente

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Séguense os preceptos marcados na Directiva 2000/60/CE (DMA), que ten por obxectivo
establecer un marco para a protección das augas superficiais continentais, augas de transición,
augas costeiras e augas subterráneas co gallo de acadar a consecución dos obxectivos
medioambientais para as masas de auga.
O cumprimento dos obxectivos medioambientais non se limita unicamente á consecución do bo
estado das augas, senón que contempla tamén o cumprimento do principio de non deterioro e
dos requirimentos adicionais establecidos para as zonas protexidasUnha masa de auga
superficial é unha parte diferenciada e significativa de auga superficial como un lago, un
encoros, unha corrente, río ou canle, parte dun corrente río ou canle, unhas augas de transición
ou un tramo de augas costeiras. O estado ecolóxico das augas superficiais clasificarase como
moi bo, bo, moderado, deficiente ou malo.
No caso das masas de auga moi modificadas ou artificiais determinarase o potencial ecolóxico,
que se clasificará como máximo, bo, moderado, deficiente ou malo.Para clasificar o estado ou
potencial ecolóxico das masas de auga superficial utilizaranse os elementos de calidade
biolóxicos, hidromorfológicos e fisicoquímicos establecidos no anexo V do Regulamento da
Planificación Hidrolóxica. A clasificación do estado ou potencial ecolóxico dunha masa de auga
determinarase polo peor valor que se obtivo para cada un dos elementos de calidade por
separado. Incluirá unha valoración da incerteza na súa determinación.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

A revisión do PHGC realízase cada 6 anos (a última no 2015). O Informe
Intermedio envíase 3 anos despois da revisión do PHGC. Os Informes de
Seguimento teñen unha periodicidade anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

72,0

87,0

Consellería

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Eixe

E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

PA

PA 3.5: Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en
Europa

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R4101a

Fonte

Estatística elaborada polo departamento de acción cultural e eventos da Fundación Cidade da
Cultura; memoria de actividades de cultura 2014 (publicada na páxina web da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria); sistema de venda de entradas nos centros
dependentes de AGADIC.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de asistentes a actos integrados nas programacións culturais promovidas pola
Secretaría Xeral de Cultura, a DX Patrimonio Cultural, AGADIC e a Fundación Cidade da Cultura
de Galicia, e as súas entidades dependentes.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

223.000,0

240.000,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

PA

PA 4.1: Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha
fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información

OE/OI

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

Usuarios da CRVTG (de televisión e radiooíntes)

Código

R4103a

Fonte

Televisión: Kantar Media. Audimetría.
Radio: AIMC. Enquisa EGM Radio.
Compañia de Radio-Televisión de Galicia: Internet, Analytics.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Televisión e Radio: Indicador, Audiencia acumulada Galicia; Método de cálculo, Individuos
contactados nun día.
Compañía de Radio-Televisión de Galicia: Indicador, visitas; Método de cálculo, Número total de
sesións.

Periodicidade

Unidade

Usuarios (Televisión e Radio); Visitas (Compañía)

Diaria

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

910.000 (791.000
(Televisión) e 119.000
(Radio)); 32.374
(Compañía)

951.000 (Televisión e
Radio)

Consellería

Presidencia da Xunta de Galicia

Eixe

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

PA

PA 4.1: Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha
fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información

OE/OI

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

Persoas que interactuaron coa Administración por Internet para obter
información.

Código

R4104a

Fonte

INE/ IGE: Enquisa sobre equipamento e uso de tecnoloxías de información e comunicación nos
fogares.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Persoas (16 - 74 anos) que interactuaron coa Administración por internet para obter
información no último ano sobre o total da poboación dese grupo de idade.

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

67,8

75,0

Consellería

Presidencia da Xunta de Galicia

Eixe

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

PA

PA 4.1: Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha
fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información

OE/OI

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

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

Código

R4104b

Fonte

INE: Enquisa de uso TIC e Comercio Electrónico nas empresas.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Empresas de 10 ou máis traballadores que presentan impresos á Administración de forma
electrónica (sobre o total de empresas que dispoñen de conexión a Internet).

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

66,3

75,3

Consellería

Presidencia da Xunta de Galicia

Eixe

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

PA

PA 4.1: Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha
fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información

OE/OI

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

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

Código

R4104c

Fonte

INE: Enquisa de uso TIC e Comercio Electrónico nas empresas.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Empresas con menos de 10 empregados que presentan impresos á Administración de forma
electrónica (sobre o total de empresas que dispoñen de conexión a Internet).

Periodicidade

Unidade

Porcentaxe

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

32,3

41,3

Consellería

Presidencia da Xunta de Galicia

Eixe

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

PA

PA 4.1: Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha
fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información

OE/OI

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

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

Código

R4201a

Fonte

Memoria de actividades de cultura 2014 (publicada na páxina web da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria); estatísticas das bibliotecas de Galicia 2014; estatísticas
elaboradas polos servizos de arquivos e museos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Rexistro de entradas nos centros culturais de referencia (bibliotecas, arquivos e museos) e
cálculo de persoas participantes nas actividades desenvoltas nos mesmos.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

950.000,0

1.000.000,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

PA

PA 4.2: Conservación e promoción da riqueza cultural de Galicia

OE/OI

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.

Páxina 125 de 136

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

Bens declarados de interese cultural (BIC)

Código

R4202a

Fonte

Rexistro de bens de Interese Cultural de Galicia.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Conforme ao disposto na disposición transitoria primeira da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural
de Galicia, continuarán sendo de aplicación a todos os procedementos de declaración de interese
cultural as normas regulamentarias vixentes á súa entrada en vigor que regulan devandito
procedemento, en tanto non se opoñan ao disposto nesta lei, polo que para as solicitudes e
definición do contido dos bens do Rexistro de BIC segue en vigor o disposto no Decreto
430/1991, do 30 de decembro, polo que se regula a tramitación para a declaración de ben de
interese cultural e créase o Rexistro de Bens de Interese Cultural para Galicia (DOG nº 14 do 22
de xaneiro de 1992), nas condicións descritas.
Cómputo do número de NOVOS bens declarados BIC: monumentos, conxuntos históricos,
territorios históricos, etc.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

Media anos 2012,
2013 e 2014

3,0

4,0

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

PA

PA 4.2: Conservación e promoción da riqueza cultural de Galicia

OE/OI

OE.4.2.02 Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R4203a

Fonte

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
de Política Lingüística)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de persoas agrupadas por sectores, receptoras das distintas actividades de
dinamización e normalización da lingua galega ( sector económico, mocidade, familiar e sector
académico/formativo). Sumarase o número de persoas destinatarias das actividades de
dinamización e normalización da lingua galega separándoas por sectores ( sector académico,
mocidade, familiar e académico/formativo).
Os sectores económicos considerados son: Mocidade: 178.000, Ámbito familiar: 177.000 e
Sector académico/ formación: 117.407

Periodicidade

Unidade

Número de persoas
(Secretaría Xeral

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

472.407,0

600.000

Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Eixe

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

PA

PA 4.2: Conservación e promoción da riqueza cultural de Galicia

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R4301a

Fonte

Actividade dos órganos xudiciais, publicación do Consello Xeral do Poder Xudicial Sección de
Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial. "Justicia dato a dato".

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Taxa de resolución: o cociente entre os asuntos resoltos polos órganos xudiciais e os ingresados
para un determinado período.
Pon en relación o volume de ingreso coa capacidade resolutiva.

Periodicidade

Unidade

Razón

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

1,0

1,0

Consellería

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Eixe

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

PA

PA 4.3: Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa influencia e colaboración con
Europa, a Eurorexión e o resto do Estado

OE/OI

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

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

Código

R4302a

Fonte

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.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Este indicador, tempo medio transcorrido entre as chamadas e a mobilización, permite facer un
seguimento anual do tempo no que o CAE 112 Galicia xestiona de forma eficaz e eficiente unha
chamada na que se comunica unha situación de emerxencia e inicia a mobilización dos medios
necesarios para solventar dita emerxencia.
O método para calcular este indicador consiste en cuantificar todas as chamadas atendidas no
CAE 112 durante o ano e o tempo de resposta de cada unha delas, obtendo así a media nos 12
meses. Esa media é o tempo de resposta que aparece como indicador de resultado.

Periodicidade

Unidade

Segundos

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

27,0

25,0

Consellería

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Eixe

E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

PA

PA 4.3: Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa influencia e colaboración con
Europa, a Eurorexión e o resto do Estado

OE/OI

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 de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R5101a

Fonte

Aplicación informática da que dispón a Escola Galega de Administración pública, denominada
EGAPOLIS

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de alumnos que superaron as correspondentes probas de avaliación final de cada curso,
xornada ou calquera outra actividade formativa na que se esixa, e que reciben o certificado de
aproveitamento.
Estimarase o número de empregados e empregadas aos que se lle emite certificado e o número
de certificados totais emitidos.

Periodicidade

Unidade

Número

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

Nº de empregados/as
con certificado:
6.220 Nº de
certificados totais:
13.029

Nº de empregados/as
con certificado:
14.330 Nº de
certificados totais:
6.842

Consellería

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Eixe

E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

PA

PA 5.1: Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo público

OE/OI

OI.5.1.01 Acadar unha maior competencia dos empregados e empregadas públicos da
comunidade autónoma, promovendo unha formación continuada ao longo da súa vida
profesional, que redunde na mellora da prestación dos servizos públicos á cidadanía; a través
dunha formación adaptada ás necesidades do alumnado, de calidade, práctica e flexible, que
promova a conciliación da vida persoal e profesional, e aproveite todo o potencial das novas
tecnoloxías.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Aforro derivado do proceso de contratación centralizada

Código

R5201a

Fonte

Cadros de seguimento da execución do catálogo no que se inclúen a relación de prestacións
susceptibles de contratación centralizada e de autoprovisión aprobado polo Consello da Xunta o
18/09/2014.Pola súa banda, o consumo de enerxía primaria obtense dos consumos
rexistrados durante o ano 2014 na base de datos desta Consellería de PAPX. Os aforros se
calculan a partir da mellora de rendemento dos novos equipos con respecto aos existentes e da
redución de consumo derivada da mellora do cerramento a partir dos datos dos fabricantes.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Cálculo do aforro acadado coa contratación centralizada: calcúlase a diferenza entre o importe
de adxudicación das prestacións non incluidas na contratación centralizada e o importe de
adxudicación desas prestacións unha vez incluídas na contratación centralizada.

Periodicidade

Unidade

Euros

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

14.400.000,0

16.500.000,0

Consellería

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

Eixe

E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

PA

PA 5.2: Administración transparente, eficiente e orientada a resultados

OE/OI

OI.5.2.01 Acadar unha administración eficiente e que persiga a mellora continua da calidade dos
servizos a través da optimización e racionalización da xestión do gasto público.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Aforro derivado da autoprovisión de medios e prestacións

Código

R5201b

Fonte

Cadros de seguimento da execución do catálogo no que se inclúen a relación de prestacións
susceptibles de contratación centralizada e de autoprovisión aprobado polo Consello da Xunta o
18/09/2014.Pola súa banda, o consumo de enerxía primaria obtense dos consumos
rexistrados durante o ano 2014 na base de datos desta Consellería de PAPX.
Os aforros se calculan a partir da mellora de rendemento dos novos equipos con respecto aos
existentes e da redución de consumo derivada da mellora do cerramento a partir dos datos dos
fabricantes.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Cálculo do aforro acadado coa autoprovisión de servizos: cada Consellería debe remitir á
Secretaría Xeral Técnica desta Consellería o último día de cada mes información en relación ás
prestacións nas que se acudiu ao mecanismo da autoprovisión indicando o custe que lle supuxo
acudir a este mecanismo e o custe que lle suporía no caso de que se optase por externalizar a
prestación dese servizo.
O cálculo do aforro acadado obtense pola diferenza entre eses dous conceptos.

Periodicidade

Unidade

Euros

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

10.900.000,0

15.900.000,0

Consellería

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

Eixe

E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

PA

PA 5.2: Administración transparente, eficiente e orientada a resultados

OE/OI

OI.5.2.01 Acadar unha administración eficiente e que persiga a mellora continua da calidade dos
servizos a través da optimización e racionalización da xestión do gasto público.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R5201c

Fonte

Cadros de seguimento da execución do catálogo no que se inclúen a relación de prestacións
susceptibles de contratación centralizada e de autoprovisión aprobado polo Consello da Xunta o
18/09/2014.
Pola súa banda, o consumo de enerxía primaria obtense dos consumos rexistrados durante o
ano 2014 na base de datos desta Consellería de PAPX. Os aforros se calculan a partir da
mellora de rendemento dos novos equipos con respecto aos existentes e da redución de
consumo derivada da mellora do cerramento a partir dos datos dos fabricantes.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

O consumo de enerxía primaria realizase o cálculo a partir dos consumos reais.

Periodicidade

Unidade

kWh

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2015

89.246.672,2

Consumo enerxía
primaria nos
edificios:
85.918.584,28 kWh

Consellería

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

Eixe

E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

PA

PA 5.2: Administración transparente, eficiente e orientada a resultados

OE/OI

OI.5.2.01 Acadar unha administración eficiente e que persiga a mellora continua da calidade dos
servizos a través da optimización e racionalización da xestión do gasto público.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

Número de metas de información con difusión

Código

R5202a

Fonte

Seguimento do Plan Galego de Estatística (art. 12 Lei 8/2011)

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Número de metas de información incluídas nos anexos das leis do Plan Galego de Estatística que
teñan difusión nalgúns dos programas anuais que os desenvolvan.

Periodicidade

Unidade

Número de metas

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

97,0

104,0

Consellería

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Facenda
Consellería do Medio Rural

Eixe

E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

PA

PA 5.2: Administración transparente, eficiente e orientada a resultados

OE/OI

OI.5.2.02 Desenvolver o sistema de información estatística oficial como un dos piares nos que se
debe asentar as políticas de transparencia.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R5201d

Fonte

Calculo efecutado pola dirección xeral de avaliación a través de actualizacións periódicas que se
elevan ao Consello da Xunta de Galicia e se remiten ao Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

Obtéñense os aforros acadados gracias á supresión das entidades incluídas nos 3 Plans de
reordenación de entidades así como os derivados da implantación das preto de 800
recomendacións efectuadas polos auditores da Xunta de Galicia.
Ditos aforros están clasificados por conceptos en gastos funcionamento, de persoal e de
contratación e externalización de servizos.

Periodicidade

Unidade

Euros

Semestral (aprox).

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

59.282.044,5

80.000.000,0

Consellería

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

Eixe

E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

PA

PA 5.2: Administración transparente, eficiente e orientada a resultados

OE/OI

OI.5.2.01 Acadar unha administración eficiente e que persiga a mellora continua da calidade dos
servizos a través da optimización e racionalización da xestión do gasto público.
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Indicadores de resultado para o seguimento e
avaliación do PEG 2015-2020
Indicador

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

Código

R5201e

Fonte

Cálculo elaborado pola DXARA en función dos datos obtidos dos procedementos e servizos
incorporados á Guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia, utilizando a metodoloxía
do Método de Custos Estándar (MCE) e en concreto polo Método Simplificado de Medición
elaborado pola Administración Xeral do Estado e consensuado coa Xunta de Galicia.

Descrición
do
indicador
e método
de cálculo

A DXARA na aplicación do Método Simplificado valora as cargas administrativas en base a
aplicación da seguinte fórmula: Prezo x Tempo x Cantidade.Aplícanse os criterios de medición
do coste directo de cargas, que permiten estimar o aforro potencial para os cidadáns e as
empresas entre diferentes convocatorias/anualidades.
O devandito Método estima un custo unitario de 80 € por acto de presentación presencial,
fronte aos 5 € estimados na presentación electrónica.

Periodicidade

Unidade

Euros

Anual

Ano de referencia

Valor de referencia

Valor obxectivo 2020:

2014

15.102.675,0

30.102.675,0

Consellería

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

Eixe

E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

PA

PA 5.2: Administración transparente, eficiente e orientada a resultados

OE/OI

OI.5.2.01 Acadar unha administración eficiente e que persiga a mellora continua da calidade dos
servizos a través da optimización e racionalización da xestión do gasto público.
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