2016

SEGUIMENTO DO PLAN
ESTRATÉXICO 2015-2020

Obxectivos e programas

2016

IV. SEGUIMENTO DO PLAN ESTRATÉXICO 2015-2020
O seguimento do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 articúlase a través da análise
anual dos seguintes sistemas de indicadores:
--

Indicadores dos obxectivos da Estratexia Europa 2020 acompañados dun resume executivo do diagnóstico da situación socioeconómica que recolle os principais indicadores de contexto.

--

Indicadores de resultados que miden a consecución do cambio esperado para
os obxectivos estratéxicos co fin de fortalecer a orientación a resultados da planificación.

--

Indicadores de produtividade directamente relacionados coas principais políticas
de gasto asociadas aos obxectivos estratéxicos e que miden a realización física
das mesmas.

--

Indicadores financeiros relativos ao gasto asignado a cada Prioridade de actuación
e obxectivo estratéxico.

Elaborarase anualmente un informe de seguimento de carácter público no segundo
trimestre de cada ano.
Un bo indicador debe reunir os seguintes atributos:
Pertinencia: Deben poder corresponderse de forma adecuada (directa e de maneira
representativa) con indicadores que permitan analizar a incidencia dos ámbitos de actuación na contorna socioeconómica, a través da medición das realizacións ou outputs que
xeran os proxectos financiados.
Significación: Deben servir para o seguimento do Plan, para a toma de decisións, para
a dinamización dos axentes locais, e posibilitar unha fácil comunicación á poboación. Do
mesmo xeito, deberán centrarse nos problemas básicos do eixo / Prioridade de actuación
/ obxectivo estratéxico sobre o que se pretende actuar.
Cuantificabilidade: Independentemente de que se trate dun indicador elemental, derivado ou composto, ten que resultar da agregación de fenómenos cuantificables, xa sexan
estatísticos ou non. En síntese, os indicadores deben estar incluídos nos proxectos nos que
se materializan os obxectivos e as liñas de actuación.
En consecuencia, teñen que resultar da suma de inputs cuantificables, polo que deberían ser facilmente agregables e ofrecer información representativa de accións, de modo
que sirvan para identificar e diferenciar ámbitos de actuación relevantes no Plan.
Fiabilidade: Refírese á credibilidade de información que o indicador transmite. A fiabilidade depende da forma en que se recolle e trata a información de soporte, da credibilidade das fontes, e dos procesos de control da calidade da información. É dicir, a fiabilidade
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dun indicador depende da posibilidade da súa cuantificación e actualización. As estatísticas
oficiais ou as propias fichas de candidatura validadas presentan maior fiabilidade que as
provenientes doutras fontes.
Utilidade: Este criterio ten que ver coa capacidade de resposta do indicador aos propósitos que motivaron a súa selección, é dicir, á posibilidade de utilización nos momentos
clave de seguimento, de modo que sexa posible proceder a axustes estratéxicos no caso
de aparecer eventuais estrangulamientos.

IV.5.1. Indicadores dos obxectivos da Estratexia Europa 2020.
Para medir os avances cara a consecución dos obxectivos de Europa 2020 acordáronse para toda a UE cinco obxectivos principais en materia de emprego, I+D e innovación, cambio climático e enerxía, educación e loita contra a pobreza e a exclusión social.
A evolución dos indicadores relacionados con cada obxectivo (ver apartado 4) formará
parte do seguimento do Plan.

IV.5.2. Indicadores de resultado
Sistema eficaz de indicadores de resultados
A selección de indicadores de resultado realizouse no marco da elaboración do
Plan Estratéxico 2015-2020, para asegurar a súa idoneidade e pertinencia en relación cos
obxectivos estratéxicos e as principais liñas e tipoloxías de actuacións previstas. Baséanse,
en todos os casos en que resultou oportuno e viable, na utilización de informacións e
operacións estatísticas incluídas no sistema estatístico oficial do Estado e da Comunidade
Autónoma de Galicia. Cando, polas súas condicións particulares, non existe un indicador
estatístico oficial apropiadamente aplicable, procedeuse a definir indicadores específicos
definidos en base á explotación de rexistros administrativos derivados da xestión.
A validez estatística dos indicadores garántese ao incluír na planificación oficial estatística da Comunidade Autónoma, unha actividade estatística baseada nos indicadores de
resultado do PEG 2015-2020. Elaborárase unha metodoloxía dos indicadores, na que se
detalle fundamentalmente para cada indicador, a súa definición, método de cálculo, fonte e
difusión. Esta metodoloxía é validada polo órgano central do sistema estatístico de Galicia
(IGE) e sometida a consideración do Consello Galego de Estatística. Ademais garántese
unha difusión continua dos indicadores ao estar incluída dentro do calendario público de
difusión da estatística oficial da CA de Galicia.
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A información a partir da que se elaboran os indicadores procede fundamentalmente do Instituto Galego de Estatística, dos Departamentos da administración autonómica,
Instituto Nacional de Estatística, Departamentos Ministeriais e da Oficina de Estatística da
UE (EUROSTAT).
Para cada un destes indicadores preséntase no anexo I a seguinte información:
--

Obxectivo estratéxico

--

Unidade de medida

--

Descrición do indicador e método de cálculo

--

Fonte, incluíndo no seu caso unha descrición de detalle

--

Periodicidade

--

Valores e ano de referencia base e obxectivo en 2020

Protección de datos
Os principios de protección da confidencialidade dos datos de carácter persoal e
de garantía do segredo estatístico aplícanse con todo rigor en todos os procedementos
estatísticos públicos, en cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento e da Lei
9/1988, de 19 de xullo, de Estatística de Galicia e a Lei 12/1989, de 9 de maio, da Función
Estatística Pública.
De calquera forma, todos os indicadores de resultado presentan informacións agregadas. Ademais, na súa elaboración, a recompilación de datos de participantes individuais
só considérase nun número moi limitado de casos, e en todos eles isto leva a cabo no
marco de sistemas de información xestionados por organismos e entidades públicas, que
aseguran o cumprimento dos criterios de protección de datos.
Selección de indicadores de resultado
A selección de indicadores de resultado xustificouse a partir da súa estreita relación
cos fenómenos que pretende medir, son facilmente interpretables e accesibles á comprensión da cidadanía, dificilmente manipulables e estatisticamente robustos (cocientes,
índices), medibles e suficientemente comparables con outros ámbitos rexionais e/ou nacionais (indicadores de cantidade, prezo e valor, en termos nominais e reais), pertinentes
e revisables ou actualizables (de periodicidade frecuente ou con escaso desfasamento
temporal). Seleccionáronse e definíronse tendo en conta a tipoloxía de accións que se
prevé realizar en relación cos diferentes obxectivos estratéxicos, de maneira que poidan
achegar unha valoración da consecución dos devanditos obxectivos.
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Todo o anterior fai que o conxunto de indicadores resultante asegure o equilibrio
entre as diferentes dimensións e ámbitos considerados pola planificación.
Para todos os indicadores de resultado seleccionados definíronse os correspondentes
valores de referencia base e obxectivo, indicándose como se espera que as actuacións
contribúan á realización do obxectivo. Os valores base reflicten a situación existente a día
de hoxe, ou os datos máis recentes dispoñibles.

IV.5.3. Indicadores de produtividade
Defínense como indicadores de produtividade aqueles indicadores que teñen coma
función permitir analizar o grao de execución ou realización das actuacións previstas.
Estes indicadores estarán asociados a cada proxecto de gasto contemplado nos orzamentos que formen parte das liñas de actuación que contribúen á consecución dos obxectivos estratéxicos. A información dos valores acadados e previstos será subministrada
anualmente polos distintos xestores das políticas de gasto no proceso de elaboración dos
orzamentos da Comunidade Autónoma e deben ser agregables por obxectivo estratéxico.
Un listado dos principais indicadores de produtividade que formarán parte da avaliación e o seguimento do Plan figura no anexo II.

IV.5.4. Indicadores financeiros
Os indicadores financeiros fan referencia ao gasto asociado ás diferentes políticas de
gasto que contribúen directamente á consecución dos obxectivos estratéxicos ou ben forman parte das políticas instrumentais que dan soporte ás distintas prioridades de actuación
recollidas no Plan.
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