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A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable foi firmada no ano 2015 por todos os 
países membros das Nacións Unidas e representa o compromiso internacional para facer 
fronte aos retos sociais, económicos e ambientais da globalización, poñendo no centro ás 
persoas, o planeta, a prosperidade, a paz e as alianzas, baixo o lema de non deixar a ninguén 
atrás. 

O núcleo da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable son os denominados 
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. Trátase de 17 obxectivos concretados en 169 
metas de carácter universal, integrado e indivisible, que constitúen un ambicioso plan de acción 
cara ao desenvolvemento sustentable que ten que ser alcanzado antes do ano 2030. 

A Asemblea Xeral das Nacións Unidas estableceu que estes 17 obxectivos e 169 metas foran 
obxecto de seguimento utilizando o marco de indicadores proposto pola Comisión de 
Estatística das Nacións Unidas, actualmente formado por 248 indicadores (231 indicadores 
diferentes, xa que algúns indicadores se repiten). 

Na estatística de síntese Indicadores estatísticos da Axenda 2030 para o Desenvolvemento 
Sustentable en Galicia, proporciónanse series de datos estatísticos procedentes de fontes de 
información oficiais que permiten medir a nivel autonómico os indicadores definidos polas 
Nacións Unidas. Existen obxectivos e metas para os que aínda non se dispón de ningunha 
serie de datos que permita monitorizar a súa evolución, pero iranse incorporando de forma 
progresiva a medida que se analicen as diferentes fontes de información oficiais dispoñibles ou 
se acometan novas estatísticas destinadas a satisfacer aquelas necesidades sobre as que 
actualmente non existe información. 

A maioría de indicadores desta publicación teñen unha metodoloxía harmonizada polos 
órganos centrais de estatística das comunidades autónomas, que garante a súa 
comparabilidade a nivel autonómico (nota do grupo de traballo das comunidades autónomas). 

Neste documento exponse a metodoloxía utilizada para calcular cada unha das series de datos 
que permiten medir a nivel autonómico os indicadores definidos polas Nacións Unidas. A 
metodoloxía preséntase en forma de fichas metodolóxicas ordenadas por obxectivos: 
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Obxectivo Serie de datos Páxina

Proporción de persoas en risco de pobreza relativa, considerando o limiar nacional de pobreza 9

Proporción de persoas en risco de pobreza relativa, considerando o limiar autonómico de pobreza 10

Proporción de persoas en risco de pobreza relativa con aluguer imputado, considerando o limiar nacional de 

pobreza
11

Proporción de persoas en risco de pobreza relativa con aluguer imputado, considerando o limiar autonómico de 

pobreza
12

Proporción de persoas en risco de pobreza ou exclusión social: indicador AROPE, considerando o limiar 

nacional de pobreza
13

Proporción de persoas en risco de pobreza ou exclusión social: indicador AROPE, considerando o limiar 

autonómico de pobreza
14

Proporción de persoas en situación de carencia material e social severa 15

Proporción de persoas vivindo en fogares con baixa intensidade de traballo 16

Proporción de vivendas principais con acceso a auga corrente 17

Proporción de vivendas principais que dispoñen de cuarto de aseo con inodoro 18

Proporción de vivendas principais que dispoñen de baño ou ducha 19

Número de persoas mortas directamente atribuído a desastres por cada 100.000 habitantes 20

Indemnizacións por danos persoais, perdas pecuniarias e danos de bens pagadas ou provisionadas en 

proporción ao PIB
21

Proporción do gasto das administracións públicas autonómicas que se dedica a educación 22

Proporción do gasto das administracións públicas autonómicas que se dedica a saúde 23

Proporción de menores entre 2 e 17 anos con obesidade, sobrepeso ou peso insuficiente 24

Proporción da superficie agrícola en que se practica unha agricultura produtiva e sustentable 25

Emisións de amoníaco da agricultura e gandería 26

Emisións de amoníaco por hectárea da agricultura e gandería 27

Emisións de amoníaco da agricultura 28

Emisións de amoníaco por hectárea da agricultura 29

Emisións de amoníaco da gandería 30

Emisións de amoníaco por hectárea da gandería 31

Índice de prezos dos alimentos 32

Índice de prezos do pan e dos cereais 33

Taxa de mortalidade materna 34

Proporción de partos atendidos por persoal sanitario especializado 35

Taxa de mortalidade dos menores de 5 anos 36

Taxa de mortalidade neonatal 37

Incidencia dos novos diagnósticos de VIH 38

Incidencia dos novos diagnósticos de VIH nos homes 39

Incidencia dos novos diagnósticos de VIH nas mulleres 40

Incidencia da tuberculose 41

Incidencia da tuberculose nos homes 42

Incidencia da tuberculose nas mulleres 43

Incidencia da malaria 44

Incidencia da malaria nos homes 45

Incidencia da malaria nas mulleres 46

Incidencia da hepatite B 47

Incidencia da hepatite B nos homes 48

Incidencia da hepatite B nas mulleres 49

Taxa de mortalidade atribuída ás enfermidades cardiovasculares 50

Taxa de mortalidade atribuída ao cancro 51

Taxa de mortalidade atribuída á diabetes 52

Taxa de mortalidade atribuída ás enfermidades respiratorias crónicas 53

Taxa de mortalidade por suicidio 54

Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de drogas ilegais por cada 100.000 habitantes 55

Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de drogas ilegais de homes por cada 100.000 

homes
56

Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de drogas ilegais de mulleres por cada 100.000 

mulleres
57

Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de alcol por cada 100.000 habitantes 58

Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de alcol de homes por cada 100.000 homes 59

Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de alcol de mulleres por cada 100.000 mulleres 60

Consumo anual de alcohol rexistrado en litros de alcohol puro por persoa de 15 e máis anos 61

Taxa de mortalidade por lesións debidas a accidentes de tráfico 62

1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en 

todo o mundo

2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e 

a mellora da nutrición e promover a agricultura 

sustentable

3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de 

todos a todas as idades
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Obxectivo Serie de datos Páxina

Proporción de mulleres entre 18 e 49 anos, casadas cun home ou con parella masculina, que cobren as súas 

necesidades de planificación familiar con métodos modernos
63

Taxa de fecundidade das adolescentes entre 10 e 14 anos por cada 1.000 mulleres dese grupo de idade 64

Taxa de fecundidade das adolescentes entre 15 e 19 anos por cada 1.000 mulleres dese grupo de idade 65

Proporción de persoas de 16 e máis anos con necesidade insatisfeita de atención médica 66

Proporción de persoas que viven en fogares con grandes gastos sanitarios, superiores ao 10% do gasto total 

do fogar
67

Proporción de persoas que viven en fogares con grandes gastos sanitarios, superiores ao 25% do gasto total 

do fogar
68

Taxa de mortalidade atribuída a intoxicacións involuntarias 69

Proporción de persoas de 15 e máis anos que fuman a diario 70

Cobertura de vacinación de recordo contra difteria, tétano e tose ferina na poboación infantil 71

Cobertura de vacinación de recordo contra pneumococo na poboación infantil 72

Cobertura de vacinación de segunda dose contra sarampelo, rubéola e parotidite na poboación infantil 73

Cobertura de vacinación de segunda dose contra papiloma humano nas adolescentes 74

Número de persoas colexiadas en medicina por cada 10.000 habitantes 75

Número de persoas colexiadas en enfermaría por cada 10.000 habitantes 76

Número de persoas colexiadas en odontoloxía e estomatoloxía por cada 10.000 habitantes 77

Número de persoas colexiadas en farmacia por cada 10.000 habitantes 78

Proporción de persoas de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en lectura 79

Proporción de homes de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en lectura 80

Proporción de mulleres de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en lectura 81

Proporción de persoas de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas 82

Proporción de homes de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas 83

Proporción de mulleres de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas 84

Proporción de persoas entre 18 e 20 anos que completaron polo menos a primeira etapa de ensino secundario 85

Proporción de homes entre 18 e 20 anos que completaron polo menos a primeira etapa de ensino secundario 86

Proporción de mulleres entre 18 e 20 anos que completaron polo menos a primeira etapa de ensino secundario 87

Proporción de persoas entre 20 e 22 anos que completaron polo menos a segunda etapa de ensino secundario 88

Proporción de homes entre 20 e 22 anos que completaron polo menos a segunda etapa de ensino secundario 89

Proporción de mulleres entre 20 e 22 anos que completaron polo menos a segunda etapa de ensino 

secundario
90

Taxa neta de escolarización aos 5 anos 91

Taxa neta de escolarización dos nenos de 5 anos 92

Taxa neta de escolarización das nenas de 5 anos 93

Proporción de persoas entre 18 e 64 anos que realizaron actividades educativas nos últimos 12 meses 94

Proporción de persoas entre 15 e 64 anos que realizaron estudos ou formación nas últimas catro semanas 95

Proporción de persoas entre 15 e 24 anos que realizaron estudos ou formación nas últimas catro semanas 96

Proporción de persoas entre 25 e 64 anos que realizaron estudos ou formación nas últimas catro semanas 97

Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron algunha habilidade informática 98

Proporción de persoas entre 16 e 24 anos que utilizaron algunha habilidade informática 99

Proporción de persoas entre 25 e 74 anos que utilizaron algunha habilidade informática 100

Índice de paridade entre mulleres e homes da poboación entre 18 e 64 anos que realizou actividades 

educativas nos últimos 12 meses
101

Índice de paridade entre persoas pertencentes a fogares que se atopan no nivel de ingresos inferior e superior 

da poboación entre 18 e 64 anos que realizou actividades educativas nos últimos 12 meses
102

Índice de paridade entre persoas con e sen limitacións por problemas de saúde da poboación entre 18 e 64 

anos que realizou actividades educativas nos últimos 12 meses
103

Índice de paridade entre mulleres e homes da poboación entre 15 e 64 anos que realizou estudos ou formación 

nas últimas catro semanas
104

Índice de paridade entre persoas residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes e residentes en 

municipios de máis de 10.000 habitantes da poboación entre 15 e 64 anos que realizou estudos ou formación 

nas últimas catro semanas

105

3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de 

todos a todas as idades

4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de 

calidade e promover oportunidades de aprendizaxe 

permanente para todos
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Obxectivo Serie de datos Páxina

Proporción de persoas entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

comprensión lectora
106

Proporción de homes entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

comprensión lectora
107

Proporción de mulleres entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

comprensión lectora
108

Proporción de persoas entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

matemáticas
109

Proporción de homes entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

matemáticas
110

Proporción de mulleres entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

matemáticas
111

Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a electricidade 112

Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a subministración básica de auga potable 113

Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a instalacións de saneamento básicas 

separadas por sexo
114

Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a instalacións básicas para o lavado de mans 115

Proporción de aulas habituais de clase con conexión a Internet en centros educativos non universitarios 116

Alumnado medio por ordenador destinado a tarefas de ensino e aprendizaxe en centros educativos non 

universitarios
117

Proporción do profesorado de educación preescolar que recibiu polo menos a mínima formación docente 

esixida para impartir ensino a ese nivel educativo
118

Proporción do profesorado de educación primaria que recibiu polo menos a mínima formación docente esixida 

para impartir ensino a ese nivel educativo
119

Proporción do profesorado de educación secundaria inferior que recibiu polo menos a mínima formación 

docente esixida para impartir ensino a ese nivel educativo
120

Proporción do profesorado de educación secundaria superior que recibiu polo menos a mínima formación 

docente esixida para impartir ensino a ese nivel educativo
121

Proporción de mulleres de 16 e 17 anos que contraeron matrimonio cun home 122

Tempo dedicado ao fogar e familia nun día promedio 123

Tempo dedicado polos homes ao fogar e familia nun día promedio 124

Tempo dedicado polas mulleres ao fogar e familia nun día promedio 125

Proporción de escanos ocupados por mulleres nos parlamentos autonómicos 126

Proporción de consellerías ocupadas por mulleres nos gobernos autonómicos 127

Proporción de alcaldías ocupadas por mulleres nos gobernos locais 128

Proporción de concellerías ocupadas por mulleres nos gobernos locais 129

Proporción de mulleres en cargos directivos 130

Proporción de mulleres en alta dirección 131

Proporción de mulleres empresarias 132

Proporción de titulares de explotacións agrícolas, respecto ao total de persoas traballadoras na agricultura 133

Proporción de homes titulares de explotacións agrícolas, respecto ao total de homes traballadores na 

agricultura
134

Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas, respecto ao total de mulleres traballadoras na 

agricultura
135

Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas, respecto ao total de titulares de explotacións 

agrícolas
136

Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas en propiedade, respecto ao total de titulares de 

explotacións agrícolas en propiedade
137

Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas en arrendamento, respecto ao total de titulares de 

explotacións agrícolas en arrendamento
138

Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizan o teléfono móbil 139

Proporción de homes entre 16 e 74 anos que utilizan o teléfono móbil 140

Proporción de mulleres entre 16 e 74 anos que utilizan o teléfono móbil 141

Proporción de persoas que reciben subministración de auga con cobertura do Sistema Nacional de Augas de 

Consumo
142

Proporción de dependencias administrativas locais que estableceron políticas e procedementos operacionais 

para a participación das comunidades locais na xestión e o saneamento de augas de consumo
143

Proporción de dependencias administrativas locais que estableceron políticas e procedementos operacionais 

para a participación das comunidades locais na xestión de augas de baño
144

Proporción de enerxías renovables na produción de enerxía eléctrica 145

Consumo de enerxía eléctrica por unidade de PIB 146

4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de 

calidade e promover oportunidades de aprendizaxe 

permanente para todos

5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas 

as mulleres e as nenas

6. Garantir a dispoñibilidade e a xestión sustentable 

da auga e o saneamento para todos

7. Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, 

fiable, sustentable e moderna para todos
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Obxectivo Serie de datos Páxina

Taxa de crecemento anual do PIB real per cápita 147

Taxa de crecemento anual do PIB real por persoa empregada 148

Taxa de crecemento anual do PIB real por hora traballada 149

Taxa de crecemento anual do PIB real por posto de traballo equivalente a tempo completo 150

Ingreso medio por hora de traballo 151

Ingreso medio por hora de traballo dos homes 152

Ingreso medio por hora de traballo das mulleres 153

Ingreso medio por hora de traballo das persoas con discapacidade 154

Ingreso medio por hora de traballo das persoas sen discapacidade 155

Taxa de desemprego 156

Taxa de desemprego dos homes 157

Taxa de desemprego das mulleres 158

Taxa de desemprego das persoas entre 16 e 64 anos 159

Taxa de desemprego das persoas entre 16 e 64 anos con discapacidade 160

Taxa de desemprego das persoas entre 16 e 64 anos sen discapacidade 161

Proporción de mozos e mozas entre 15 e 24 anos que non cursan estudos, non están empregados nin reciben 

formación
162

Pernoitas de turistas por habitante 163

Pernoitas de turistas non residentes por habitante 164

Proporción de pernoitas de turistas nos dous meses de máxima ocupación sobre o total de pernoitas de 

turistas
165

Proporción de pernoitas de turistas non residentes nos dous meses de máxima ocupación sobre o total de 

pernoitas de turistas non residentes
166

Proporción do gasto en viaxes culturais sobre o gasto en viaxes por ocio, recreo e vacacións 167

Proporción do gasto en viaxes culturais sobre o gasto en viaxes 168

Proporción de persoas ocupadas no sector cultural sobre o total de persoas ocupadas 169

Proporción de homes ocupados no sector cultural sobre o total de homes ocupados 170

Proporción de mulleres ocupadas no sector cultural sobre o total de mulleres ocupadas 171

Número de sucursais de bancos comerciais por cada 100.000 habitantes de 15 e máis anos 172

Proporción de persoas entre 18 e 79 anos que teñen unha conta corrente 173

Gasto das administracións públicas autonómicas en fomento do emprego 174

Proporción do gasto das administracións públicas autonómicas en fomento do emprego 175

Valor engadido do sector manufactureiro en proporción ao PIB 176

Valor engadido do sector manufactureiro per cápita 177

Proporción de persoas ocupadas no sector manufactureiro 178

Emprego do sector manufactureiro en proporción ao emprego total (persoas empregadas) 179

Emprego do sector manufactureiro en proporción ao emprego total (horas traballadas) 180

Emprego do sector manufactureiro en proporción ao emprego total (postos de traballo equivalentes a tempo 

completo)
181

Proporción do valor engadido total do sector manufactureiro correspondente ás pequenas empresas 182

Emisións de CO2 das unidades residentes por unidade de PIB 183

Emisións de CO2 das unidades residentes por unidade de valor engadido do sector manufactureiro 184

Emisións de CO2 respecto ao ano 1990 185

Emisións de CO2 respecto ao ano 2005 186

Gastos en investigación e desenvolvemento en proporción ao PIB 187

Número de persoas investigadoras (en equivalente a tempo completo) por cada millón de habitantes 188

Proporción do valor engadido total do sector manufactureiro correspondente ás actividades de media-alta e alta 

tecnoloxía
189

Proporción de fogares cubertos con redes móbiles 3,5G 190

Proporción de fogares cubertos con redes móbiles 4G 191

Taxa de crecemento per cápita dos gastos dos fogares do 40% máis pobre da poboación 192

Taxa de crecemento per cápita dos gastos dos fogares da poboación total 193

Taxa de crecemento per cápita dos ingresos dos fogares do 40% máis pobre da poboación 194

Taxa de crecemento per cápita dos ingresos dos fogares da poboación total 195

Proporción de persoas que viven por debaixo do 50% da mediana dos ingresos, considerando a mediana 

nacional
196

Proporción de persoas que viven por debaixo do 50% da mediana dos ingresos, considerando a mediana 

autonómica
197

Proporción do PIB xerada polo traballo 198

Proporción do PIB xerada polo traballo asalariado 199

Proporción do PIB xerada polo traballo autónomo 200

8. Promover o crecemento económico sostido, 

inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo 

e o traballo decente para todos

9. Construír infraestruturas resilientes, promover a 

industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a 

innovación

10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles
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Obxectivo Serie de datos Páxina

Proporción de persoas que viven en fogares con determinadas deficiencias na vivenda 201

Proporción de persoas que na súa vivenda sofren problemas de ruídos procedentes da veciñanza ou do 

exterior
202

Proporción de cidades que contan cunha estrutura de participación directa da sociedade civil na planificación e 

a xestión urbana que funcione con regularidade e democraticamente
203

Gasto per cápita das administracións públicas autonómicas e locais na preservación, protección e 

conservación do patrimonio cultural
204

Gasto per cápita das administracións públicas autonómicas na preservación, protección e conservación do 

patrimonio cultural
205

Gasto per cápita das administracións públicas locais na preservación, protección e conservación do patrimonio 

cultural
206

Número de persoas mortas directamente atribuído a desastres por cada 100.000 habitantes 207

Indemnizacións por danos persoais, perdas pecuniarias e danos de bens pagadas ou provisionadas en 

proporción ao PIB
208

Residuos urbanos recollidos per cápita 209

Proporción de residuos municipais incinerados en relación ao total de residuos municipais xerados e tratados 210

Proporción de residuos municipais vertidos en relación ao total de residuos municipais xerados e tratados 211

Proporción de residuos municipais reciclados en relación ao total de residuos municipais xerados e tratados 212

Nivel medio de PM10 nas cidades ponderado segundo a poboación 213

Nivel medio de PM2,5 nas cidades ponderado segundo a poboación 214

Elabórase, adóptase ou aplícase instrumentos de política destinados a apoiar a transición cara a modalidades 

de consumo e produción sustentables
215

Proporción de residuos municipais reciclados en relación ao total de residuos municipais xerados e tratados 216

Número de licenzas de Etiqueta Ecolóxica Europea 217

Número de organizacións con Sistema comunitario de xestión e auditoría medioambiental 218

Número de persoas mortas directamente atribuído a desastres por cada 100.000 habitantes 219

Emisións totais de gases de efecto invernadoiro das unidades residentes por unidade de PIB 220

Emisións totais de gases de efecto invernadoiro das unidades residentes per cápita 221

Emisións de gases de efecto invernadoiro respecto ao ano 1990 222

Emisións de gases de efecto invernadoiro respecto ao ano 2005 223

Superficie de bosque en proporción á superficie total 224

Superficie forestal con instrumentos de xestión sostible vixentes 225

Proporción da superficie forestal con instrumentos de xestión sostible vixentes 226

Disponse de lexislación pertinente e destínanse recursos para a prevención ou o control das especies exóticas 

invasoras
227

Proporción de persoas de 16 e máis anos que se senten seguras ao camiñar soas na súa zona de residencia 228

Número de vítimas detectadas de tráfico de persoas por cada 100.000 habitantes 229

Número de vítimas detectadas de tráfico de persoas para explotación sexual por cada 100.000 habitantes 230

Número de vítimas detectadas de tráfico de persoas para explotación laboral por cada 100.000 habitantes 231

Número de vítimas detectadas de tráfico de persoas para a obtención de órganos por cada 100.000 habitantes 232

Número de vítimas detectadas de tráfico de persoas para outros fins (matrimonios forzados, criminalidade 

forzada ou mendicidade) por cada 100.000 habitantes
233

Proporción de persoas detidas que non foron condenadas respecto ao total de persoas recluídas 234

Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos 235

Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de ensino 236

Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

asistencia sanitaria
237

Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de xestión 

de pensións
238

Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

administración de xustiza
239

Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

seguridade cidadá
240

Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

servizos sociais
241

11. Lograr que as cidades e os asentamentos 

humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentables

12. Garantir modalidades de consumo e produción 

sustentables

13. Adoptar medidas urxentes para combater o 

cambio climático e os seus efectos

15. Protexer, restablecer e promover o uso 

sustentable dos ecosistemas terrestres, xestionar 

sustentablemente os bosques, loitar contra a 

desertización, deter e investir a degradación das 

terras e deter a perda de biodiversidade

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á 

xustiza para todos e construír en todos os ámbitos 

institucións eficaces e inclusivas que rendan contas
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Obxectivo Serie de datos Páxina

Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

transporte público
242

Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de obras 

públicas
243

Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de axuda 

a persoas dependentes
244

Ratio da proporción de mulleres no sector público respecto á proporción de mulleres na poboación entre 16 e 

64 anos
245

Ratio da proporción de mulleres no sector público estatal respecto á proporción de mulleres na poboación entre 

16 e 64 anos
246

Ratio da proporción de mulleres nas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado respecto á proporción de 

mulleres na poboación entre 16 e 64 anos
247

Ratio da proporción de mulleres nas Forzas Armadas respecto á proporción de mulleres na poboación entre 16 

e 64 anos
248

Ratio da proporción de mulleres na Administración de Xustiza do Estado respecto á proporción de mulleres na 

poboación entre 16 e 64 anos
249

Ratio da proporción de mulleres no sector público autonómico respecto á proporción de mulleres na poboación 

entre 16 e 64 anos
250

Ratio da proporción de mulleres nos corpos de policía autonómicos respecto á proporción de mulleres na 

poboación entre 16 e 64 anos
251

Ratio da proporción de mulleres na Administración de Xustiza Autonómica respecto á proporción de mulleres 

na poboación entre 16 e 64 anos
252

Ratio da proporción de mulleres nos centros educativos non universitarios autonómicos respecto á proporción 

de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos
253

Ratio da proporción de mulleres nas institucións sanitarias autonómicas respecto á proporción de mulleres na 

poboación entre 16 e 64 anos
254

Ratio da proporción de mulleres no sector público local respecto á proporción de mulleres na poboación entre 

16 e 64 anos
255

Ratio da proporción de mulleres nos concellos respecto á proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 

anos
256

Ratio da proporción de mulleres nas deputacións, cabidos e consellos insulares respecto á proporción de 

mulleres na poboación entre 16 e 64 anos
257

Ratio da proporción de mulleres nas universidades respecto á proporción de mulleres na poboación entre 16 e 

64 anos
258

Proporción de menores de 5 anos cuxo nacemento se rexistrou ante unha autoridade civil 259

Total de ingresos das administracións públicas autonómicas e locais en proporción ao PIB 260

Proporción dos ingresos das administracións públicas autonómicas e locais provenientes de impostos 261

Proporción dos ingresos non financeiros das administracións públicas autonómicas e locais provenientes de 

impostos
262

Investimento directo neto nos países receptores de Axuda Oficial ao Desenvolvemento 263

Investimento directo neto nos países receptores de Axuda Oficial ao Desenvolvemento en proporción ao PIB 264

Axuda Oficial ao Desenvolvemento neta das administracións públicas autonómicas e locais 265

Axuda Oficial ao Desenvolvemento neta das administracións públicas autonómicas e locais en proporción ao 

PIB
266

Volume de remesas enviadas ao estranxeiro 267

Volume de remesas enviadas ao estranxeiro en proporción ao PIB 268

Número de liñas de banda larga fixa por cada 100 habitantes 269

Número de liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso DSL por cada 100 habitantes 270

Número de liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso HFC por cada 100 habitantes 271

Número de liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso FTTH por cada 100 habitantes 272

Número de liñas de banda larga fixa con outra tecnoloxía de acceso por cada 100 habitantes 273

Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron Internet nos últimos tres meses 274

Taxa de variación interanual do PIB real 275

Taxa de desemprego 276

Taxa de variación interanual do índice de prezos de consumo 277

Volume de remesas enviadas ao estranxeiro en proporción ao PIB 278

Débeda bruta das administracións públicas autonómicas segundo o protocolo de déficit excesivo en proporción 

ao PIB
279

Ingresos fiscais das administracións públicas autonómicas en proporción ao PIB 280

Saldo fiscal das administracións públicas autonómicas en proporción ao PIB 281

A lexislación sobre estatísticas cumpre os Principios Fundamentais das Estatísticas Oficiais 282

Disponse dun plan estatístico plenamente financiado e en fase de aplicación 283

Realizouse polo menos un censo de poboación e vivenda nos últimos dez anos 284

Rexistrouse o 100% dos nacementos e polo menos o 80% das defuncións 285

17. Fortalecer os medios de implementación e 

revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento 

Sustentable

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á 

xustiza para todos e construír en todos os ámbitos 

institucións eficaces e inclusivas que rendan contas
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Proporción de persoas en risco de pobreza relativa, considerando o limiar nacional de pobreza

Indicador Nacións Unidas 1.2.1. Proporción da poboación que vive por baixo do limiar nacional de pobreza, desagregada por sexo e idade

Meta
1.2. De aquí a 2030, reducir polo menos á metade a proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza en todas 

as súas dimensións conforme as definicións nacionais

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición
Proporción de persoas con ingresos por unidade de consumo por baixo do 60% da mediana nacional dos ingresos por unidade de consumo 

(escala OCDE modificada)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Os ingresos que se utilizan no cálculo deste indicador corresponden ao ano natural. O número de unidades de consumo dun fogar calcúlase 

utilizando a escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 á primeira persoa de 14 ou máis anos, un peso de 0,5 ao resto de persoas de 

14 ou máis anos e un peso de 0,3 ás persoas de menos de 14 anos.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑅𝑃𝑅𝑁𝐴𝐶
𝑡 =

𝑃𝑅𝑃𝑅𝑁𝐴𝐶
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝑃𝑅𝑁𝐴𝐶
𝑡  poboación en risco de pobreza relativa considerando o limiar nacional de pobreza (60% da mediana nacional dos 

ingresos por unidade de consumo (escala OCDE modificada)) no ano t 
 

𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción de persoas en risco de pobreza relativa, considerando o limiar autonómico de pobreza

Indicador Nacións Unidas 1.2.1. Proporción da poboación que vive por baixo do limiar nacional de pobreza, desagregada por sexo e idade

Meta
1.2. De aquí a 2030, reducir polo menos á metade a proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza en todas 

as súas dimensións conforme as definicións nacionais

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición
Proporción de persoas con ingresos por unidade de consumo por baixo do 60% da mediana autonómica dos ingresos por unidade de consumo 

(escala OCDE modificada)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Os ingresos que se utilizan no cálculo deste indicador corresponden ao ano natural. O número de unidades de consumo dun fogar calcúlase 

utilizando a escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 á primeira persoa de 14 ou máis anos, un peso de 0,5 ao resto de persoas de 

14 ou máis anos e un peso de 0,3 ás persoas de menos de 14 anos.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑅𝑃𝑅𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡 =

𝑃𝑅𝑃𝑅𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝑃𝑅𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡  poboación en risco de pobreza relativa considerando o limiar autonómico de pobreza (60% da mediana 

autonómica dos ingresos por unidade de consumo (escala OCDE modificada)) no ano t 
 

𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción de persoas en risco de pobreza relativa con aluguer imputado, considerando o limiar nacional de 

pobreza

Indicador Nacións Unidas 1.2.1. Proporción da poboación que vive por baixo do limiar nacional de pobreza, desagregada por sexo e idade

Meta
1.2. De aquí a 2030, reducir polo menos á metade a proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza en todas 

as súas dimensións conforme as definicións nacionais

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición
Proporción de persoas con ingresos con aluguer imputado por unidade de consumo por baixo do 60% da mediana nacional dos ingresos con 

aluguer imputado por unidade de consumo (escala OCDE modificada)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Os ingresos que se utilizan no cálculo deste indicador corresponden ao ano natural. O número de unidades de consumo dun fogar calcúlase 

utilizando a escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 á primeira persoa de 14 ou máis anos, un peso de 0,5 ao resto de persoas de 

14 ou máis anos e un peso de 0,3 ás persoas de menos de 14 anos.

O aluguer imputado aplícase aos fogares que non pagan un aluguer completo por ser propietarios ou por ocupar unha vivenda alugada a un 

prezo inferior ao de mercado ou a título gratuíto para así equiparar os ingresos con aqueles que si o pagan. O valor que se imputa é o 

equivalente ao aluguer que se pagaría no mercado por unha vivenda similar á ocupada, menos calquera aluguer realmente abonado. Nesta 

variable tamén se inclúe o aluguer imputado da vivenda cando a mesma está proporcionada pola empresa na que traballa algún membro do 

fogar.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑅𝑃𝑅𝐴𝐼𝑁𝐴𝐶
𝑡 =

𝑃𝑅𝑃𝑅𝐴𝐼𝑁𝐴𝐶
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝑃𝑅𝐴𝐼𝑁𝐴𝐶
𝑡  poboación en risco de pobreza relativa con aluguer imputado considerando o limiar nacional de pobreza (60% 

da mediana nacional dos ingresos con aluguer imputado por unidade de consumo (escala OCDE modificada)) no ano t 
 

𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción de persoas en risco de pobreza relativa con aluguer imputado, considerando o limiar autonómico 

de pobreza

Indicador Nacións Unidas 1.2.1. Proporción da poboación que vive por baixo do limiar nacional de pobreza, desagregada por sexo e idade

Meta
1.2. De aquí a 2030, reducir polo menos á metade a proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza en todas 

as súas dimensións conforme as definicións nacionais

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición
Proporción de persoas con ingresos con aluguer imputado por unidade de consumo por baixo do 60% da mediana autonómica dos ingresos 

con aluguer imputado por unidade de consumo (escala OCDE modificada)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Os ingresos que se utilizan no cálculo deste indicador corresponden ao ano natural. O número de unidades de consumo dun fogar calcúlase 

utilizando a escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 á primeira persoa de 14 ou máis anos, un peso de 0,5 ao resto de persoas de 

14 ou máis anos e un peso de 0,3 ás persoas de menos de 14 anos.

O aluguer imputado aplícase aos fogares que non pagan un aluguer completo por ser propietarios ou por ocupar unha vivenda alugada a un 

prezo inferior ao de mercado ou a título gratuíto para así equiparar os ingresos con aqueles que si o pagan. O valor que se imputa é o 

equivalente ao aluguer que se pagaría no mercado por unha vivenda similar á ocupada, menos calquera aluguer realmente abonado. Nesta 

variable tamén se inclúe o aluguer imputado da vivenda cando a mesma está proporcionada pola empresa na que traballa algún membro do 

fogar.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑅𝑃𝑅𝐴𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡 =

𝑃𝑅𝑃𝑅𝐴𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝑃𝑅𝐴𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡  poboación en risco de pobreza relativa con aluguer imputado considerando o limiar autonómico de pobreza 

(60% da mediana autonómica dos ingresos con aluguer imputado por unidade de consumo (escala OCDE modificada) ) no 
ano t 
 
𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción de persoas en risco de pobreza ou exclusión social: indicador AROPE, considerando o limiar 

nacional de pobreza

Indicador Nacións Unidas
1.2.2. Proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza, en todas as súas dimensións, conforme as definicións 

nacionais

Meta
1.2. De aquí a 2030, reducir polo menos á metade a proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza en todas 

as súas dimensións conforme as definicións nacionais

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición

Proporción de persoas que están en polo menos un dos tres criterios do risco de pobreza ou exclusión social: en risco de pobreza relativa 

(considerando o limiar nacional de pobreza), en situación de carencia material e social severa ou vivindo en fogares con baixa intensidade de 

traballo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Risco de pobreza relativa (considerando o limiar nacional de pobreza): con ingresos por unidade de consumo por baixo do 60% da mediana 

nacional dos ingresos por unidade de consumo (escala OCDE modificada). Os ingresos que se utilizan corresponden ao ano natural. O número 

de unidades de consumo dun fogar calcúlase utilizando a escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 á primeira persoa de 14 ou máis 

anos, un peso de 0,5 ao resto de persoas de 14 ou máis anos e un peso de 0,3 ás persoas de menos de 14 anos.

Situación de carencia material e social severa: persoas que padecen polo menos sete da seguinte lista de trece limitacións (sete definidas a 

nivel de fogar e seis a nivel de persoa):

A nivel de fogar: 

  1. Non se pode permitir ir de vacacións polo menos unha semana ao ano.

  2. Non se pode permitir unha comida de carne, polo ou peixe polo menos cada dous días.

  3. Non se pode permitir manter a vivenda cunha temperatura adecuada.

  4. Non ten capacidade para afrontar gastos imprevistos.

  5. Tivo atrasos no pago de gastos relacionados coa vivenda principal (hipoteca ou alugueiro, recibos de gas, comunidade...)

      ou en compras a prazos nos últimos 12 meses.

  6. Non se pode permitir dispoñer dun automóbil.

  7. Non pode substituír mobles estragados ou vellos.

A nivel de persoa:

  8. Non se pode permitir substituír roupa estragada por outra nova.

  9. Non se pode permitir ter dous pares de zapatos en boas condicións.

 10. Non se pode permitir reunirse con amigos/familia para comer ou tomar algo polo menos unha vez ao mes.

 11. Non se pode permitir participar regularmente en actividades de lecer.

 12. Non se pode permitir gastar unha pequena cantidade de diñeiro en si mesma.

 13. Non se pode permitir conexión a internet.

No caso de menores de 16 anos non se dispón dos seis conceptos enumerados anteriormente a nivel de persoa, polo que os seus valores 

impútanse a partir dos valores recolleitos para os membros do seu fogar de 16 ou máis anos.

Vivindo en fogares con baixa intensidade de traballo: fogares nos que os seus membros en idade de traballar (persoas entre 18 e 64 anos, 

excluíndo os estudantes entre 18 e 24 anos, os xubilados ou retirados, así como as persoas inactivas entre 60 e 64 anos cuxa fonte principal 

de ingresos do fogar sexan as pensións) fixérono menos do 20% do total do seu potencial de traballo durante o ano natural. Este criterio non se 

aplica no caso das persoas de 65 ou máis anos.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐴𝑅𝑂𝑃𝐸𝑁𝐴𝐶
𝑡 =

𝑃𝑅𝑃𝐸𝑆𝑁𝐴𝐶
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝑃𝐸𝑆𝑁𝐴𝐶
𝑡  poboación en risco de pobreza ou exclusión social no ano t, considerando o limiar nacional de pobreza 

 
𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción de persoas en risco de pobreza ou exclusión social: indicador AROPE, considerando o limiar 

autonómico de pobreza

Indicador Nacións Unidas
1.2.2. Proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza, en todas as súas dimensións, conforme as definicións 

nacionais

Meta
1.2. De aquí a 2030, reducir polo menos á metade a proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza en todas 

as súas dimensións conforme as definicións nacionais

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición

Proporción de persoas que están en polo menos un dos tres criterios do risco de pobreza ou exclusión social: en risco de pobreza relativa 

(considerando o limiar autonómico de pobreza), en situación de carencia material e social severa ou vivindo en fogares con baixa intensidade 

de traballo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Risco de pobreza relativa (considerando o limiar autonómico de pobreza): con ingresos por unidade de consumo por baixo do 60% da mediana 

autonómica dos ingresos por unidade de consumo (escala OCDE modificada). Os ingresos que se utilizan corresponden ao ano natural. O 

número de unidades de consumo dun fogar calcúlase utilizando a escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 á primeira persoa de 14 

ou máis anos, un peso de 0,5 ao resto de persoas de 14 ou máis anos e un peso de 0,3 ás persoas de menos de 14 anos.

Situación de carencia material e social severa: persoas que padecen polo menos sete da seguinte lista de trece limitacións (sete definidas a 

nivel de fogar e seis a nivel de persoa):

A nivel de fogar: 

  1. Non se pode permitir ir de vacacións polo menos unha semana ao ano.

  2. Non se pode permitir unha comida de carne, polo ou peixe polo menos cada dous días.

  3. Non se pode permitir manter a vivenda cunha temperatura adecuada.

  4. Non ten capacidade para afrontar gastos imprevistos.

  5. Tivo atrasos no pago de gastos relacionados coa vivenda principal (hipoteca ou alugueiro, recibos de gas, comunidade...)

      ou en compras a prazos nos últimos 12 meses.

  6. Non se pode permitir dispoñer dun automóbil.

  7. Non pode substituír mobles estragados ou vellos.

A nivel de persoa:

  8. Non se pode permitir substituír roupa estragada por outra nova.

  9. Non se pode permitir ter dous pares de zapatos en boas condicións.

 10. Non se pode permitir reunirse con amigos/familia para comer ou tomar algo polo menos unha vez ao mes.

 11. Non se pode permitir participar regularmente en actividades de lecer.

 12. Non se pode permitir gastar unha pequena cantidade de diñeiro en si mesma.

 13. Non se pode permitir conexión a internet.

No caso de menores de 16 anos non se dispón dos seis conceptos enumerados anteriormente a nivel de persoa, polo que os seus valores 

impútanse a partir dos valores recolleitos para os membros do seu fogar de 16 ou máis anos.

Vivindo en fogares con baixa intensidade de traballo: fogares nos que os seus membros en idade de traballar (persoas entre 18 e 64 anos, 

excluíndo os estudantes entre 18 e 24 anos, os xubilados ou retirados, así como as persoas inactivas entre 60 e 64 anos cuxa fonte principal 

de ingresos do fogar sexan as pensións) fixérono menos do 20% do total do seu potencial de traballo durante o ano natural. Este criterio non se 

aplica no caso das persoas de 65 ou máis anos.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐴𝑅𝑂𝑃𝐸𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡 =

𝑃𝑅𝑃𝐸𝑆𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝑃𝐸𝑆𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡   poboación en risco de pobreza ou exclusión social no ano t, considerando o limiar autonómico de pobreza 

 
𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción de persoas en situación de carencia material e social severa

Indicador Nacións Unidas
1.2.2. Proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza, en todas as súas dimensións, conforme as definicións 

nacionais

Meta
1.2. De aquí a 2030, reducir polo menos á metade a proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza en todas 

as súas dimensións conforme as definicións nacionais

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición Proporción de persoas en situación de carencia en polo menos sete dunha lista de trece limitacións

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións

As limitacións consideradas na determinación da carencia material e social severa (sete definidas a nivel de fogar e seis a nivel de persoa) son:

A nivel de fogar: 

  1. Non se pode permitir ir de vacacións polo menos unha semana ao ano.

  2. Non se pode permitir unha comida de carne, polo ou peixe polo menos cada dous días.

  3. Non se pode permitir manter a vivenda cunha temperatura adecuada.

  4. Non ten capacidade para afrontar gastos imprevistos.

  5. Tivo atrasos no pago de gastos relacionados coa vivenda principal (hipoteca ou alugueiro, recibos de gas, comunidade...)

      ou en compras a prazos nos últimos 12 meses.

  6. Non se pode permitir dispoñer dun automóbil.

  7. Non pode substituír mobles estragados ou vellos.

A nivel de persoa:

  8. Non se pode permitir substituír roupa estragada por outra nova.

  9. Non se pode permitir ter dous pares de zapatos en boas condicións.

 10. Non se pode permitir reunirse con amigos/familia para comer ou tomar algo polo menos unha vez ao mes.

 11. Non se pode permitir participar regularmente en actividades de lecer.

 12. Non se pode permitir gastar unha pequena cantidade de diñeiro en si mesma.

 13. Non se pode permitir conexión a internet.

No caso de menores de 16 anos non se dispón dos seis conceptos enumerados anteriormente a nivel de persoa, polo que os seus valores 

impútanse a partir dos valores recolleitos para os membros do seu fogar de 16 ou máis anos.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐶𝑀𝑆𝑆𝑡 =
𝑃𝐶𝑀𝑆𝑆𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝑀𝑆𝑆𝑡 poboación en situación de carencia material e social severa no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción de persoas vivindo en fogares con baixa intensidade de traballo

Indicador Nacións Unidas
1.2.2. Proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza, en todas as súas dimensións, conforme as definicións 

nacionais

Meta
1.2. De aquí a 2030, reducir polo menos á metade a proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven na pobreza en todas 

as súas dimensións conforme as definicións nacionais

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición

Proporción de persoas entre 0 e 64 anos que viven en fogares sen emprego ou con baixa intensidade no emprego (fogares nos que os seus 

membros en idade de traballar (persoas entre 18 e 64 anos, excluíndo os estudantes entre 18 e 24 anos, os xubilados ou retirados, así como 

as persoas inactivas entre 60 e 64 anos cuxa fonte principal de ingresos do fogar sexan as pensións) fixérono menos do 20% do total do seu 

potencial de traballo durante o ano natural)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐵𝐼𝑇𝑡 =
𝑃𝐵𝐼𝑇0−64

𝑡

𝑃0−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐵𝐼𝑇0−64
𝑡  poboación entre 0 e 64 anos pertencente a fogares sen emprego ou con baixa intensidade no emprego no ano t 

 

𝑃0−64
𝑡  poboación entre 0 e 64 anos no ano t 
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Proporción de vivendas principais con acceso a auga corrente

Indicador Nacións Unidas 1.4.1. Proporción da poboación que vive en fogares con acceso aos servizos básicos

Meta

1.4. De aquí a 2030, garantir que todos os homes e mulleres, en particular os pobres e os vulnerables, teñan os mesmos dereitos aos recursos 

económicos e acceso aos servizos básicos, á propiedade e ao control da terra e outros bens, á herdanza, aos recursos naturais, ás novas 

tecnoloxías apropiadas e aos servizos financeiros, incluído o microfinanciamento

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición Proporción de vivendas principais con abastecemento de auga corrente

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Censos de población y viviendas, INE

Periodicidade Decenal

Observacións Vivenda principal é aquela vivenda que é utilizada toda ou a maior parte do ano como residencia habitual por unha ou máis persoas

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑉𝑃𝑎𝑢𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑡 =

𝑉𝑃𝑎𝑢𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑡

𝑉𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑉𝑃𝑎𝑢𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑡  vivendas principais con abastecemento de auga corrente no ano t  

 
𝑉𝑃𝑡 vivendas principais no ano t 
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Proporción de vivendas principais que dispoñen de cuarto de aseo con inodoro

Indicador Nacións Unidas 1.4.1. Proporción da poboación que vive en fogares con acceso aos servizos básicos

Meta

1.4. De aquí a 2030, garantir que todos os homes e mulleres, en particular os pobres e os vulnerables, teñan os mesmos dereitos aos recursos 

económicos e acceso aos servizos básicos, á propiedade e ao control da terra e outros bens, á herdanza, aos recursos naturais, ás novas 

tecnoloxías apropiadas e aos servizos financeiros, incluído o microfinanciamento

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición Proporción de vivendas principais que dispoñen de cuarto de aseo con inodoro

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Censos de población y viviendas, INE

Periodicidade Decenal

Observacións Vivenda principal é aquela vivenda que é utilizada toda ou a maior parte do ano como residencia habitual por unha ou máis persoas

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑉𝑃𝑎𝑠𝑒𝑜
𝑡 =

𝑉𝑃𝑎𝑠𝑒𝑜
𝑡

𝑉𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑉𝑃𝑎𝑠𝑒𝑜
𝑡  vivendas principais que dispoñen de cuarto de aseo con inodoro no ano t  

 
𝑉𝑃𝑡 vivendas principais no ano t 
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Proporción de vivendas principais que dispoñen de baño ou ducha

Indicador Nacións Unidas 1.4.1. Proporción da poboación que vive en fogares con acceso aos servizos básicos

Meta

1.4. De aquí a 2030, garantir que todos os homes e mulleres, en particular os pobres e os vulnerables, teñan os mesmos dereitos aos recursos 

económicos e acceso aos servizos básicos, á propiedade e ao control da terra e outros bens, á herdanza, aos recursos naturais, ás novas 

tecnoloxías apropiadas e aos servizos financeiros, incluído o microfinanciamento

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición Proporción de vivendas principais que dispoñen de baño ou ducha

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Censos de población y viviendas, INE

Periodicidade Decenal

Observacións Vivenda principal é aquela vivenda que é utilizada toda ou a maior parte do ano como residencia habitual por unha ou máis persoas

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑉𝑃𝑏𝑎ñ𝑜 𝑜𝑢 𝑑𝑢𝑐ℎ𝑎
𝑡 =

𝑉𝑃𝑏𝑎ñ𝑜 𝑜𝑢 𝑑𝑢𝑐ℎ𝑎
𝑡

𝑉𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑉𝑃𝑏𝑎ñ𝑜 𝑜𝑢 𝑑𝑢𝑐ℎ𝑎
𝑡  vivendas principais que dispoñen de baño ou ducha no ano t  

 
𝑉𝑃𝑡 vivendas principais no ano t 
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Número de persoas mortas directamente atribuído a desastres por cada 100.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas 1.5.1. Número de persoas mortas, desaparecidas e afectadas directamente atribuído a desastres por cada 100.000 habitantes

Meta
1.5. De aquí a 2030, fomentar a resiliencia dos pobres e as persoas que se atopan en situacións de vulnerabilidade e reducir a súa exposición 

e vulnerabilidade aos fenómenos extremos relacionados co clima e outras perturbacións e desastres económicos, sociais e ambientais

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición Defuncións atribuídas a desastres naturais por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Galicia: Rexistro de mortalidade de Galicia, Consellería de Sanidade

             Cifras de población, INE

España: Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións O dato nacional inclúe as defuncións de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐷𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑡
⋅ 100.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑡  defuncións atribuídas a desastres naturais (códigos X30-X39 da CIE-10) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Indemnizacións por danos persoais, perdas pecuniarias e danos de bens pagadas ou provisionadas en 

proporción ao PIB

Indicador Nacións Unidas 1.5.2. Perdas económicas directas atribuídas aos desastres en relación co produto interno bruto (PIB) mundial

Meta
1.5. De aquí a 2030, fomentar a resiliencia dos pobres e as persoas que se atopan en situacións de vulnerabilidade e reducir a súa exposición 

e vulnerabilidade aos fenómenos extremos relacionados co clima e outras perturbacións e desastres económicos, sociais e ambientais

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición
Proporción de indemnizacións por danos persoais, perdas pecuniarias e danos de bens pagadas ou provisionadas (pendentes de liquidación ou 

pago) en relación ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Estadística de riesgos extraordinarios, Consorcio de Compensación de Seguros

             Contas económicas de Galicia, IGE

             Índice de precios de consumo, INE

España: Estadística de riesgos extraordinarios, Consorcio de Compensación de Seguros

              Contabilidad nacional de España, INE

              Índice de precios de consumo, INE

Periodicidade Anual

Observacións As indemnizacións asígnanse ao lugar e ano de ocorrencia do sinistro, non incluíndo os sinistros ocorridos no estranxeiro

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐼𝑁𝐷𝐸𝑀𝑃𝐼𝐵𝑡 =
( 𝐼𝐷𝑃𝑡 +𝐼𝑃𝑃𝑡+𝐼𝐷𝐵𝑡)/𝐼𝑈𝐼𝑃𝐶𝑟𝑒𝑓𝑇

𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
∙ 100       t=1,...,T 

 

𝐼𝑈𝐼𝑃𝐶𝑟𝑒𝑓𝑇
𝑇   = 1 

𝐼𝑈𝐼𝑃𝐶𝑟𝑒𝑓𝑇
𝑡−1   = 𝐼𝑈𝐼𝑃𝐶𝑟𝑒𝑓𝑇

𝑡 ∙
100+𝑇𝐼𝑃𝐶𝑑𝑒𝑐

𝑡

100
        t = T, T − 1,… , 2 

 
onde: 
 

𝐼𝐷𝑃𝑡 indemnizacións por danos persoais pagadas ou provisionadas no ano t a prezos do ano T 
 
I𝑃𝑃𝑡 indemnizacións por perdas pecuniarias pagadas ou provisionas no ano t a prezos do ano T 
 
𝐼𝐷𝐵𝑡 indemnizacións por danos de bens pagadas ou provisionadas no ano t a prezos do ano T 
 

𝐼𝑈𝐼𝑃𝐶𝑟𝑒𝑓𝑇
𝑡  índice unitario da variación do IPC nacional no ano t con referencia o ano T 

 

𝑇𝐼𝑃𝐶𝑑𝑒𝑐
𝑡  taxa de variación anual do IPC nacional no mes de decembro do ano t 

 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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Proporción do gasto das administracións públicas autonómicas que se dedica a educación

Indicador Nacións Unidas 1.a.2. Proporción do gasto público total que se dedica a servizos esenciais (educación, saúde e protección social)

Meta

1.a. Garantir unha mobilización significativa de recursos procedentes de diversas fontes, mesmo mediante a mellora da cooperación para o 

desenvolvemento, para proporcionarlles medios suficientes e previsibles aos países en desenvolvemento, en particular aos países menos 

adiantados, para que implementen programas e políticas encamiñados a poñerlle fin á pobreza en todas as súas dimensións

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición
Proporción do gasto das administracións públicas autonómicas que se dedica a educación (grupo funcional 09 da Classifications of the 

Functions of Government (COFOG), utilizada a nivel internacional para clasificar os propósitos das actividades gobernamentais)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Contabilidad nacional. Clasificación funcional del gasto de las administraciones públicas, Ministerio de Hacienda y Función Pública

Periodicidade Anual

Observacións

A Classifications of the Functions of Government ( COFOG), desenvolta pola Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento 

Económicos (OCDE) e publicada pola División de Estatística das Nacións Unidas, estrutura o gasto público en 10 grupos funcionais:

    01 Servizos públicos xerais

    02 Defensa

    03 Orde pública e seguridade

    04 Asuntos económicos

    05 Protección do medio ambiente

    06 Vivenda e servizos comunitarios

    07 Saúde

    08 Lecer, cultura e relixión

    09 Educación

    10 Protección social

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐺𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑡 =

𝐺𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑡

𝐺𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐺𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑡  gasto das administracións públicas autonómicas que se dedica a educación (grupo funcional 09 da Classifications 

of the Functions of Government (COFOG)) no ano t 
 
𝐺𝑡 gasto total das administracións públicas autonómicas no ano t 
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Proporción do gasto das administracións públicas autonómicas que se dedica a saúde

Indicador Nacións Unidas 1.a.2. Proporción do gasto público total que se dedica a servizos esenciais (educación, saúde e protección social)

Meta

1.a. Garantir unha mobilización significativa de recursos procedentes de diversas fontes, mesmo mediante a mellora da cooperación para o 

desenvolvemento, para proporcionarlles medios suficientes e previsibles aos países en desenvolvemento, en particular aos países menos 

adiantados, para que implementen programas e políticas encamiñados a poñerlle fin á pobreza en todas as súas dimensións

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

Definición
Proporción do gasto das administracións públicas autonómicas que se dedica a saúde (grupo funcional 07 da Classifications of the Functions of 

Government (COFOG), utilizada a nivel internacional para clasificar os propósitos das actividades gobernamentais)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Contabilidad nacional. Clasificación funcional del gasto de las administraciones públicas, Ministerio de Hacienda y Función Pública

Periodicidade Anual

Observacións

A Classifications of the Functions of Government ( COFOG), desenvolta pola Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento 

Económicos (OCDE) e publicada pola División de Estatística das Nacións Unidas, estrutura o gasto público en 10 grupos funcionais:

    01 Servizos públicos xerais

    02 Defensa

    03 Orde pública e seguridade

    04 Asuntos económicos

    05 Protección do medio ambiente

    06 Vivenda e servizos comunitarios

    07 Saúde

    08 Lecer, cultura e relixión

    09 Educación

    10 Protección social

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐺𝑠𝑎ú𝑑𝑒
𝑡 =

𝐺𝑠𝑎ú𝑑𝑒
𝑡

𝐺𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐺𝑠𝑎ú𝑑𝑒
𝑡  gasto das administracións públicas autonómicas que se dedica a saúde (grupo funcional 07 da Classifications of the 

Functions of Government (COFOG)) no ano t 
 
𝐺𝑡 gasto total das administracións públicas autonómicas no ano t 
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Proporción de menores entre 2 e 17 anos con obesidade, sobrepeso ou peso insuficiente

Indicador Nacións Unidas
2.2.2. Prevalencia da malnutrición (peso para a estatura, desviación típica > +2 ou < -2 da mediana dos patróns de crecemento infantil da OMS) 

entre os nenos menores de 5 anos, desagregada por tipo (enfraquecemento e sobrepeso)

Meta

2.2. De aquí a 2030, poñer fin a todas as formas de malnutrición, incluso logrando, como moi tarde en 2025, as metas convidas 

internacionalmente sobre o atraso do crecemento e o enfraquecemento dos nenos menores de 5 anos, e abordar as necesidades de nutrición 

das adolescentes, as mulleres embarazadas e lactantes e as persoas de idade

Obxectivo 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable

Definición Proporción de menores entre 2 e 17 anos con obesidade, sobrepeso ou peso insuficiente

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta nacional de salud, INE y Ministerio de Sanidad

Periodicidade Quinquenal

Observacións

A poboación malnutrida é aquela que ten obesidade (IMC>=30), sobrepeso (25<=IMC<30) ou peso insuficiente (IMC<18,5), onde IMC é o índice 

de masa corporal, que se obtén dividindo o peso (kg) polo cadrado da estatura (m).

O dato de 2012 corresponde á Encuesta nacional de salud 2011-2012, que se levou a cabo entre o segundo semestre de 2011 e o primeiro 

semestre de 2012.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑀2−17
𝑡 =

𝑃𝑀2−17
𝑡

𝑃2−17
𝑡 ⋅ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑀2−17
𝑡  poboación entre 2 e 17 anos con malnutrición no ano t 

 

𝑃2−17
𝑡  poboación entre 2 e 17 anos no ano t 

24



Proporción da superficie agrícola en que se practica unha agricultura produtiva e sustentable

Indicador Nacións Unidas 2.4.1. Proporción da superficie agrícola en que se practica unha agricultura produtiva e sustentable

Meta

2.4. De aquí a 2030, asegurar a sustentabilidade dos sistemas de produción de alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten a produtividade e a produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas, fortalezan a capacidade de adaptación ao cambio 

climático, aos fenómenos meteorolóxicos extremos, ás secas, ás inundacións e outros desastres, e melloren progresivamente a calidade da 

terra e o solo

Obxectivo 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable

Definición Proporción da superficie agrícola (terras de cultivo, prados e pasteiros) destinada á produción ecolóxica

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Estadística de producción ecológica, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑆𝐴𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑥𝑖𝑐𝑎
𝑡 =

𝑆𝐴𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑥𝑖𝑐𝑎
𝑡

𝑆𝐴 𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑆𝐴𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑥𝑖𝑐𝑎
𝑡  superficie agrícola destinada á produción ecolóxica no ano t   

 
𝑆𝐴𝑡 superficie agrícola (terras de cultivo, prados e pasteiros) no ano t 
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Emisións de amoníaco da agricultura e gandería

Indicador Nacións Unidas 2.4.1. Proporción da superficie agrícola en que se practica unha agricultura produtiva e sustentable

Meta

2.4. De aquí a 2030, asegurar a sustentabilidade dos sistemas de produción de alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten a produtividade e a produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas, fortalezan a capacidade de adaptación ao cambio 

climático, aos fenómenos meteorolóxicos extremos, ás secas, ás inundacións e outros desastres, e melloren progresivamente a calidade da 

terra e o solo

Obxectivo 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable

Definición Emisións de amoníaco (NH3) da agricultura e gandería

Fórmula teórica

Unidade de medida Kilotoneladas

Fontes de información Inventario nacional de contaminantes atmosféricos, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

As emisións de amoníaco asignadas á agricultura son as correspondentes ás actividades con códigos NFR (Nomenclature for Reporting): 

3Da1, 3Da2a, 3Da2b, 3Da2c, 3Da3, 3Da4, 3Db, 3Dc, 3Dd, 3De, 3Df, 3F e 3I.

As emisións de amoníaco asignadas á gandería son as correspondentes ás actividades con códigos NFR (Nomenclature for Reporting): 3B1a, 

3B1b, 3B2, 3B3, 3B4a, 3B4d, 3B4e, 3B4f, 3B4gi, 3B4gii, 3B4giii, 3B4giv e 3B4h.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐸𝑁𝐻3𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎
𝑡 = 𝐸𝑁𝐻3𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑡 + 𝐸𝑁𝐻3𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎
𝑡  

 
onde: 
 

𝐸𝑁𝐻3𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑡  emisións de NH3 da agricultura no ano t 

 
𝐸𝑁𝐻3𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎

𝑡   emisións de NH3 da gandería no ano t 
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Emisións de amoníaco por hectárea da agricultura e gandería

Indicador Nacións Unidas 2.4.1. Proporción da superficie agrícola en que se practica unha agricultura produtiva e sustentable

Meta

2.4. De aquí a 2030, asegurar a sustentabilidade dos sistemas de produción de alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten a produtividade e a produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas, fortalezan a capacidade de adaptación ao cambio 

climático, aos fenómenos meteorolóxicos extremos, ás secas, ás inundacións e outros desastres, e melloren progresivamente a calidade da 

terra e o solo

Obxectivo 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable

Definición Emisións de amoníaco (NH3) da agricultura e gandería por cada hectárea destinada a terras de cultivo, prados e pasteiros

Fórmula teórica

Unidade de medida Kilogramos

Fontes de información
Inventario nacional de contaminantes atmosféricos, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Periodicidade Anual

Observacións

As emisións de amoníaco asignadas á agricultura son as correspondentes ás actividades con códigos NFR (Nomenclature for Reporting): 

3Da1, 3Da2a, 3Da2b, 3Da2c, 3Da3, 3Da4, 3Db, 3Dc, 3Dd, 3De, 3Df, 3F e 3I.

As emisións de amoníaco asignadas á gandería son as correspondentes ás actividades con códigos NFR (Nomenclature for Reporting): 3B1a, 

3B1b, 3B2, 3B3, 3B4a, 3B4d, 3B4e, 3B4f, 3B4gi, 3B4gii, 3B4giii, 3B4giv e 3B4h.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐸𝑁𝐻3𝑆𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎
𝑡 =

𝐸𝑁𝐻3𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑡 + 𝐸𝑁𝐻3𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎

𝑡

𝑆𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑡 + 𝑆𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠

𝑡  

 
onde: 
 

𝐸𝑁𝐻3𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑡  emisións de NH3 da agricultura no ano t 

 
𝐸𝑁𝐻3𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎

𝑡   emisións de NH3 da gandería no ano t 

 

𝑆𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑡  superficie destinada a terras de cultivo no ano t 

 

𝑆𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
𝑡   superficie destinada a prados e pasteiros no ano t 

27



Emisións de amoníaco da agricultura

Indicador Nacións Unidas 2.4.1. Proporción da superficie agrícola en que se practica unha agricultura produtiva e sustentable

Meta

2.4. De aquí a 2030, asegurar a sustentabilidade dos sistemas de produción de alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten a produtividade e a produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas, fortalezan a capacidade de adaptación ao cambio 

climático, aos fenómenos meteorolóxicos extremos, ás secas, ás inundacións e outros desastres, e melloren progresivamente a calidade da 

terra e o solo

Obxectivo 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable

Definición Emisións de amoníaco (NH3) da agricultura

Fórmula teórica

Unidade de medida Kilotoneladas

Fontes de información Inventario nacional de contaminantes atmosféricos, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións
As emisións de amoníaco asignadas á agricultura son as correspondentes ás actividades con códigos NFR (Nomenclature for Reporting): 

3Da1, 3Da2a, 3Da2b, 3Da2c, 3Da3, 3Da4, 3Db, 3Dc, 3Dd, 3De, 3Df, 3F e 3I

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐸𝑁𝐻3𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑡  

 
onde: 
 

𝐸𝑁𝐻3𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑡  emisións de NH3 da agricultura no ano t 
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Emisións de amoníaco por hectárea da agricultura

Indicador Nacións Unidas 2.4.1. Proporción da superficie agrícola en que se practica unha agricultura produtiva e sustentable

Meta

2.4. De aquí a 2030, asegurar a sustentabilidade dos sistemas de produción de alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten a produtividade e a produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas, fortalezan a capacidade de adaptación ao cambio 

climático, aos fenómenos meteorolóxicos extremos, ás secas, ás inundacións e outros desastres, e melloren progresivamente a calidade da 

terra e o solo

Obxectivo 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable

Definición Emisións de amoníaco (NH3) da agricultura por cada hectárea destinada a terras de cultivo

Fórmula teórica

Unidade de medida Kilogramos

Fontes de información
Inventario nacional de contaminantes atmosféricos, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Periodicidade Anual

Observacións
As emisións de amoníaco asignadas á agricultura son as correspondentes ás actividades con códigos NFR (Nomenclature for Reporting): 

3Da1, 3Da2a, 3Da2b, 3Da2c, 3Da3, 3Da4, 3Db, 3Dc, 3Dd, 3De, 3Df, 3F e 3I

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐸𝑁𝐻3𝑆𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑡 =

𝐸𝑁𝐻3𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑡

𝑆𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑡  

 
onde: 
 

𝐸𝑁𝐻3𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑡  emisións de NH3 da agricultura no ano t 

 

𝑆𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑡  superficie destinada a terras de cultivo no ano t 
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Emisións de amoníaco da gandería

Indicador Nacións Unidas 2.4.1. Proporción da superficie agrícola en que se practica unha agricultura produtiva e sustentable

Meta

2.4. De aquí a 2030, asegurar a sustentabilidade dos sistemas de produción de alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten a produtividade e a produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas, fortalezan a capacidade de adaptación ao cambio 

climático, aos fenómenos meteorolóxicos extremos, ás secas, ás inundacións e outros desastres, e melloren progresivamente a calidade da 

terra e o solo

Obxectivo 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable

Definición Emisións de amoníaco (NH3) da gandería

Fórmula teórica

Unidade de medida Kilotoneladas

Fontes de información Inventario nacional de contaminantes atmosféricos, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións
As emisións de amoníaco asignadas á gandería son as correspondentes ás actividades con códigos NFR (Nomenclature for Reporting): 3B1a, 

3B1b, 3B2, 3B3, 3B4a, 3B4d, 3B4e, 3B4f, 3B4gi, 3B4gii, 3B4giii, 3B4giv e 3B4h

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐸𝑁𝐻3𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎
𝑡  

 
onde: 
 

𝐸𝑁𝐻3𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎
𝑡   emisións de NH3 da gandería no ano t 
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Emisións de amoníaco por hectárea da gandería

Indicador Nacións Unidas 2.4.1. Proporción da superficie agrícola en que se practica unha agricultura produtiva e sustentable

Meta

2.4. De aquí a 2030, asegurar a sustentabilidade dos sistemas de produción de alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten a produtividade e a produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas, fortalezan a capacidade de adaptación ao cambio 

climático, aos fenómenos meteorolóxicos extremos, ás secas, ás inundacións e outros desastres, e melloren progresivamente a calidade da 

terra e o solo

Obxectivo 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable

Definición Emisións de amoníaco (NH3) da gandería por cada hectárea destinada a prados e pasteiros

Fórmula teórica

Unidade de medida Kilogramos

Fontes de información
Inventario nacional de contaminantes atmosféricos, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Periodicidade Anual

Observacións
As emisións de amoníaco asignadas á gandería son as correspondentes ás actividades con códigos NFR (Nomenclature for Reporting): 3B1a, 

3B1b, 3B2, 3B3, 3B4a, 3B4d, 3B4e, 3B4f, 3B4gi, 3B4gii, 3B4giii, 3B4giv e 3B4h

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐸𝑁𝐻3𝑆𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎
𝑡 =

𝐸𝑁𝐻3𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎
𝑡

𝑆𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
𝑡  

 
onde: 
 

𝐸𝑁𝐻3𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎
𝑡   emisións de NH3 da gandería no ano t 

 

𝑆𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
𝑡   superficie destinada a prados e pasteiros no ano t 
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Índice de prezos dos alimentos

Indicador Nacións Unidas 2.c.1. Indicador de anomalías nos prezos dos alimentos

Meta

2.c. Adoptar medidas para asegurar o bo funcionamento dos mercados de produtos básicos alimentarios e os seus derivados e facilitar o 

acceso oportuno á información sobre os mercados, mesmo sobre as reservas de alimentos, para axudar a limitar a extrema volatilidade dos 

prezos dos alimentos

Obxectivo 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable

Definición Índice de prezos de consumo dos alimentos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información Índice de precios de consumo, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐼𝑃𝐶𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑡 =

1

12
∙  𝐼𝑃𝐶𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠,𝑚

𝑡

12

𝑚=1

 

 
onde: 
 

𝐼𝑃𝐶𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠,𝑚
𝑡 índice de prezos de consumo dos alimentos do mes m do ano t 
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Índice de prezos do pan e dos cereais

Indicador Nacións Unidas 2.c.1. Indicador de anomalías nos prezos dos alimentos

Meta

2.c. Adoptar medidas para asegurar o bo funcionamento dos mercados de produtos básicos alimentarios e os seus derivados e facilitar o 

acceso oportuno á información sobre os mercados, mesmo sobre as reservas de alimentos, para axudar a limitar a extrema volatilidade dos 

prezos dos alimentos

Obxectivo 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable

Definición Índice de prezos de consumo do pan e dos cereais

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información Índice de precios de consumo, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐼𝑃𝐶𝑝𝑎𝑛 𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠
𝑡 =

1

12
∙  
𝐼𝑃𝐶𝑝𝑎𝑛,𝑚
𝑡 ∙ 𝑃𝑂𝑁𝐷𝑝𝑎𝑛

𝑡 + 𝐼𝑃𝐶𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠,𝑚
𝑡 ∙ 𝑃𝑂𝑁𝐷𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑡

𝑃𝑂𝑁𝐷𝑝𝑎𝑛
𝑡 + 𝑃𝑂𝑁𝐷𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑡

12

𝑚=1

 

 
onde: 
 

𝐼𝑃𝐶𝑝𝑎𝑛,𝑚
𝑡  índice de prezos de consumo do pan do mes m do ano t 

 
𝐼𝑃𝐶𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠,𝑚
𝑡  índice de prezos de consumo dos cereais do mes m do ano t 

 
𝑃𝑂𝑁𝐷𝑝𝑎𝑛

𝑡   ponderación do pan no ano t 

 

𝑃𝑂𝑁𝐷𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠
𝑡  ponderación dos cereais no ano t 
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Taxa de mortalidade materna

Indicador Nacións Unidas 3.1.1. Taxa de mortalidade materna

Meta 3.1. De aquí a 2030, reducir a taxa mundial de mortalidade materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Defuncións de mulleres atribuídas ao embarazo, parto e puerperio por cada 100.000 nacementos

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Galicia: Rexistro de mortalidade de Galicia, Consellería de Sanidade

             Estadística de nacimientos, INE

España: Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

              Estadística de nacimientos, INE

Periodicidade Anual

Observacións O dato nacional inclúe as defuncións e os nacementos de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
𝑡 =

𝐷𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠
𝑡

𝑁𝑡
⋅ 100.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠
𝑡   defuncións de mulleres atribuídas ao embarazo, parto e puerperio (códigos O00-O99 da CIE-10) no ano t 

 
𝑁𝑡 nacementos no ano t 
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Proporción de partos atendidos por persoal sanitario especializado

Indicador Nacións Unidas 3.1.2. Proporción de partos atendidos por persoal sanitario especializado

Meta 3.1. De aquí a 2030, reducir a taxa mundial de mortalidade materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Proporción de partos atendidos por persoal sanitario especializado

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística de nacimientos, INE

Periodicidade Anual

Observacións O dato nacional inclúe os partos de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐴𝑅𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑡 =

𝑃𝐴𝑅𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑡

𝑃𝐴𝑅𝑡
⋅ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐴𝑅𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑡  partos atendidos por persoal sanitario especializado no ano t 

 
𝑃𝐴𝑅𝑡 partos no ano t 
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Taxa de mortalidade dos menores de 5 anos

Indicador Nacións Unidas 3.2.1. Taxa de mortalidade de nenos menores de 5 anos

Meta

3.2. De aquí a 2030, poñer fin ás mortes evitables de acabados de nacer e de nenos menores de 5 anos, e lograr que todos os países tenten 

reducir a mortalidade neonatal polo menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos e a mortalidade dos nenos menores de 5 anos, polo menos, a 25 

por cada 1.000 nacidos vivos

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Defuncións de menores de 5 anos por cada 1.000 nacementos

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 1.000

Fontes de información
Estadística de defunciones, INE

Estadística de nacimientos, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀0−4
𝑡 =

𝐷0−4
𝑡

𝑁𝑡
⋅ 1.000 

 
onde: 
 

𝐷0−4
𝑡   defuncións de menores de 5 anos cumpridos de vida no ano t 

 
𝑁𝑡 nacementos no ano t 

36



Taxa de mortalidade neonatal

Indicador Nacións Unidas 3.2.2. Taxa de mortalidade neonatal

Meta

3.2. De aquí a 2030, poñer fin ás mortes evitables de acabados de nacer e de nenos menores de 5 anos, e lograr que todos os países tenten 

reducir a mortalidade neonatal polo menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos e a mortalidade dos nenos menores de 5 anos, polo menos, a 25 

por cada 1.000 nacidos vivos

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Defuncións de menores de 28 días por cada 1.000 nacementos

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 1.000

Fontes de información
Estadística de defunciones, INE

Estadística de nacimientos, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙
𝑡 =

𝐷𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑖𝑠
𝑡

𝑁𝑡
⋅ 1.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑖𝑠
𝑡   defuncións de menores de 28 días cumpridos de vida no ano t 

 
𝑁𝑡 nacementos no ano t 
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Incidencia dos novos diagnósticos de VIH

Indicador Nacións Unidas 3.3.1. Número de novas infeccións polo VIH por cada 1.000 habitantes non infectados, desagregado por sexo, idade e poboacións crave

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Novos diagnósticos de VIH notificados ao Sistema de información sobre novos diagnósticos de VIH (SINIVIH) por cada 1.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 1.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións
Este indicador non ten en conta o lugar de orixe da infección, é dicir, considéranse tanto infeccións autóctonas (infeccións producidas no 

territorio nacional) como infeccións non autóctonas (infeccións producidas no estranxeiro)

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑁𝐷𝑉𝐼𝐻
𝑡 =
𝑁𝐷𝑉𝐼𝐻
𝑡

𝑃𝑡
∙ 1.000 

 
onde: 
 

𝑁𝐷𝑉𝐼𝐻
𝑡  novos diagnósticos de VIH notificados ao Sistema de información sobre novos diagnósticos de VIH (SINIVIH) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Incidencia dos novos diagnósticos de VIH nos homes

Indicador Nacións Unidas 3.3.1. Número de novas infeccións polo VIH por cada 1.000 habitantes non infectados, desagregado por sexo, idade e poboacións crave

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Novos diagnósticos de VIH en homes notificados ao Sistema de información sobre novos diagnósticos de VIH (SINIVIH) por cada 1.000 homes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 1.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións
Este indicador non ten en conta o lugar de orixe da infección, é dicir, considéranse tanto infeccións autóctonas (infeccións producidas no 

territorio nacional) como infeccións non autóctonas (infeccións producidas no estranxeiro)

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑁𝐷𝑉𝐼𝐻,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑁𝐷𝑉𝐼𝐻,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 1.000 

 
onde: 
 

𝑁𝐷𝑉𝐼𝐻,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  novos diagnósticos de VIH en homes notificados ao Sistema de información sobre novos diagnósticos de VIH 

(SINIVIH) no ano t 
 

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes a 1 de xullo do ano t 
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Incidencia dos novos diagnósticos de VIH nas mulleres

Indicador Nacións Unidas 3.3.1. Número de novas infeccións polo VIH por cada 1.000 habitantes non infectados, desagregado por sexo, idade e poboacións crave

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición
Novos diagnósticos de VIH en mulleres notificados ao Sistema de información sobre novos diagnósticos de VIH (SINIVIH) por cada 1.000 

mulleres

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 1.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións
Este indicador non ten en conta o lugar de orixe da infección, é dicir, considéranse tanto infeccións autóctonas (infeccións producidas no 

territorio nacional) como infeccións non autóctonas (infeccións producidas no estranxeiro)

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑁𝐷𝑉𝐼𝐻,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑁𝐷𝑉𝐼𝐻,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 1.000 

 
onde: 
 

𝑁𝐷𝑉𝐼𝐻,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  novos diagnósticos de VIH en mulleres notificados ao Sistema de información sobre novos diagnósticos de 

VIH (SINIVIH) no ano t 
 

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres a 1 de xullo do ano t 
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Incidencia da tuberculose

Indicador Nacións Unidas 3.3.2. Incidencia da tuberculose por cada 100.000 habitantes

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Casos autóctonos de tuberculose notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións Os casos autóctonos son aqueles nos que a enfermidade se contraeu no territorio nacional

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒
𝑡 =

𝐶𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐶𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒
𝑡  casos autóctonos de tuberculose notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Incidencia da tuberculose nos homes

Indicador Nacións Unidas 3.3.2. Incidencia da tuberculose por cada 100.000 habitantes

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Casos autóctonos de tuberculose en homes notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) por cada 100.000 homes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións Os casos autóctonos son aqueles nos que a enfermidade se contraeu no territorio nacional

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝐶𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐶𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  casos autóctonos de tuberculose en homes notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica 

(RENAVE) no ano t 
 

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes a 1 de xullo do ano t 
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Incidencia da tuberculose nas mulleres

Indicador Nacións Unidas 3.3.2. Incidencia da tuberculose por cada 100.000 habitantes

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Casos autóctonos de tuberculose en mulleres notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) por cada 100.000 mulleres

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións Os casos autóctonos son aqueles nos que a enfermidade se contraeu no territorio nacional

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐶𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐶𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  casos autóctonos de tuberculose en mulleres notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica 

(RENAVE) no ano t 
 

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres a 1 de xullo do ano t 
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Incidencia da malaria

Indicador Nacións Unidas 3.3.3. Incidencia da malaria por cada 1.000 habitantes

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Casos autóctonos de malaria notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) por cada 1.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 1.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións Os casos autóctonos son aqueles nos que a enfermidade se contraeu no territorio nacional

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐴𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡 =

𝐶𝐴𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡

𝑃𝑡
∙ 1.000 

 
onde: 
 

𝐶𝐴𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡  casos autóctonos de malaria notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Incidencia da malaria nos homes

Indicador Nacións Unidas 3.3.3. Incidencia da malaria por cada 1.000 habitantes

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Casos autóctonos de malaria en homes notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) por cada 1.000 homes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 1.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións Os casos autóctonos son aqueles nos que a enfermidade se contraeu no territorio nacional

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐴𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝐶𝐴𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 1.000 

 
onde: 
 

𝐶𝐴𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  casos autóctonos de malaria en homes notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) 

no ano t 
 

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes a 1 de xullo do ano t 
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Incidencia da malaria nas mulleres

Indicador Nacións Unidas 3.3.3. Incidencia da malaria por cada 1.000 habitantes

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Casos autóctonos de malaria en mulleres notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) por cada 1.000 mulleres

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 1.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións Os casos autóctonos son aqueles nos que a enfermidade se contraeu no territorio nacional

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐴𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐶𝐴𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 1.000 

 
onde: 
 

𝐶𝐴𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  casos autóctonos de malaria en mulleres notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica 

(RENAVE) no ano t 
 

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres a 1 de xullo do ano t 
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Incidencia da hepatite B

Indicador Nacións Unidas 3.3.4. Incidencia da hepatite B por cada 100.000 habitantes

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Casos autóctonos de hepatite B notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións Os casos autóctonos son aqueles nos que a enfermidade se contraeu no territorio nacional

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐴ℎ𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑒 𝐵
𝑡 =

𝐶𝐴ℎ𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑒 𝐵
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐶𝐴ℎ𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑒 𝐵
𝑡  casos autóctonos de hepatite B notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) no ano t 

 

𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Incidencia da hepatite B nos homes

Indicador Nacións Unidas 3.3.4. Incidencia da hepatite B por cada 100.000 habitantes

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Casos autóctonos de hepatite B en homes notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) por cada 100.000 homes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións Os casos autóctonos son aqueles nos que a enfermidade se contraeu no territorio nacional

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐴ℎ𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑒 𝐵,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝐶𝐴ℎ𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑒 𝐵,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐶𝐴ℎ𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑒 𝐵,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  casos autóctonos de hepatite B en homes notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica 

(RENAVE) no ano t 
 

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes a 1 de xullo do ano t 
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Incidencia da hepatite B nas mulleres

Indicador Nacións Unidas 3.3.4. Incidencia da hepatite B por cada 100.000 habitantes

Meta
3.3. De aquí a 2030, poñer fin ás epidemias da sida, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, 

as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Casos autóctonos de hepatite B en mulleres notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica (RENAVE) por cada 100.000 mulleres

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións Os casos autóctonos son aqueles nos que a enfermidade se contraeu no territorio nacional

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐴ℎ𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑒 𝐵,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐶𝐴ℎ𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑒 𝐵,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐶𝐴ℎ𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑒 𝐵,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  casos autóctonos de hepatite B en mulleres notificados á Rede nacional de vixilancia epidemiolóxica 

(RENAVE) no ano t 
 

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres a 1 de xullo do ano t 
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Taxa de mortalidade atribuída ás enfermidades cardiovasculares

Indicador Nacións Unidas 3.4.1. Taxa de mortalidade atribuída ás enfermidades cardiovasculares, o cancro, a diabetes ou as enfermidades respiratorias crónicas

Meta
3.4. De aquí a 2030, reducir nun terzo a mortalidade prematura por enfermidades non transmisibles mediante a súa prevención e tratamento, e 

promover a saúde mental e o benestar

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Defuncións atribuídas a enfermidades cardiovasculares por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Galicia: Rexistro de mortalidade de Galicia, Consellería de Sanidade

             Cifras de población, INE

España: Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións O dato nacional inclúe as defuncións de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜𝑣𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐷𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜𝑣𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑡
⋅ 100.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜𝑣𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑡  defuncións atribuídas a enfermidades cardiovasculares (códigos I00-I99 da CIE-10) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Taxa de mortalidade atribuída ao cancro

Indicador Nacións Unidas 3.4.1. Taxa de mortalidade atribuída ás enfermidades cardiovasculares, o cancro, a diabetes ou as enfermidades respiratorias crónicas

Meta
3.4. De aquí a 2030, reducir nun terzo a mortalidade prematura por enfermidades non transmisibles mediante a súa prevención e tratamento, e 

promover a saúde mental e o benestar

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Defuncións atribuídas a cancro por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Galicia: Rexistro de mortalidade de Galicia, Consellería de Sanidade

             Cifras de población, INE

España: Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións O dato nacional inclúe as defuncións de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑐𝑎𝑛𝑐𝑟𝑜
𝑡 =

𝐷𝑐𝑎𝑛𝑐𝑟𝑜
𝑡

𝑃𝑡
⋅ 100.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑐𝑎𝑛𝑐𝑟𝑜
𝑡  defuncións atribuídas a cancro (códigos C00-C97 da CIE-10) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Taxa de mortalidade atribuída á diabetes

Indicador Nacións Unidas 3.4.1. Taxa de mortalidade atribuída ás enfermidades cardiovasculares, o cancro, a diabetes ou as enfermidades respiratorias crónicas

Meta
3.4. De aquí a 2030, reducir nun terzo a mortalidade prematura por enfermidades non transmisibles mediante a súa prevención e tratamento, e 

promover a saúde mental e o benestar

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Defuncións atribuídas a diabetes por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Galicia: Rexistro de mortalidade de Galicia, Consellería de Sanidade

             Cifras de población, INE

España: Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións O dato nacional inclúe as defuncións de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑑𝑖𝑎𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠
𝑡 =

𝐷𝑑𝑖𝑎𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑡
⋅ 100.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑑𝑖𝑎𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠
𝑡  defuncións atribuídas a diabetes (códigos E10-E14 da CIE-10) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Taxa de mortalidade atribuída ás enfermidades respiratorias crónicas

Indicador Nacións Unidas 3.4.1. Taxa de mortalidade atribuída ás enfermidades cardiovasculares, o cancro, a diabetes ou as enfermidades respiratorias crónicas

Meta
3.4. De aquí a 2030, reducir nun terzo a mortalidade prematura por enfermidades non transmisibles mediante a súa prevención e tratamento, e 

promover a saúde mental e o benestar

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Defuncións atribuídas a enfermidades respiratorias crónicas por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Galicia: Rexistro de mortalidade de Galicia, Consellería de Sanidade

             Cifras de población, INE

España: Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións O dato nacional inclúe as defuncións de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑡 =

𝐷𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑡

𝑃𝑡
⋅ 100.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑡  defuncións atribuídas a enfermidades respiratorias crónicas (códigos J30-J98 da CIE-10) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Taxa de mortalidade por suicidio

Indicador Nacións Unidas 3.4.2. Taxa de mortalidade por suicidio

Meta
3.4. De aquí a 2030, reducir nun terzo a mortalidade prematura por enfermidades non transmisibles mediante a súa prevención e tratamento, e 

promover a saúde mental e o benestar

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Defuncións atribuídas a suicidio por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Galicia: Rexistro de mortalidade de Galicia, Consellería de Sanidade

             Cifras de población, INE

España: Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións O dato nacional inclúe as defuncións de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑠𝑢𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜
𝑡 =

𝐷𝑠𝑢𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜
𝑡

𝑃𝑡
⋅ 100.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑠𝑢𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜
𝑡  defuncións atribuídas a suicidio (códigos X60-X84 da CIE-10) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de drogas ilegais por cada 100.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas
3.5.1. Cobertura dos tratamentos (farmacolóxicos e psicosociais e servizos de rehabilitación e postratamento) de trastornos por abuso de 

substancias adictivas

Meta
3.5. Fortalecer a prevención e o tratamento do abuso de substancias adictivas, incluído o uso indebido de estupefacientes e o consumo nocivo 

de alcohol

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición
Número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de drogas ilegais nun centro de tratamento por primeira vez nun 

ano determinado por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, 

Ministerio de Sanidad

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Pódese producir certa sobrestimación do indicador a nivel estatal, dado que unha mesma persoa puido ser notificada en dúas ou máis 

comunidades autónomas diferentes e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade.

Tratamento: calquera intervención realizada por profesionais cualificados para eliminar, reducir ou controlar o consumo de drogas.

Ambulatorio: a persoa non pernoita no centro. Este criterio non se aplica aos centros penais.

Drogas ilegais: non se consideran drogas ilegais o alcol e a nicotina (tabaco).

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐴𝑇𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑖𝑠
𝑡 =

𝐴𝑇𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑖𝑠
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐴𝑇𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑖𝑠
𝑡  número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de drogas ilegais nun centro de 

tratamento por primeira vez no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 

55



Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de drogas ilegais de homes por cada 100.000 

homes

Indicador Nacións Unidas
3.5.1. Cobertura dos tratamentos (farmacolóxicos e psicosociais e servizos de rehabilitación e postratamento) de trastornos por abuso de 

substancias adictivas

Meta
3.5. Fortalecer a prevención e o tratamento do abuso de substancias adictivas, incluído o uso indebido de estupefacientes e o consumo nocivo 

de alcohol

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición
Número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de drogas ilegais de homes nun centro de tratamento por primeira 

vez nun ano determinado por cada 100.000 homes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, 

Ministerio de Sanidad

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Pódese producir certa sobrestimación do indicador a nivel estatal, dado que unha mesma persoa puido ser notificada en dúas ou máis 

comunidades autónomas diferentes e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade.

Tratamento: calquera intervención realizada por profesionais cualificados para eliminar, reducir ou controlar o consumo de drogas.

Ambulatorio: a persoa non pernoita no centro. Este criterio non se aplica aos centros penais.

Drogas ilegais: non se consideran drogas ilegais o alcol e a nicotina (tabaco).

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐴𝑇𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑖𝑠,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝐴𝑇𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑖𝑠,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐴𝑇𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑖𝑠,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de drogas ilegais de homes 

nun centro de tratamento por primeira vez no ano t 
 

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes a 1 de xullo do ano t 
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Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de drogas ilegais de mulleres por cada 

100.000 mulleres

Indicador Nacións Unidas
3.5.1. Cobertura dos tratamentos (farmacolóxicos e psicosociais e servizos de rehabilitación e postratamento) de trastornos por abuso de 

substancias adictivas

Meta
3.5. Fortalecer a prevención e o tratamento do abuso de substancias adictivas, incluído o uso indebido de estupefacientes e o consumo nocivo 

de alcohol

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición
Número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de drogas ilegais de mulleres nun centro de tratamento por primeira 

vez nun ano determinado por cada 100.000 mulleres

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, 

Ministerio de Sanidad

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Pódese producir certa sobrestimación do indicador a nivel estatal, dado que unha mesma persoa puido ser notificada en dúas ou máis 

comunidades autónomas diferentes e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade.

Tratamento: calquera intervención realizada por profesionais cualificados para eliminar, reducir ou controlar o consumo de drogas.

Ambulatorio: a persoa non pernoita no centro. Este criterio non se aplica aos centros penais.

Drogas ilegais: non se consideran drogas ilegais o alcol e a nicotina (tabaco).

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐴𝑇𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑖𝑠,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐴𝑇𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑖𝑠,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐴𝑇𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑖𝑠,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de drogas ilegais de 

mulleres nun centro de tratamento por primeira vez no ano t 
 

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres a 1 de xullo do ano t 

57



Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de alcol por cada 100.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas
3.5.1. Cobertura dos tratamentos (farmacolóxicos e psicosociais e servizos de rehabilitación e postratamento) de trastornos por abuso de 

substancias adictivas

Meta
3.5. Fortalecer a prevención e o tratamento do abuso de substancias adictivas, incluído o uso indebido de estupefacientes e o consumo nocivo 

de alcohol

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición
Número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de alcol nun centro de tratamento por primeira vez nun ano 

determinado por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, 

Ministerio de Sanidad

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Debe terse en conta que parte dos tratamentos por abuso ou dependencia de alcol realízanse en dispositivos diferentes da rede asistencial de 

drogas, polo que este indicador informa só sobre parte dos tratamentos por consumo de alcol que se levan a cabo no territorio nacional.

Pódese producir certa sobrestimación do indicador a nivel estatal, dado que unha mesma persoa puido ser notificada en dúas ou máis 

comunidades autónomas diferentes e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade.

Tratamento: calquera intervención realizada por profesionais cualificados para eliminar, reducir ou controlar o consumo de drogas.

Ambulatorio: a persoa non pernoita no centro. Este criterio non se aplica aos centros penais.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐴𝑇𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙
𝑡 𝐴𝑇𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙

𝑡

𝑃𝑡
∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐴𝑇𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙
𝑡  número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de alcol nun centro de tratamento por 

primeira vez no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de alcol de homes por cada 100.000 homes

Indicador Nacións Unidas
3.5.1. Cobertura dos tratamentos (farmacolóxicos e psicosociais e servizos de rehabilitación e postratamento) de trastornos por abuso de 

substancias adictivas

Meta
3.5. Fortalecer a prevención e o tratamento do abuso de substancias adictivas, incluído o uso indebido de estupefacientes e o consumo nocivo 

de alcohol

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición
Número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de alcol de homes nun centro de tratamento por primeira vez nun 

ano determinado por cada 100.000 homes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, 

Ministerio de Sanidad

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Debe terse en conta que parte dos tratamentos por abuso ou dependencia de alcol realízanse en dispositivos diferentes da rede asistencial de 

drogas, polo que este indicador informa só sobre parte dos tratamentos por consumo de alcol que se levan a cabo no territorio nacional.

Pódese producir certa sobrestimación do indicador a nivel estatal, dado que unha mesma persoa puido ser notificada en dúas ou máis 

comunidades autónomas diferentes e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade.

Tratamento: calquera intervención realizada por profesionais cualificados para eliminar, reducir ou controlar o consumo de drogas.

Ambulatorio: a persoa non pernoita no centro. Este criterio non se aplica aos centros penais.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐴𝑇𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝐴𝑇𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐴𝑇𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de alcol de homes nun centro de 

tratamento por primeira vez no ano t 
 

𝑃ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes a 1 de xullo do ano t 
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Número de admisións a tratamento por abuso ou dependencia de alcol de mulleres por cada 100.000 

mulleres

Indicador Nacións Unidas
3.5.1. Cobertura dos tratamentos (farmacolóxicos e psicosociais e servizos de rehabilitación e postratamento) de trastornos por abuso de 

substancias adictivas

Meta
3.5. Fortalecer a prevención e o tratamento do abuso de substancias adictivas, incluído o uso indebido de estupefacientes e o consumo nocivo 

de alcohol

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición
Número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de alcol de mulleres nun centro de tratamento por primeira vez nun 

ano determinado por cada 100.000 mulleres

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, 

Ministerio de Sanidad

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Debe terse en conta que parte dos tratamentos por abuso ou dependencia de alcol realízanse en dispositivos diferentes da rede asistencial de 

drogas, polo que este indicador informa só sobre parte dos tratamentos por consumo de alcol que se levan a cabo no territorio nacional.

Pódese producir certa sobrestimación do indicador a nivel estatal, dado que unha mesma persoa puido ser notificada en dúas ou máis 

comunidades autónomas diferentes e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade.

Tratamento: calquera intervención realizada por profesionais cualificados para eliminar, reducir ou controlar o consumo de drogas.

Ambulatorio: a persoa non pernoita no centro. Este criterio non se aplica aos centros penais.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐴𝑇𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐴𝑇𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝐴𝑇𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  número de admisións a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de alcol de mulleres nun centro 

de tratamento por primeira vez no ano t 
 

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres a 1 de xullo do ano t 
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Consumo anual de alcohol rexistrado en litros de alcohol puro por persoa de 15 e máis anos

Indicador Nacións Unidas 3.5.2. Consumo nocivo de alcohol per cápita (a partir dos 15 anos de idade) durante un ano civil en litros de alcohol puro

Meta
3.5. Fortalecer a prevención e o tratamento do abuso de substancias adictivas, incluído o uso indebido de estupefacientes e o consumo nocivo 

de alcohol

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Consumo anual de alcohol rexistrado en litros de alcohol puro (bebidas destiladas, viño e cervexa) por persoa de 15 e máis anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Litros de alcohol puro

Fontes de información

Informes anuales de recaudación tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública

Encuesta de presupuestos familiares, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑡 =
𝐶𝐴𝑅𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑡 + 𝐶𝐴𝑅𝑣𝑖ñ𝑜

𝑡 + 𝐶𝐴𝑅𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑥𝑎
𝑡

𝑃15+
𝑡  

 
onde: 
 

𝐶𝐴𝑅𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑡  consumo de alcohol rexistrado en bebidas destiladas no ano t 

 

𝐶𝐴𝑅𝑣𝑖ñ𝑜
𝑡  consumo de alcohol rexistrado en viño no ano t  

 
𝐶𝐴𝑅𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑥𝑎
𝑡  consumo de alcohol rexistrado en cervexa no ano t 

 

𝑃15+
𝑡  poboación de 15 e máis anos a 1 de xullo do ano t 
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Taxa de mortalidade por lesións debidas a accidentes de tráfico

Indicador Nacións Unidas 3.6.1. Taxa de mortalidade por lesións debidas a accidentes de tráfico

Meta 3.6. De aquí a 2020, reducir á metade o número de mortes e lesións causadas por accidentes de tráfico no mundo

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Defuncións atribuídas a accidentes de tráfico por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Galicia: Rexistro de mortalidade de Galicia, Consellería de Sanidade

             Cifras de población, INE

España: Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O dato nacional inclúe as defuncións de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España. A partir de 2016 inclúense os accidentes de 

tráfico de vehículos sen motor, os accidentes de transporte non especificados como debidos ou non a tráfico e as vítimas de accidente de 

tráfico nas que no momento do accidente estaban a subindo ou baixando do vehículo.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜
𝑡 =

𝐷𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜
𝑡

𝑃𝑡
⋅ 100.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜
𝑡  defuncións atribuídas a accidentes de tráfico (lista extensa de códigos da CIE-10, que se pode consultar 

na metodoloxía da Estadística de defunciones según la causa de muerte) no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Proporción de mulleres entre 18 e 49 anos, casadas cun home ou con parella masculina, que cobren as súas 

necesidades de planificación familiar con métodos modernos

Indicador Nacións Unidas
3.7.1. Proporción de mulleres en idade de procrear (entre 15 e 49 anos) que cobren as súas necesidades de planificación familiar con métodos 

modernos

Meta
3.7. De aquí a 2030, garantir o acceso universal aos servizos de saúde sexual e reprodutiva, incluídos os de planificación familiar, información e 

educación, e a integración da saúde reprodutiva nas estratexias e os programas nacionais

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición

Proporción de mulleres entre 18 e 49 anos, casadas cun home ou con parella masculina, que utilizan métodos anticonceptivos modernos 

respecto a aquelas que non desexan quedar embarazadas, é dicir, que utilizan métodos anticonceptivos ou teñen unha necesidade insatisfeita 

de planificación familiar

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de fecundidad, INE

Periodicidade Irregular

Observacións

Os métodos anticonceptivos modernos inclúen os anticonceptivos hormonais (pílula, anel, parche, inxección...), implantación dun dispositivo 

intrauterino (DIU), métodos de barreira vaxinal (diafragma, capuchón cervical, esponxa vaxinal...), preservativo masculino e feminino, 

espermicidas, pílula do día despois e esterilización feminina e masculina.

Enténdese que unha muller ten unha necesidade insatisfeita de planificación familiar cando non desexa quedar embarazada, pero non está a 

utilizar ningún método anticonceptivo. En concreto, a necesidade insatisfeita de planificación familiar refírese a aquelas mulleres que teñen un 

embarazo non desexado ou que non desexan quedar embarazadas nos próximos tres anos pero que non están a usar ningún método 

anticonceptivo.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑀18−49,𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑡 =

𝑀18−49,𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑡

𝑀18−49,𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑡 +𝑀18−49,𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑎 

𝑡  ⋅ 100 

 
onde: 
 

𝑀18−49,𝑎𝑛𝑡iconceptiv𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑡  mulleres entre 18 e 49 anos, casadas cun home ou con parella masculina, que utilizan métodos 

anticonceptivos modernos no ano t 
 

𝑀18−49,𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑡     mulleres entre 18 e 49 anos, casadas cun home ou con parella masculina, que utilizan métodos 

anticonceptivos no ano t 
 

𝑀18−49,𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑎
𝑡    mulleres entre 18 e 49 anos, casadas cun home ou con parella masculina, que teñen unha necesidade 

insatisfeita de planificación familiar no ano t 
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Taxa de fecundidade das adolescentes entre 10 e 14 anos por cada 1.000 mulleres dese grupo de idade

Indicador Nacións Unidas 3.7.2. Taxa de fecundidade das adolescentes (entre 10 e 14 anos e entre 15 e 19 anos) por cada 1.000 mulleres dese grupo de idade

Meta
3.7. De aquí a 2030, garantir o acceso universal aos servizos de saúde sexual e reprodutiva, incluídos os de planificación familiar, información e 

educación, e a integración da saúde reprodutiva nas estratexias e os programas nacionais

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Nacementos de nais entre 10 e 14 anos por cada 1.000 mulleres dese grupo de idade

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 1.000

Fontes de información
Estadística de nacimientos, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐹10−14
𝑡 =

𝑁10−14
𝑡

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠,10−14
𝑡 ⋅ 1.000 

 
onde: 
 

𝑁10−14
𝑡   nacementos de nais entre 10 e 14 anos no ano t 

 

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠,10−14
𝑡  mulleres entre 10 e 14 anos a 1 de xullo do ano t 
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Taxa de fecundidade das adolescentes entre 15 e 19 anos por cada 1.000 mulleres dese grupo de idade

Indicador Nacións Unidas 3.7.2. Taxa de fecundidade das adolescentes (entre 10 e 14 anos e entre 15 e 19 anos) por cada 1.000 mulleres dese grupo de idade

Meta
3.7. De aquí a 2030, garantir o acceso universal aos servizos de saúde sexual e reprodutiva, incluídos os de planificación familiar, información e 

educación, e a integración da saúde reprodutiva nas estratexias e os programas nacionais

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Nacementos de nais entre 15 e 19 anos por cada 1.000 mulleres dese grupo de idade

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 1.000

Fontes de información
Estadística de nacimientos, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐹15−19
𝑡 =

𝑁15−19
𝑡

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠,15−19
𝑡 ⋅ 1.000 

 
onde: 
 

𝑁15−19
𝑡   nacementos de nais entre 15 e 19 anos no ano t 

 

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠,15−19
𝑡  mulleres entre 15 e 19 anos a 1 de xullo do ano t 
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Proporción de persoas de 16 e máis anos con necesidade insatisfeita de atención médica

Indicador Nacións Unidas 3.8.1. Cobertura dos servizos de saúde esenciais

Meta
3.8. Lograr a cobertura sanitaria universal, incluída a protección contra os riscos financeiros, o acceso a servizos de saúde esenciais de 

calidade e o acceso a vacinas e medicamentos inocuos, eficaces, alcanzables e de calidade para todos

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición
Proporción de persoas de 16 e máis anos que informan sobre necesidades insatisfeitas de atención médica debido a algunha das seguintes 

razóns: razóns financeiras, lista de espera e demasiado lonxe para viaxar

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións
As necesidades insatisfeitas autoinformadas refírense á propia avaliación dunha persoa sobre se necesitaba un exame ou tratamento médico 

(excluído o coidado dental), pero non o tivo ou non o buscou

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁𝐼𝐴𝑀16+
𝑡 =
𝑃𝑁𝐼𝐴𝑀16+

𝑡

𝑃16+
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑁𝐼𝐴𝑀16+
𝑡  poboación de 16 e máis anos que indica necesidades insatisfeitas de atención médica no ano t  

 

𝑃16+
𝑡  poboación de 16 e máis anos no ano t 
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Proporción de persoas que viven en fogares con grandes gastos sanitarios, superiores ao 10% do gasto total 

do fogar

Indicador Nacións Unidas 3.8.2. Proporción da poboación con grandes gastos sanitarios por fogar como porcentaxe do total de gastos ou ingresos dos fogares

Meta
3.8. Lograr a cobertura sanitaria universal, incluída a protección contra os riscos financeiros, o acceso a servizos de saúde esenciais de 

calidade e o acceso a vacinas e medicamentos inocuos, eficaces, alcanzables e de calidade para todos

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Proporción de persoas que viven en fogares cun gasto sanitario que representa máis do 10% do gasto total do fogar

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de presupuestos familiares, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐺𝐺𝑆>10%
𝑡 =

𝑃𝐺𝐺𝑆>10%
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐺𝐺𝑆>10%
𝑡  poboación que vive en fogares con grandes gastos sanitarios, superiores ao 10% do gasto total do fogar, no ano t  

 

𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción de persoas que viven en fogares con grandes gastos sanitarios, superiores ao 25% do gasto total 

do fogar

Indicador Nacións Unidas 3.8.2. Proporción da poboación con grandes gastos sanitarios por fogar como porcentaxe do total de gastos ou ingresos dos fogares

Meta
3.8. Lograr a cobertura sanitaria universal, incluída a protección contra os riscos financeiros, o acceso a servizos de saúde esenciais de 

calidade e o acceso a vacinas e medicamentos inocuos, eficaces, alcanzables e de calidade para todos

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Proporción de persoas que viven en fogares cun gasto sanitario que representa máis do 25% do gasto total do fogar

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de presupuestos familiares, INE

Periodicidade Anual

Observacións

𝑃𝑃𝐺𝐺𝑆>25%
𝑡 =

𝑃𝐺𝐺𝑆>25%
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐺𝐺𝑆>25%
𝑡  poboación que vive en fogares con grandes gastos sanitarios, superiores ao 25% do gasto total do fogar, no ano t  

 

𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Taxa de mortalidade atribuída a intoxicacións involuntarias

Indicador Nacións Unidas 3.9.3. Taxa de mortalidade atribuída a intoxicacións involuntarias

Meta
3.9. De aquí a 2030, reducir considerablemente o número de mortes e enfermidades causadas por produtos químicos perigosos e pola 

polución e contaminación do aire, a auga e o solo

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Defuncións atribuídas a intoxicacións involuntarias por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Galicia: Rexistro de mortalidade de Galicia, Consellería de Sanidade

             Cifras de población, INE

España: Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións O dato nacional inclúe as defuncións de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑖𝑛𝑡𝑜𝑥𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑡 =

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑜𝑥𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑡

𝑃𝑡
⋅ 100.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑜𝑥𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑡  defuncións atribuídas a intoxicacións involuntarias (códigos X40, X43, X44 y X46-X49 da CIE-10) 

no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Proporción de persoas de 15 e máis anos que fuman a diario

Indicador Nacións Unidas 3.a.1. Prevalencia do consumo actual de tabaco a partir dos 15 anos de idade (idades axustadas)

Meta
3.a. Fortalecer a aplicación do Convenio Marco da Organización Mundial da Saúde para o Control do Tabaco en todos os países, segundo 

proceda

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Proporción de persoas de 15 e máis anos que fuman a diario

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Encuesta nacional de salud, INE y Ministerio de Sanidad

Encuesta europea de salud, INE y Ministerio de Sanidad

Periodicidade Bienal ou trienal

Observacións
O dato de 2012 corresponde á Encuesta nacional de salud 2011-2012, que se levou a cabo entre o segundo semestre de 2011 e o primeiro 

semestre de 2012

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐹𝐷15+
𝑡 =
𝑃𝐹𝐷15+

𝑡

𝑃15+
𝑡 ⋅ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐹𝐷15+
𝑡  poboación de 15 e máis anos que fuma a diario no ano t 

 

𝑃15𝑦+
𝑡  

 poboación de 15 e máis anos no ano t 
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Cobertura de vacinación de recordo contra difteria, tétano e tose ferina na poboación infantil

Indicador Nacións Unidas 3.b.1. Proporción da poboación inmunizada con todas as vacinas incluídas en cada programa nacional

Meta

3.b. Apoiar as actividades de investigación e desenvolvemento de vacinas e medicamentos contra as enfermidades transmisibles e non 

transmisibles que afectan primordialmente aos países en desenvolvemento e facilitar o acceso a medicamentos e vacinas esenciais 

alcanzables de conformidade coa Declaración relativa ao Acordo sobre os Aspectos dos Dereitos de Propiedade Intelectual Relacionados co 

Comercio e a Saúde Pública, na que se afirma o dereito dos países en desenvolvemento a utilizar ao máximo as disposicións do Acordo sobre 

os Aspectos dos Dereitos de Propiedade Intelectual Relacionados co Comercio respecto á flexibilidade para protexer a saúde pública e, en 

particular, proporcionar acceso aos medicamentos para todos

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Proporción da poboación, dunha cohorte determinada, vacinada con polo menos 3 doses da vacina fronte a difteria, tétano e tose ferina (DTPa)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística de vacunaciones sistemáticas, Ministerio de Sanidad

Periodicidade Anual

Observacións

Os resultados facilitados obtéñense utilizando as definicións propostas polo Relatorio de Programa e Rexistro de Vacinacións e acordadas pola 

Comisión de Saúde Pública en outubro de 2017. Desde entón, as coberturas de vacinación calcúlanse por cohortes de nacemento da 

poboación.

Non se inclúen as vacinas adquiridas en oficinas de farmacia nin as administradas polo sector sanitario privado.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑉𝐷𝑇𝑃𝑎
𝑡 =

𝑃𝑉𝐷𝑇𝑃𝑎
𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−1

𝑃𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−1
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑉𝐷𝑇𝑃𝑎
𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−1 poboación vacinada con polo menos 3 doses da vacina fronte a difteria, tétano e tose ferina (DTPa) 

pertencente á cohorte nacida en t-1 
 

𝑃𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−1 poboación pertencente á cohorte nacida en t-1 
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Cobertura de vacinación de recordo contra pneumococo na poboación infantil

Indicador Nacións Unidas 3.b.1. Proporción da poboación inmunizada con todas as vacinas incluídas en cada programa nacional

Meta

3.b. Apoiar as actividades de investigación e desenvolvemento de vacinas e medicamentos contra as enfermidades transmisibles e non 

transmisibles que afectan primordialmente aos países en desenvolvemento e facilitar o acceso a medicamentos e vacinas esenciais 

alcanzables de conformidade coa Declaración relativa ao Acordo sobre os Aspectos dos Dereitos de Propiedade Intelectual Relacionados co 

Comercio e a Saúde Pública, na que se afirma o dereito dos países en desenvolvemento a utilizar ao máximo as disposicións do Acordo sobre 

os Aspectos dos Dereitos de Propiedade Intelectual Relacionados co Comercio respecto á flexibilidade para protexer a saúde pública e, en 

particular, proporcionar acceso aos medicamentos para todos

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Proporción da poboación, dunha cohorte determinada, vacinada con polo menos 3 doses da vacina fronte a pneumococo (VNC)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística de vacunaciones sistemáticas, Ministerio de Sanidad

Periodicidade Anual

Observacións

Os resultados facilitados obtéñense utilizando as definicións propostas polo Relatorio de Programa e Rexistro de Vacinacións e acordadas pola 

Comisión de Saúde Pública en outubro de 2017. Desde entón, as coberturas de vacinación calcúlanse por cohortes de nacemento da 

poboación.

Non se inclúen as vacinas adquiridas en oficinas de farmacia nin as administradas polo sector sanitario privado.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑁𝐶
𝑡 =

𝑃𝑉𝑉𝑁𝐶
𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−1

𝑃𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−1
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑉𝑉𝑁𝐶
𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−1 poboación vacinada con polo menos 3 doses da vacina fronte a pneumococo (VNC) pertencente á cohorte 

nacida en t-1 
 

𝑃𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−1 poboación pertencente á cohorte nacida en t-1 
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Cobertura de vacinación de segunda dose contra sarampelo, rubéola e parotidite na poboación infantil

Indicador Nacións Unidas 3.b.1. Proporción da poboación inmunizada con todas as vacinas incluídas en cada programa nacional

Meta

3.b. Apoiar as actividades de investigación e desenvolvemento de vacinas e medicamentos contra as enfermidades transmisibles e non 

transmisibles que afectan primordialmente aos países en desenvolvemento e facilitar o acceso a medicamentos e vacinas esenciais 

alcanzables de conformidade coa Declaración relativa ao Acordo sobre os Aspectos dos Dereitos de Propiedade Intelectual Relacionados co 

Comercio e a Saúde Pública, na que se afirma o dereito dos países en desenvolvemento a utilizar ao máximo as disposicións do Acordo sobre 

os Aspectos dos Dereitos de Propiedade Intelectual Relacionados co Comercio respecto á flexibilidade para protexer a saúde pública e, en 

particular, proporcionar acceso aos medicamentos para todos

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Proporción da poboación, dunha cohorte determinada, vacinada coa segunda dose da vacina fronte a sarampelo, rubéola e parotidite (SRP)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística de vacunaciones sistemáticas, Ministerio de Sanidad

Periodicidade Anual

Observacións

Os resultados facilitados obtéñense utilizando as definicións propostas polo Relatorio de Programa e Rexistro de Vacinacións e acordadas pola 

Comisión de Saúde Pública en outubro de 2017. Desde entón, as coberturas de vacinación calcúlanse por cohortes de nacemento da 

poboación.

Non se inclúen as vacinas adquiridas en oficinas de farmacia nin as administradas polo sector sanitario privado.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑉𝑆𝑅𝑃
𝑡 =
𝑃𝑉𝑆𝑅𝑃
𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−5

𝑃𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−5
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑉𝑆𝑅𝑃
𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−5 poboación vacinada coa segunda dose da vacina fronte a sarampelo, rubéola e parotidite (SRP) pertencente á 

cohorte nacida en t-5 
 

𝑃𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−5 poboación pertencente á cohorte nacida en t-5 
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Cobertura de vacinación de segunda dose contra papiloma humano nas adolescentes

Indicador Nacións Unidas 3.b.1. Proporción da poboación inmunizada con todas as vacinas incluídas en cada programa nacional

Meta

3.b. Apoiar as actividades de investigación e desenvolvemento de vacinas e medicamentos contra as enfermidades transmisibles e non 

transmisibles que afectan primordialmente aos países en desenvolvemento e facilitar o acceso a medicamentos e vacinas esenciais 

alcanzables de conformidade coa Declaración relativa ao Acordo sobre os Aspectos dos Dereitos de Propiedade Intelectual Relacionados co 

Comercio e a Saúde Pública, na que se afirma o dereito dos países en desenvolvemento a utilizar ao máximo as disposicións do Acordo sobre 

os Aspectos dos Dereitos de Propiedade Intelectual Relacionados co Comercio respecto á flexibilidade para protexer a saúde pública e, en 

particular, proporcionar acceso aos medicamentos para todos

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Proporción da poboación feminina, dunha cohorte determinada, vacinada coa segunda dose da vacina fronte a papiloma humano (VPH)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística de vacunaciones sistemáticas, Ministerio de Sanidad

Periodicidade Anual

Observacións

Os resultados facilitados obtéñense utilizando as definicións propostas polo Relatorio de Programa e Rexistro de Vacinacións e acordadas pola 

Comisión de Saúde Pública en outubro de 2017. Desde entón, as coberturas de vacinación calcúlanse por cohortes de nacemento da 

poboación.

Non se inclúen as vacinas adquiridas en oficinas de farmacia nin as administradas polo sector sanitario privado.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐹𝑉𝑉𝑃𝐻
𝑡 =

𝑃𝐹𝑉𝑉𝑃𝐻
𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−13

𝑃𝐹𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−13
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐹𝑉𝑉𝑃𝐻
𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−13 poboación feminina vacinada coa segunda dose da vacina fronte a papiloma humano (VPH) pertencente á 

cohorte nacida en t-13 
 

𝑃𝐹𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡−13 poboación feminina pertencente á cohorte nacida en t-13 
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Número de persoas colexiadas en medicina por cada 10.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas 3.c.1. Densidade e distribución do persoal sanitario

Meta
3.c. Aumentar considerablemente o financiamento da saúde e a contratación, o perfeccionamento, a capacitación e a retención do persoal 

sanitario nos países en desenvolvemento, especialmente nos países menos adiantados e os pequenos estados insulares en desenvolvemento

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Número de persoas colexiadas en medicina respecto ao número de habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 10.000

Fontes de información
Estadística de profesionales sanitarios colegiados, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑃𝑆𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎
𝑡 =

𝑃𝑆𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎
𝑡

𝑃𝑡+1
∙ 10.000 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎
𝑡  persoal sanitario colexiado en medicina a 31 de decembro do ano t 

 
𝑃𝑡+1 poboación a 1 de xaneiro do ano t+1 
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Número de persoas colexiadas en enfermaría por cada 10.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas 3.c.1. Densidade e distribución do persoal sanitario

Meta
3.c. Aumentar considerablemente o financiamento da saúde e a contratación, o perfeccionamento, a capacitación e a retención do persoal 

sanitario nos países en desenvolvemento, especialmente nos países menos adiantados e os pequenos estados insulares en desenvolvemento

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Número de persoas colexiadas en enfermaría respecto ao número de habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 10.000

Fontes de información
Estadística de profesionales sanitarios colegiados, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑃𝑆𝐶𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟í𝑎
𝑡 =

𝑃𝑆𝐶𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟í𝑎
𝑡

𝑃𝑡+1
∙ 10.000 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝐶𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟í𝑎
𝑡  persoal sanitario colexiado en enfermaría a 31 de decembro do ano t 

 

𝑃𝑡+1 poboación a 1 de xaneiro do ano t+1 
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Número de persoas colexiadas en odontoloxía e estomatoloxía por cada 10.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas 3.c.1. Densidade e distribución do persoal sanitario

Meta
3.c. Aumentar considerablemente o financiamento da saúde e a contratación, o perfeccionamento, a capacitación e a retención do persoal 

sanitario nos países en desenvolvemento, especialmente nos países menos adiantados e os pequenos estados insulares en desenvolvemento

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Número de persoas colexiadas en odontoloxía e estomatoloxía respecto ao número de habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 10.000

Fontes de información
Estadística de profesionales sanitarios colegiados, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑃𝑆𝐶𝑜𝑑𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑥í𝑎 𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑥í𝑎
𝑡 =

𝑃𝑆𝐶𝑜𝑑𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑥í𝑎 𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑥í𝑎
𝑡

𝑃𝑡+1
∙ 10.000 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝐶𝑜𝑑𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑥í𝑎 𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑥í𝑎
𝑡  persoal sanitario colexiado en odontoloxía e estomatoloxía a 31 de decembro do ano t 

 

𝑃𝑡+1 poboación a 1 de xaneiro do ano t+1 
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Número de persoas colexiadas en farmacia por cada 10.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas 3.c.1. Densidade e distribución do persoal sanitario

Meta
3.c. Aumentar considerablemente o financiamento da saúde e a contratación, o perfeccionamento, a capacitación e a retención do persoal 

sanitario nos países en desenvolvemento, especialmente nos países menos adiantados e os pequenos estados insulares en desenvolvemento

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas as idades

Definición Número de persoas colexiadas en farmacia respecto ao número de habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 10.000

Fontes de información
Estadística de profesionales sanitarios colegiados, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑃𝑆𝐶𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑎
𝑡 =

𝑃𝑆𝐶𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑎
𝑡

𝑃𝑡+1
∙ 10.000 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝐶𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑎
𝑡  persoal sanitario colexiado en farmacia a 31 de decembro do ano t 

 

𝑃𝑡+1 poboación a 1 de xaneiro do ano t+1 
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Proporción de persoas de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en lectura

Indicador Nacións Unidas
4.1.1. Proporción de nenos, nenas e adolescentes que, a) nos cursos segundo e terceiro, b) ao final do ensino primario e c) ao final do ensino 

secundario inferior, alcanzaron polo menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura e ii) matemáticas, desagregada por sexo

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de persoas de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en lectura

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa para la evaluación internacional de los estudiantes, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Trienal

Observacións

O Programa para a avaliación internacional dos estudantes utiliza un sistema de puntuacións, onde non hai unha puntuación máxima nin 

mínima, senón que os resultados escálanse de maneira que respondan a unha distribución normal cunha media de 500 puntos e unha 

desviación típica de 100 puntos. Para axudar a interpretar esas puntuacións, establécense categorías de competencia en lectura:

    Inferior ao nivel 1c: puntuación inferior a 189,33

    Nivel 1c: puntuación entre 189,33 e 262,03

    Nivel 1b: puntuación entre 262,04 e 334,74

    Nivel 1a: puntuación entre 334,75 e 407,46

    Nivel 2: puntuación entre 407,47 e 480,17

    Nivel 3: puntuación entre 480,18 e 552,88

    Nivel 4: puntuación entre 552,89 e 625,60

    Nivel 5: puntuación entre 625,61 e 698,31

    Nivel 6: puntuación superior a 698,31

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia en lectura cando para un texto de extensión media pode identificar a idea principal, 

entender as relacións entre as súas partes, interpretar o significado dunha parte limitada do texto a través de inferencias básicas, localizar un 

ou máis fragmentos de información atendendo a múltiples criterios parcialmente implícitos, reflexionar sobre o propósito xeral ou específico do 

texto, comparar afirmacións e avaliar os razoamentos en que estas se apoian establecendo conexións entre o texto e o coñecemento externo.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝐶𝐿15
𝑡 =
𝑃𝑁2𝐶𝐿15

𝑡

𝑃15
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑁2𝐶𝐿15
𝑡  poboación de 15 anos que alcanzou polo menos o nivel 2 de competencia en lectura no ano t 

 

𝑃15
𝑡  poboación de 15 anos no ano t 

79



Proporción de homes de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en lectura

Indicador Nacións Unidas
4.1.1. Proporción de nenos, nenas e adolescentes que, a) nos cursos segundo e terceiro, b) ao final do ensino primario e c) ao final do ensino 

secundario inferior, alcanzaron polo menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura e ii) matemáticas, desagregada por sexo

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de homes de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en lectura

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa para la evaluación internacional de los estudiantes, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Trienal

Observacións

O Programa para a avaliación internacional dos estudantes utiliza un sistema de puntuacións, onde non hai unha puntuación máxima nin 

mínima, senón que os resultados escálanse de maneira que respondan a unha distribución normal cunha media de 500 puntos e unha 

desviación típica de 100 puntos. Para axudar a interpretar esas puntuacións, establécense categorías de competencia en lectura:

    Inferior ao nivel 1c: puntuación inferior a 189,33

    Nivel 1c: puntuación entre 189,33 e 262,03

    Nivel 1b: puntuación entre 262,04 e 334,74

    Nivel 1a: puntuación entre 334,75 e 407,46

    Nivel 2: puntuación entre 407,47 e 480,17

    Nivel 3: puntuación entre 480,18 e 552,88

    Nivel 4: puntuación entre 552,89 e 625,60

    Nivel 5: puntuación entre 625,61 e 698,31

    Nivel 6: puntuación superior a 698,31

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia en lectura cando para un texto de extensión media pode identificar a idea principal, 

entender as relacións entre as súas partes, interpretar o significado dunha parte limitada do texto a través de inferencias básicas, localizar un 

ou máis fragmentos de información atendendo a múltiples criterios parcialmente implícitos, reflexionar sobre o propósito xeral ou específico do 

texto, comparar afirmacións e avaliar os razoamentos en que estas se apoian establecendo conexións entre o texto e o coñecemento externo.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝐶𝐿15,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑁2𝐶𝐿15,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃15,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑁2𝐶𝐿15,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en lectura no ano t 

 

𝑃15,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡   homes de 15 anos no ano t 
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Proporción de mulleres de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en lectura

Indicador Nacións Unidas
4.1.1. Proporción de nenos, nenas e adolescentes que, a) nos cursos segundo e terceiro, b) ao final do ensino primario e c) ao final do ensino 

secundario inferior, alcanzaron polo menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura e ii) matemáticas, desagregada por sexo

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de mulleres de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en lectura

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa para la evaluación internacional de los estudiantes, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Trienal

Observacións

O Programa para a avaliación internacional dos estudantes utiliza un sistema de puntuacións, onde non hai unha puntuación máxima nin 

mínima, senón que os resultados escálanse de maneira que respondan a unha distribución normal cunha media de 500 puntos e unha 

desviación típica de 100 puntos. Para axudar a interpretar esas puntuacións, establécense categorías de competencia en lectura:

    Inferior ao nivel 1c: puntuación inferior a 189,33

    Nivel 1c: puntuación entre 189,33 e 262,03

    Nivel 1b: puntuación entre 262,04 e 334,74

    Nivel 1a: puntuación entre 334,75 e 407,46

    Nivel 2: puntuación entre 407,47 e 480,17

    Nivel 3: puntuación entre 480,18 e 552,88

    Nivel 4: puntuación entre 552,89 e 625,60

    Nivel 5: puntuación entre 625,61 e 698,31

    Nivel 6: puntuación superior a 698,31

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia en lectura cando para un texto de extensión media pode identificar a idea principal, 

entender as relacións entre as súas partes, interpretar o significado dunha parte limitada do texto a través de inferencias básicas, localizar un 

ou máis fragmentos de información atendendo a múltiples criterios parcialmente implícitos, reflexionar sobre o propósito xeral ou específico do 

texto, comparar afirmacións e avaliar os razoamentos en que estas se apoian establecendo conexións entre o texto e o coñecemento externo.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝐶𝐿15,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑁2𝐶𝐿15,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃15,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑁2𝐶𝐿15,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en lectura no ano t 

 

𝑃15,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡   mulleres de 15 anos no ano t 
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Proporción de persoas de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas

Indicador Nacións Unidas
4.1.1. Proporción de nenos, nenas e adolescentes que, a) nos cursos segundo e terceiro, b) ao final do ensino primario e c) ao final do ensino 

secundario inferior, alcanzaron polo menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura e ii) matemáticas, desagregada por sexo

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de persoas de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa para la evaluación internacional de los estudiantes, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Trienal

Observacións

O Programa para a avaliación internacional dos estudantes utiliza un sistema de puntuacións, onde non hai unha puntuación máxima nin 

mínima, senón que os resultados escálanse de maneira que respondan a unha distribución normal cunha media de 500 puntos e unha 

desviación típica de 100 puntos. Para axudar a interpretar esas puntuacións, establécense categorías de competencia en matemáticas:

    Inferior ao nivel 1: puntuación inferior a 357,77

    Nivel 1: puntuación entre 357,77 e 420,06

    Nivel 2: puntuación entre 420,07 e 482,37

    Nivel 3: puntuación entre 482,38 e 544,67

    Nivel 4: puntuación entre 544,68 e 606,98

    Nivel 5: puntuación entre 606,99 e 669,29

    Nivel 6: puntuación superior a 669,29

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas cando sabe interpretar e recoñecer situacións en contextos que só 

requiren unha inferencia directa, extraer información pertinente dunha soa fonte e facer uso dun único modo de representación, utilizar 

algoritmos, fórmulas, procedementos ou convencións elementais para resolver problemas relacionados con números enteiros e efectuar 

razoamentos directos e interpretacións literais dos resultados.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇15
𝑡 =
𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇15

𝑡

𝑃15
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇15
𝑡  poboación de 15 anos que alcanzou polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas no ano t 

 

𝑃15
𝑡  poboación de 15 anos no ano t 
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Proporción de homes de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas

Indicador Nacións Unidas
4.1.1. Proporción de nenos, nenas e adolescentes que, a) nos cursos segundo e terceiro, b) ao final do ensino primario e c) ao final do ensino 

secundario inferior, alcanzaron polo menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura e ii) matemáticas, desagregada por sexo

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de homes de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa para la evaluación internacional de los estudiantes, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Trienal

Observacións

O Programa para a avaliación internacional dos estudantes utiliza un sistema de puntuacións, onde non hai unha puntuación máxima nin 

mínima, senón que os resultados escálanse de maneira que respondan a unha distribución normal cunha media de 500 puntos e unha 

desviación típica de 100 puntos. Para axudar a interpretar esas puntuacións, establécense categorías de competencia en matemáticas:

    Inferior ao nivel 1: puntuación inferior a 357,77

    Nivel 1: puntuación entre 357,77 e 420,06

    Nivel 2: puntuación entre 420,07 e 482,37

    Nivel 3: puntuación entre 482,38 e 544,67

    Nivel 4: puntuación entre 544,68 e 606,98

    Nivel 5: puntuación entre 606,99 e 669,29

    Nivel 6: puntuación superior a 669,29

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas cando sabe interpretar e recoñecer situacións en contextos que só 

requiren unha inferencia directa, extraer información pertinente dunha soa fonte e facer uso dun único modo de representación, utilizar 

algoritmos, fórmulas, procedementos ou convencións elementais para resolver problemas relacionados con números enteiros e efectuar 

razoamentos directos e interpretacións literais dos resultados.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇15,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇15,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃15,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇15,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas no ano t 

 

𝑃15,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes de 15 anos no ano t 
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Proporción de mulleres de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas

Indicador Nacións Unidas
4.1.1. Proporción de nenos, nenas e adolescentes que, a) nos cursos segundo e terceiro, b) ao final do ensino primario e c) ao final do ensino 

secundario inferior, alcanzaron polo menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura e ii) matemáticas, desagregada por sexo

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de mulleres de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa para la evaluación internacional de los estudiantes, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Trienal

Observacións

O Programa para a avaliación internacional dos estudantes utiliza un sistema de puntuacións, onde non hai unha puntuación máxima nin 

mínima, senón que os resultados escálanse de maneira que respondan a unha distribución normal cunha media de 500 puntos e unha 

desviación típica de 100 puntos. Para axudar a interpretar esas puntuacións, establécense categorías de competencia en matemáticas:

    Inferior ao nivel 1: puntuación inferior a 357,77

    Nivel 1: puntuación entre 357,77 e 420,06

    Nivel 2: puntuación entre 420,07 e 482,37

    Nivel 3: puntuación entre 482,38 e 544,67

    Nivel 4: puntuación entre 544,68 e 606,98

    Nivel 5: puntuación entre 606,99 e 669,29

    Nivel 6: puntuación superior a 669,29

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas cando sabe interpretar e recoñecer situacións en contextos que só 

requiren unha inferencia directa, extraer información pertinente dunha soa fonte e facer uso dun único modo de representación, utilizar 

algoritmos, fórmulas, procedementos ou convencións elementais para resolver problemas relacionados con números enteiros e efectuar 

razoamentos directos e interpretacións literais dos resultados.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇15,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇15,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃15,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇15,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres de 15 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia en matemáticas no ano t 

 

𝑃15,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres de 15 anos no ano t 
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Proporción de persoas entre 18 e 20 anos que completaron polo menos a primeira etapa de ensino 

secundario

Indicador Nacións Unidas 4.1.2. Índice de finalización (ensino primario, primeiro ciclo de ensino secundario e segundo ciclo de ensino secundario)

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción de persoas entre 18 e 20 anos que completaron polo menos a primeira etapa de ensino secundario (CINE 2) respecto ao total de 

persoas entre 18 e 20 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración con el IGE en el ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

CINE: Clasificación Internacional Normalizada da Educación (UNESCO - 2011). Representa unha clasificación estatística de referencia que 

permite ordenar os programas educativos e as súas certificacións correspondentes por niveis de educación e campos de estudo. As definicións 

e os conceptos básicos da CINE están concibidos para ser válidos a escala internacional e incluír toda a gama de sistemas educativos. A súa 

elaboración é o resultado dun acordo internacional adoptado formalmente pola Conferencia Xeral dos Estados Membros da UNESCO.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸218−20
𝑡 =

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸218−20
𝑡

𝑃18−20
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸218−20
𝑡  poboación entre 18 e 20 anos que completou polo menos a primeira etapa de ensino secundario (CINE 2) no 

ano t 
 

𝑃18−20
𝑡  poboación entre 18 e 20 anos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano  
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Proporción de homes entre 18 e 20 anos que completaron polo menos a primeira etapa de ensino secundario

Indicador Nacións Unidas 4.1.2. Índice de finalización (ensino primario, primeiro ciclo de ensino secundario e segundo ciclo de ensino secundario)

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción de homes entre 18 e 20 anos que completaron polo menos a primeira etapa de ensino secundario (CINE 2) respecto ao total de 

homes entre 18 e 20 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración con el IGE en el ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

CINE: Clasificación Internacional Normalizada da Educación (UNESCO - 2011). Representa unha clasificación estatística de referencia que 

permite ordenar os programas educativos e as súas certificacións correspondentes por niveis de educación e campos de estudo. As definicións 

e os conceptos básicos da CINE están concibidos para ser válidos a escala internacional e incluír toda a gama de sistemas educativos. A súa 

elaboración é o resultado dun acordo internacional adoptado formalmente pola Conferencia Xeral dos Estados Membros da UNESCO.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸218−20,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸218−20,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃18−20,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸218−20,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 18 e 20 anos que completaron polo menos a primeira etapa de ensino secundario (CINE 2) 

no ano t 
 

𝑃18−20,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 18 e 20 anos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Proporción de mulleres entre 18 e 20 anos que completaron polo menos a primeira etapa de ensino 

secundario

Indicador Nacións Unidas 4.1.2. Índice de finalización (ensino primario, primeiro ciclo de ensino secundario e segundo ciclo de ensino secundario)

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción de mulleres entre 18 e 20 anos que completaron polo menos a primeira etapa de ensino secundario (CINE 2) respecto ao total de 

mulleres entre 18 e 20 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración con el IGE en el ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

CINE: Clasificación Internacional Normalizada da Educación (UNESCO - 2011). Representa unha clasificación estatística de referencia que 

permite ordenar os programas educativos e as súas certificacións correspondentes por niveis de educación e campos de estudo. As definicións 

e os conceptos básicos da CINE están concibidos para ser válidos a escala internacional e incluír toda a gama de sistemas educativos. A súa 

elaboración é o resultado dun acordo internacional adoptado formalmente pola Conferencia Xeral dos Estados Membros da UNESCO.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸218−20,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸218−20,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃18−20,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸218−20,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 18 e 20 anos que completaron polo menos a primeira etapa de ensino secundario (CINE 

2) no ano t 
 

𝑃18−20,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 18 e 20 anos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Proporción de persoas entre 20 e 22 anos que completaron polo menos a segunda etapa de ensino 

secundario

Indicador Nacións Unidas 4.1.2. Índice de finalización (ensino primario, primeiro ciclo de ensino secundario e segundo ciclo de ensino secundario)

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción de persoas entre 20 e 22 anos que completaron polo menos a segunda etapa de ensino secundario (CINE 3) respecto ao total de 

persoas entre 20 e 22 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración con el IGE en el ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

CINE: Clasificación Internacional Normalizada da Educación (UNESCO - 2011). Representa unha clasificación estatística de referencia que 

permite ordenar os programas educativos e as súas certificacións correspondentes por niveis de educación e campos de estudo. As definicións 

e os conceptos básicos da CINE están concibidos para ser válidos a escala internacional e incluír toda a gama de sistemas educativos. A súa 

elaboración é o resultado dun acordo internacional adoptado formalmente pola Conferencia Xeral dos Estados Membros da UNESCO.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸320−22
𝑡 =

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸320−22
𝑡

𝑃20−22
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸320−22
𝑡  poboación entre 20 e 22 anos que completou polo menos a segunda etapa de ensino secundario (CINE 3) no 

ano t 
 

𝑃20−22
𝑡  poboación entre 20 e 22 anos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Proporción de homes entre 20 e 22 anos que completaron polo menos a segunda etapa de ensino 

secundario

Indicador Nacións Unidas 4.1.2. Índice de finalización (ensino primario, primeiro ciclo de ensino secundario e segundo ciclo de ensino secundario)

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción de homes entre 20 e 22 anos que completaron polo menos a segunda etapa de ensino secundario (CINE 3) respecto ao total de 

homes entre 20 e 22 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración con el IGE en el ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

CINE: Clasificación Internacional Normalizada da Educación (UNESCO - 2011). Representa unha clasificación estatística de referencia que 

permite ordenar os programas educativos e as súas certificacións correspondentes por niveis de educación e campos de estudo. As definicións 

e os conceptos básicos da CINE están concibidos para ser válidos a escala internacional e incluír toda a gama de sistemas educativos. A súa 

elaboración é o resultado dun acordo internacional adoptado formalmente pola Conferencia Xeral dos Estados Membros da UNESCO.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸320−22,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸320−22,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃20−22,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸320−22,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 20 e 22 anos que completaron polo menos a segunda etapa de ensino secundario (CINE 3) 

no ano t 
 

𝑃20−22,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 20 e 22 anos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano  
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Proporción de mulleres entre 20 e 22 anos que completaron polo menos a segunda etapa de ensino 

secundario

Indicador Nacións Unidas 4.1.2. Índice de finalización (ensino primario, primeiro ciclo de ensino secundario e segundo ciclo de ensino secundario)

Meta
4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ensino primario e secundario, que ha de ser gratuíto, equitativo 

e de calidade e producir resultados de aprendizaxe pertinentes e efectivos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción de mulleres entre 20 e 22 anos que completaron polo menos a segunda etapa de ensino secundario (CINE 3) respecto ao total de 

mulleres entre 20 e 22 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración con el IGE en el ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

CINE: Clasificación Internacional Normalizada da Educación (UNESCO - 2011). Representa unha clasificación estatística de referencia que 

permite ordenar os programas educativos e as súas certificacións correspondentes por niveis de educación e campos de estudo. As definicións 

e os conceptos básicos da CINE están concibidos para ser válidos a escala internacional e incluír toda a gama de sistemas educativos. A súa 

elaboración é o resultado dun acordo internacional adoptado formalmente pola Conferencia Xeral dos Estados Membros da UNESCO.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸320−22,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸320−22,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃20−22,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝐼𝑁𝐸320−22,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 20 e 22 anos que completaron polo menos a segunda etapa de ensino secundario 

(CINE 3) no ano t 
 

𝑃20−22,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 20 e 22 anos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Taxa neta de escolarización aos 5 anos

Indicador Nacións Unidas 4.2.2. Taxa de participación na aprendizaxe organizada (un ano antes da idade oficial de ingreso no ensino primario), desagregada por sexo

Meta
4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos teñan acceso a servizos de atención e desenvolvemento na primeira 

infancia e educación preescolar de calidade, para que estean preparados para o ensino primario

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de nenos e nenas de 5 anos matriculados en educación infantil, primaria e especial sobre o total de nenos e nenas de 5 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística de enseñanzas no universitarias, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐸5
𝑡 =
𝐴𝑀5
𝑡

𝑃5
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐴𝑀5
𝑡 alumnado de 5 anos matriculado en educación infantil, primaria e especial no curso escolar t-1/t 

 

𝑃5
𝑡 poboación de 5 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Taxa neta de escolarización dos nenos de 5 anos

Indicador Nacións Unidas 4.2.2. Taxa de participación na aprendizaxe organizada (un ano antes da idade oficial de ingreso no ensino primario), desagregada por sexo

Meta
4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos teñan acceso a servizos de atención e desenvolvemento na primeira 

infancia e educación preescolar de calidade, para que estean preparados para o ensino primario

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de nenos de 5 anos matriculados en educación infantil, primaria e especial sobre o total de nenos de 5 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística de enseñanzas no universitarias, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐸5,𝑛𝑒𝑛𝑜𝑠
𝑡 =

𝐴𝑀5,𝑛𝑒𝑛𝑜𝑠
𝑡

𝑃5,𝑛𝑒𝑛𝑜𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐴𝑀5,𝑛𝑒𝑛𝑜𝑠
𝑡  nenos de 5 anos matriculados en educación infantil, primaria e especial no curso escolar t-1/t 

 

𝑃5,𝑛𝑒𝑛𝑜𝑠
𝑡  nenos de 5 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Taxa neta de escolarización das nenas de 5 anos

Indicador Nacións Unidas 4.2.2. Taxa de participación na aprendizaxe organizada (un ano antes da idade oficial de ingreso no ensino primario), desagregada por sexo

Meta
4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos teñan acceso a servizos de atención e desenvolvemento na primeira 

infancia e educación preescolar de calidade, para que estean preparados para o ensino primario

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de nenas de 5 anos matriculadas en educación infantil, primaria e especial sobre o total de nenas de 5 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística de enseñanzas no universitarias, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐸5,𝑛𝑒𝑛𝑎𝑠
𝑡 =

𝐴𝑀5,𝑛𝑒𝑛𝑎𝑠
𝑡

𝑃5,𝑛𝑒𝑛𝑎𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐴𝑀5,𝑛𝑒𝑛𝑎𝑠
𝑡  nenas de 5 anos matriculadas en educación infantil, primaria e especial no curso escolar t-1/t 

 

𝑃5,𝑛𝑒𝑛𝑎𝑠
𝑡  nenas de 5 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Proporción de persoas entre 18 e 64 anos que realizaron actividades educativas nos últimos 12 meses

Indicador Nacións Unidas
4.3.1. Taxa de participación dos mozos e adultos no ensino e formación académica e non académica nos últimos 12 meses, desagregada por 

sexo

Meta
4.3. De aquí a 2030, asegurar o acceso igualitario de todos os homes e as mulleres a unha formación técnica, profesional e superior de 

calidade, incluído o ensino universitario

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción de persoas entre 18 e 64 anos que realizaron actividades educativas (formais ou non formais) nos últimos 12 meses respecto ao 

total de persoas entre 18 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre la participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje, INE

Periodicidade Quinquenal

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐸18−64
𝑡 =

𝑃𝐸18−64
𝑡

𝑃18−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐸18−64
𝑡  poboación entre 18 e 64 anos que realizou actividades educativas (formais ou non formais) nos últimos 12 meses 

no ano t 
 

𝑃18−64
𝑡  poboación entre 18 e 64 anos no ano t 
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Proporción de persoas entre 15 e 64 anos que realizaron estudos ou formación nas últimas catro semanas

Indicador Nacións Unidas
4.3.1. Taxa de participación dos mozos e adultos no ensino e formación académica e non académica nos últimos 12 meses, desagregada por 

sexo

Meta
4.3. De aquí a 2030, asegurar o acceso igualitario de todos os homes e as mulleres a unha formación técnica, profesional e superior de 

calidade, incluído o ensino universitario

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción de persoas entre 15 e 64 anos que realizaron estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas últimas catro semanas respecto 

ao total de persoas entre 15 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐸15−64
𝑡 =

𝑃𝐸15−64
𝑡

𝑃15−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐸15−64
𝑡  poboación entre 15 e 64 anos que realizou estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas últimas catro 

semanas no ano t 
 

𝑃15−64
𝑡  poboación entre 15 e 64 anos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano  
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Proporción de persoas entre 15 e 24 anos que realizaron estudos ou formación nas últimas catro semanas

Indicador Nacións Unidas
4.3.1. Taxa de participación dos mozos e adultos no ensino e formación académica e non académica nos últimos 12 meses, desagregada por 

sexo

Meta
4.3. De aquí a 2030, asegurar o acceso igualitario de todos os homes e as mulleres a unha formación técnica, profesional e superior de 

calidade, incluído o ensino universitario

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción de persoas entre 15 e 24 anos que realizaron estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas últimas catro semanas respecto 

ao total de persoas entre 15 e 24 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐸15−24
𝑡 =

𝑃𝐸15−24
𝑡

𝑃15−24
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐸15−24
𝑡  poboación entre 15 e 24 anos que realizou estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas últimas catro 

semanas no ano t 
 

𝑃15−24
𝑡  poboación entre 15 e 24 anos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano  
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Proporción de persoas entre 25 e 64 anos que realizaron estudos ou formación nas últimas catro semanas

Indicador Nacións Unidas
4.3.1. Taxa de participación dos mozos e adultos no ensino e formación académica e non académica nos últimos 12 meses, desagregada por 

sexo

Meta
4.3. De aquí a 2030, asegurar o acceso igualitario de todos os homes e as mulleres a unha formación técnica, profesional e superior de 

calidade, incluído o ensino universitario

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción de persoas entre 25 e 64 anos que realizaron estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas últimas catro semanas respecto 

ao total de persoas entre 25 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐸25−64
𝑡 =

𝑃𝐸25−64
𝑡

𝑃25−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐸25−64
𝑡  poboación entre 25 e 64 anos que realizou estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas últimas catro 

semanas no ano t 
 

𝑃25−64
𝑡  poboación entre 25 e 64 anos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano  
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Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron algunha habilidade informática

Indicador Nacións Unidas
4.4.1. Proporción de mozos e adultos con competencias en tecnoloxía da información e as comunicacións (TIC), desagregada por tipo de 

competencia técnica

Meta
4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente o número de mozos e adultos que teñen as competencias necesarias, en particular técnicas 

e profesionais, para acceder ao emprego, ao traballo decente e ao emprendemento

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición

Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron algunha das seguintes habilidades informáticas: descargar ou instalar software ou 

apps; cambiar a configuración do software, a app ou do dispositivo; copiar ou mover ficheiros entre cartafoles, dispositivos ou na nube; crear 

presentacións que integren texto, imaxes ou táboas; programar nunha linguaxe de programación e usar funcións básicas dunha folla de cálculo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Nos anos nos que non se publica o indicador é porque neses anos non se realizan as preguntas que permiten o seu cálculo.

Ata 2020 o indicador refírese a se utilizou algunha habilidade informática nos últimos 12 meses e desde 2021 se a habilidade informática 

utilizouse nos tres últimos meses.

En 2021 a habilidade informática de "Copiar ou mover ficheiros entre cartafoles, dispositivos ou na nube" substituíu a "Transferir ficheiros entre 

o computador e outros dispositivos" e "Copiar ou mover ficheiros ou cartafoles" de anos anteriores.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐻𝐴𝐵16−74
𝑡 =

𝑃𝐻𝐴𝐵16−74
𝑡

𝑃16−74
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐻𝐴𝐵16−74
𝑡  poboación entre 16 e 74 anos que utilizou algunha habilidade informática no ano t  

 

𝑃16−74
𝑡  poboación entre 16 e 74 anos no ano t 
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Proporción de persoas entre 16 e 24 anos que utilizaron algunha habilidade informática

Indicador Nacións Unidas
4.4.1. Proporción de mozos e adultos con competencias en tecnoloxía da información e as comunicacións (TIC), desagregada por tipo de 

competencia técnica

Meta
4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente o número de mozos e adultos que teñen as competencias necesarias, en particular técnicas 

e profesionais, para acceder ao emprego, ao traballo decente e ao emprendemento

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición

Proporción de persoas entre 16 e 24 anos que utilizaron algunha das seguintes habilidades informáticas: descargar ou instalar software ou 

apps; cambiar a configuración do software, a app ou do dispositivo; copiar ou mover ficheiros entre cartafoles, dispositivos ou na nube; crear 

presentacións que integren texto, imaxes ou táboas; programar nunha linguaxe de programación e usar funcións básicas dunha folla de cálculo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Nos anos nos que non se publica o indicador é porque neses anos non se realizan as preguntas que permiten o seu cálculo.

Ata 2020 o indicador refírese a se utilizou algunha habilidade informática nos últimos 12 meses e desde 2021 se a habilidade informática 

utilizouse nos tres últimos meses.

En 2021 a habilidade informática de "Copiar ou mover ficheiros entre cartafoles, dispositivos ou na nube" substituíu a "Transferir ficheiros entre 

o computador e outros dispositivos" e "Copiar ou mover ficheiros ou cartafoles" de anos anteriores.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐻𝐴𝐵16−24
𝑡 =

𝑃𝐻𝐴𝐵16−24
𝑡

𝑃16−24
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐻𝐴𝐵16−24
𝑡  poboación entre 16 e 24 anos que utilizou algunha habilidade informática no ano t  

 

𝑃16−24
𝑡  poboación entre 16 e 24 anos no ano t 
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Proporción de persoas entre 25 e 74 anos que utilizaron algunha habilidade informática

Indicador Nacións Unidas
4.4.1. Proporción de mozos e adultos con competencias en tecnoloxía da información e as comunicacións (TIC), desagregada por tipo de 

competencia técnica

Meta
4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente o número de mozos e adultos que teñen as competencias necesarias, en particular técnicas 

e profesionais, para acceder ao emprego, ao traballo decente e ao emprendemento

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición

Proporción de persoas entre 25 e 74 anos que utilizaron algunha das seguintes habilidades informáticas: descargar ou instalar software ou 

apps; cambiar a configuración do software, a app ou do dispositivo; copiar ou mover ficheiros entre cartafoles, dispositivos ou na nube; crear 

presentacións que integren texto, imaxes ou táboas; programar nunha linguaxe de programación e usar funcións básicas dunha folla de cálculo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Nos anos nos que non se publica o indicador é porque neses anos non se realizan as preguntas que permiten o seu cálculo.

Ata 2020 o indicador refírese a se utilizou algunha habilidade informática nos últimos 12 meses e desde 2021 se a habilidade informática 

utilizouse nos tres últimos meses.

En 2021 a habilidade informática de "Copiar ou mover ficheiros entre cartafoles, dispositivos ou na nube" substituíu a "Transferir ficheiros entre 

o computador e outros dispositivos" e "Copiar ou mover ficheiros ou cartafoles" de anos anteriores.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐻𝐴𝐵25−74
𝑡 =

𝑃𝐻𝐴𝐵25−74
𝑡

𝑃25−74
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐻𝐴𝐵25−74
𝑡  poboación entre 25 e 74 anos que utilizou algunha habilidade informática no ano t  

 

𝑃25−74
𝑡  poboación entre 25 e 74 anos no ano t 
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Índice de paridade entre mulleres e homes da poboación entre 18 e 64 anos que realizou actividades 

educativas nos últimos 12 meses

Indicador Nacións Unidas

4.5.1. Índices de paridade (entre mulleres e homes, zonas rurais e urbanas, quintís de riqueza superior e inferior e grupos como os 

discapacitados, os pobos indíxenas e os afectados polos conflitos, a medida que se dispoña de datos) para todos os indicadores educativos 

desta lista que poidan desagregarse

Meta

4.5. De aquí a 2030, eliminar as disparidades de xénero na educación e asegurar o acceso igualitario a todos os niveis do ensino e á formación 

profesional para as persoas vulnerables, incluídas as persoas con discapacidade, os pobos indíxenas e os nenos en situacións de 

vulnerabilidade

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Relación entre as proporcións de mulleres e homes entre 18 e 64 anos que realizaron actividades educativas (formais ou non formais) nos 

últimos 12 meses

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información Encuesta sobre la participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje, INE

Periodicidade Quinquenal

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a paridade é absoluta. O grao de disparidade é maior canto máis se afasta de 1 o 

valor do indicador, reflectindo unha situación desfavorable ou favorable do grupo poboacional do numerador respecto ao grupo poboacional do 

denominador segundo tome un valor inferior ou superior a 1 respectivamente. Á hora de interpretar este indicador debe terse en conta que non 

é simétrico en torno a 1.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐼𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠/ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑃𝐸18−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑃𝐸18−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑃𝐸18−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝐸18−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃18−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑃𝐸18−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝐸18−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃18−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐸18−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 18 e 64 anos que realizaron actividades educativas (formais ou non formais) nos últimos 12 

meses no ano t 
 
𝑃18−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 18 e 64 anos no ano t 

 

𝑃𝐸18−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 18 e 64 anos que realizaron actividades educativas (formais ou non formais) nos últimos 12 

meses no ano t 
 

𝑃18−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 18 e 64 anos no ano t 
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Índice de paridade entre persoas pertencentes a fogares que se atopan no nivel de ingresos inferior e 

superior da poboación entre 18 e 64 anos que realizou actividades educativas nos últimos 12 meses

Indicador Nacións Unidas

4.5.1. Índices de paridade (entre mulleres e homes, zonas rurais e urbanas, quintís de riqueza superior e inferior e grupos como os 

discapacitados, os pobos indíxenas e os afectados polos conflitos, a medida que se dispoña de datos) para todos os indicadores educativos 

desta lista que poidan desagregarse

Meta

4.5. De aquí a 2030, eliminar as disparidades de xénero na educación e asegurar o acceso igualitario a todos os niveis do ensino e á formación 

profesional para as persoas vulnerables, incluídas as persoas con discapacidade, os pobos indíxenas e os nenos en situacións de 

vulnerabilidade

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Relación entre as proporcións de persoas entre 18 e 64 anos pertencentes a fogares con ingresos mensuais netos de menos de 900 euros e de 

2.500 ou máis euros que realizaron actividades educativas (formais ou non formais) nos últimos 12 meses

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información Encuesta sobre la participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje, INE

Periodicidade Quinquenal

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a paridade é absoluta. O grao de disparidade é maior canto máis se afasta de 1 o 

valor do indicador, reflectindo unha situación desfavorable ou favorable do grupo poboacional do numerador respecto ao grupo poboacional do 

denominador segundo tome un valor inferior ou superior a 1 respectivamente. Á hora de interpretar este indicador debe terse en conta que non 

é simétrico en torno a 1.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐼𝑃<900/≥2.500
𝑡 =

𝑃𝑃𝐸18−64,<900
𝑡

𝑃𝑃𝐸18−64,≥2.500
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑃𝐸18−64,<900
𝑡 =

𝑃𝐸18−64,<900
𝑡

𝑃18−64,<900
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑃𝐸18−64,≥2.500
𝑡 =

𝑃𝐸18−64,≥2.500
𝑡

𝑃18−64,≥2.500
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐸18−64,<900
𝑡  poboación entre 18 e 64 anos pertencente a fogares con ingresos mensuais netos de menos de 900 euros que 

realizaron actividades educativas (formais ou non formais) nos últimos 12 meses no ano t 
 
𝑃18−64,<900
𝑡  poboación entre 18 e 64 anos pertencente a fogares con ingresos mensuais netos de menos de 900 euros no 

ano t 
 

𝑃𝐸18−64,≥2.500
𝑡  poboación entre 18 e 64 anos pertencente a fogares con ingresos mensuais netos de 2.500 ou máis euros que 

realizaron actividades educativas (formais ou non formais) nos últimos 12 meses no ano t 
 

𝑃18−64,≥2.500
𝑡  poboación entre 18 e 64 anos pertencente a fogares con ingresos mensuais netos de 2.500 ou máis euros no 

ano t 
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Índice de paridade entre persoas con e sen limitacións por problemas de saúde da poboación entre 18 e 64 

anos que realizou actividades educativas nos últimos 12 meses

Indicador Nacións Unidas

4.5.1. Índices de paridade (entre mulleres e homes, zonas rurais e urbanas, quintís de riqueza superior e inferior e grupos como os 

discapacitados, os pobos indíxenas e os afectados polos conflitos, a medida que se dispoña de datos) para todos os indicadores educativos 

desta lista que poidan desagregarse

Meta

4.5. De aquí a 2030, eliminar as disparidades de xénero na educación e asegurar o acceso igualitario a todos os niveis do ensino e á formación 

profesional para as persoas vulnerables, incluídas as persoas con discapacidade, os pobos indíxenas e os nenos en situacións de 

vulnerabilidade

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Relación entre as proporcións de persoas entre 18 e 64 anos con e sen limitacións por problemas de saúde (graves ou non graves) que 

realizaron actividades educativas (formais ou non formais) nos últimos 12 meses

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información Encuesta sobre la participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje, INE

Periodicidade Quinquenal

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a paridade é absoluta. O grao de disparidade é maior canto máis se afasta de 1 o 

valor do indicador, reflectindo unha situación desfavorable ou favorable do grupo poboacional do numerador respecto ao grupo poboacional do 

denominador segundo tome un valor inferior ou superior a 1 respectivamente. Á hora de interpretar este indicador debe terse en conta que non 

é simétrico en torno a 1.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐼𝑃𝑙/𝑛𝑙
𝑡 =

𝑃𝑃𝐸18−64,𝑙
𝑡

𝑃𝑃𝐸18−64,𝑛𝑙
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑃𝐸18−64,𝑙
𝑡 =

𝑃𝐸18−64,𝑙
𝑡

𝑃18−64,𝑙
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑃𝐸18−64,𝑛𝑙
𝑡 =

𝑃𝐸18−64,𝑛𝑙
𝑡

𝑃18−64,𝑛𝑙
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐸18−64,𝑙
𝑡  poboación entre 18 e 64 anos limitada por problemas de saúde (graves ou non graves) que realizaron actividades 

educativas (formais ou non formais) nos últimos 12 meses no ano t 
 
𝑃18−64,𝑙
𝑡  poboación entre 18 e 64 anos limitada por problemas de saúde (graves ou non graves) no ano t 

 

𝑃𝐸18−64,𝑛𝑙
𝑡  poboación entre 18 e 64 anos nada limitada por problemas de saúde que realizaron actividades educativas 

(formais ou non formais) nos últimos 12 meses no ano t 
 

𝑃18−64,𝑛𝑙
𝑡  poboación entre 18 e 64 anos nada limitada por problemas de saúde no ano t 
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Índice de paridade entre mulleres e homes da poboación entre 15 e 64 anos que realizou estudos ou 

formación nas últimas catro semanas

Indicador Nacións Unidas

4.5.1. Índices de paridade (entre mulleres e homes, zonas rurais e urbanas, quintís de riqueza superior e inferior e grupos como os 

discapacitados, os pobos indíxenas e os afectados polos conflitos, a medida que se dispoña de datos) para todos os indicadores educativos 

desta lista que poidan desagregarse

Meta

4.5. De aquí a 2030, eliminar as disparidades de xénero na educación e asegurar o acceso igualitario a todos os niveis do ensino e á formación 

profesional para as persoas vulnerables, incluídas as persoas con discapacidade, os pobos indíxenas e os nenos en situacións de 

vulnerabilidade

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Relación entre as proporcións de mulleres e homes entre 15 e 64 anos que realizaron estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas 

últimas catro semanas

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a paridade é absoluta. O grao de disparidade é maior canto máis se afasta de 1 o 

valor do indicador, reflectindo unha situación desfavorable ou favorable do grupo poboacional do numerador respecto ao grupo poboacional do 

denominador segundo tome un valor inferior ou superior a 1 respectivamente. Á hora de interpretar este indicador debe terse en conta que non 

é simétrico en torno a 1.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐼𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠/ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑃𝐸15−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑃𝐸15−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑃𝐸15−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝐸15−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃15−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑃𝐸15−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝐸15−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃15−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐸15−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 15 e 64 anos que realizaron estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas últimas catro 

semanas no ano t 
 

𝑃15−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 15 e 64 anos no ano t 

 

𝑃𝐸15−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 15 e 64 anos que realizaron estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas últimas catro 

semanas no ano t 
 
𝑃15−64,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 15 e 64 anos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Índice de paridade entre persoas residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes e residentes en 

municipios de máis de 10.000 habitantes da poboación entre 15 e 64 anos que realizou estudos ou formación 

nas últimas catro semanas

Indicador Nacións Unidas

4.5.1. Índices de paridade (entre mulleres e homes, zonas rurais e urbanas, quintís de riqueza superior e inferior e grupos como os 

discapacitados, os pobos indíxenas e os afectados polos conflitos, a medida que se dispoña de datos) para todos os indicadores educativos 

desta lista que poidan desagregarse

Meta

4.5. De aquí a 2030, eliminar as disparidades de xénero na educación e asegurar o acceso igualitario a todos os niveis do ensino e á formación 

profesional para as persoas vulnerables, incluídas as persoas con discapacidade, os pobos indíxenas e os nenos en situacións de 

vulnerabilidade

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Relación entre as proporcións de persoas entre 15 e 64 anos residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes e máis de 10.000 

habitantes que realizaron estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas últimas catro semanas

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a paridade é absoluta. O grao de disparidade é maior canto máis se afasta de 1 o 

valor do indicador, reflectindo unha situación desfavorable ou favorable do grupo poboacional do numerador respecto ao grupo poboacional do 

denominador segundo tome un valor inferior ou superior a 1 respectivamente. Á hora de interpretar este indicador debe terse en conta que non 

é simétrico en torno a 1.

En caso de existir municipios de exactamente 10.000 habitantes, ata 2020 considéranse xunto aos municipios de menos de 10.000 habitantes, 

mentres que desde 2021 hai que consideralos xunto aos municipios de máis de 10.000 habitantes debido ao cambio que tivo lugar en 2021 no 

deseño mostral da Enquisa de poboación activa.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐼𝑃<10.000/>10.000
𝑡 =

𝑃𝑃𝐸15−64,<10.000
𝑡

𝑃𝑃𝐸15−64,>10.000
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑃𝐸15−64,<10.000
𝑡 =

𝑃𝐸15−64,<10.000
𝑡

𝑃15−64,<10.000
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑃𝐸15−64,>10.000
𝑡 =

𝑃𝐸15−64,>10.000
𝑡

𝑃15−64,>10.000
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐸15−64,<10.000
𝑡  poboación entre 15 e 64 anos residente en municipios de menos de 10.000 habitantes que realizaron 

estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas últimas catro semanas no ano t 
 

𝑃15−64,<10.000
𝑡  poboación entre 15 e 64 anos residente en municipios de menos de 10.000 habitantes no ano t 

 

𝑃𝐸15−64,>10.000
𝑡  poboación entre 15 e 64 anos residente en municipios de máis de 10.000 habitantes que realizaron estudos 

ou formación (regrada ou non regrada) nas últimas catro semanas no ano t 
 

𝑃15−64,>10.000
𝑡  poboación entre 15 e 64 anos residente en municipios de máis de 10.000 habitantes no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 

105



Proporción de persoas entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

comprensión lectora

Indicador Nacións Unidas
4.6.1. Proporción da poboación nun grupo de idade determinado que alcanzou polo menos un nivel fixo de competencia funcional en a) 

alfabetización e b) nocións elementais de aritmética, desagregada por sexo

Meta
4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos os mozos e unha proporción considerable dos adultos, tanto homes como mulleres, estean 

alfabetizados e teñan nocións elementais de aritmética

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de persoas entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de comprensión lectora

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa de evaluación internacional de competencias de adultos, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Irregular

Observacións

O Programa de avaliación internacional de competencias de adultos utiliza unha escala de 500 puntos para avaliar a comprensión lectora. Para 

axudar a interpretar esas puntuacións, a escala divídese en seis categorías de competencia:

    Inferior ao nivel 1: puntuación inferior a 176

    Nivel 1: puntuación entre 176 e 225

    Nivel 2: puntuación entre 226 e 275

    Nivel 3: puntuación entre 276 e 325

    Nivel 4: puntuación entre 326 e 375

    Nivel 5: puntuación entre 376 e 500

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia na escala de comprensión lectora cando habitualmente é capaz de entender textos 

sobre temas que non coñece, aínda que teña dificultades ante tarefas como comparar e contrastar diferentes textos ou buscar textos dixitais 

sobre un tema concreto que non coñece.

O dato de 2012 corresponde ao estudo que se levou a cabo entre o terceiro cuadrimestre de 2011 e o primeiro cuadrimestre de 2012.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝐶𝐿16−65
𝑡 =

𝑃𝑁2𝐶𝐿16−65
𝑡

𝑃16−65
𝑡 ∙ 100 

onde: 
 

𝑃𝑁2𝐶𝐿16−65
𝑡  poboación entre 16 e 65 anos que alcanzou polo menos o nivel 2 de competencia na escala de comprensión 

lectora no ano t 
 

𝑃16−65
𝑡  poboación entre 16 e 65 anos no ano t 
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Proporción de homes entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

comprensión lectora

Indicador Nacións Unidas
4.6.1. Proporción da poboación nun grupo de idade determinado que alcanzou polo menos un nivel fixo de competencia funcional en a) 

alfabetización e b) nocións elementais de aritmética, desagregada por sexo

Meta
4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos os mozos e unha proporción considerable dos adultos, tanto homes como mulleres, estean 

alfabetizados e teñan nocións elementais de aritmética

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de homes entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de comprensión lectora

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa de evaluación internacional de competencias de adultos, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Irregular

Observacións

O Programa de avaliación internacional de competencias de adultos utiliza unha escala de 500 puntos para avaliar a comprensión lectora. Para 

axudar a interpretar esas puntuacións, a escala divídese en seis categorías de competencia:

    Inferior ao nivel 1: puntuación inferior a 176

    Nivel 1: puntuación entre 176 e 225

    Nivel 2: puntuación entre 226 e 275

    Nivel 3: puntuación entre 276 e 325

    Nivel 4: puntuación entre 326 e 375

    Nivel 5: puntuación entre 376 e 500

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia na escala de comprensión lectora cando habitualmente é capaz de entender textos 

sobre temas que non coñece, aínda que teña dificultades ante tarefas como comparar e contrastar diferentes textos ou buscar textos dixitais 

sobre un tema concreto que non coñece.

O dato de 2012 corresponde ao estudo que se levou a cabo entre o terceiro cuadrimestre de 2011 e o primeiro cuadrimestre de 2012.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝐶𝐿16−65,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑁2𝐶𝐿16−65,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−65,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

onde: 
 

𝑃𝑁2𝐶𝐿16−65,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

comprensión lectora no ano t 
 

𝑃16−65,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡   homes entre 16 e 65 anos no ano t 
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Proporción de mulleres entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

comprensión lectora

Indicador Nacións Unidas
4.6.1. Proporción da poboación nun grupo de idade determinado que alcanzou polo menos un nivel fixo de competencia funcional en a) 

alfabetización e b) nocións elementais de aritmética, desagregada por sexo

Meta
4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos os mozos e unha proporción considerable dos adultos, tanto homes como mulleres, estean 

alfabetizados e teñan nocións elementais de aritmética

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de mulleres entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de comprensión lectora

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa de evaluación internacional de competencias de adultos, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Irregular

Observacións

O Programa de avaliación internacional de competencias de adultos utiliza unha escala de 500 puntos para avaliar a comprensión lectora. Para 

axudar a interpretar esas puntuacións, a escala divídese en seis categorías de competencia:

    Inferior ao nivel 1: puntuación inferior a 176

    Nivel 1: puntuación entre 176 e 225

    Nivel 2: puntuación entre 226 e 275

    Nivel 3: puntuación entre 276 e 325

    Nivel 4: puntuación entre 326 e 375

    Nivel 5: puntuación entre 376 e 500

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia na escala de comprensión lectora cando habitualmente é capaz de entender textos 

sobre temas que non coñece, aínda que teña dificultades ante tarefas como comparar e contrastar diferentes textos ou buscar textos dixitais 

sobre un tema concreto que non coñece.

O dato de 2012 corresponde ao estudo que se levou a cabo entre o terceiro cuadrimestre de 2011 e o primeiro cuadrimestre de 2012.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝐶𝐿16−65,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑁2𝐶𝐿16−65,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−65,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

onde: 
 

𝑃𝑁2𝐶𝐿16−65,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

comprensión lectora no ano t 
 

𝑃16−65,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡   mulleres entre 16 e 65 anos no ano t 
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Proporción de persoas entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

matemáticas

Indicador Nacións Unidas
4.6.1. Proporción da poboación nun grupo de idade determinado que alcanzou polo menos un nivel fixo de competencia funcional en a) 

alfabetización e b) nocións elementais de aritmética, desagregada por sexo

Meta
4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos os mozos e unha proporción considerable dos adultos, tanto homes como mulleres, estean 

alfabetizados e teñan nocións elementais de aritmética

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de persoas entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de matemáticas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa de evaluación internacional de competencias de adultos, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Irregular

Observacións

O Programa de avaliación internacional de competencias de adultos utiliza unha escala de 500 puntos para avaliar as matemáticas. Para 

axudar a interpretar esas puntuacións, a escala divídese en seis categorías de competencia:

    Inferior ao nivel 1: puntuación inferior a 176

    Nivel 1: puntuación entre 176 e 225

    Nivel 2: puntuación entre 226 e 275

    Nivel 3: puntuación entre 276 e 325

    Nivel 4: puntuación entre 326 e 375

    Nivel 5: puntuación entre 376 e 500

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia na escala de matemáticas cando habitualmente é capaz de responder a preguntas 

que requiren cálculos intermedios, entende a información matemática dunha táboa e non ten dificultades para interpretar gráficas simples, 

aínda que teña dificultades ante tarefas como manexar proporcións ou interpretar gráficas complexas.

O dato de 2012 corresponde ao estudo que se levou a cabo entre o terceiro cuadrimestre de 2011 e o primeiro cuadrimestre de 2012.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇16−65
𝑡 =

𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇16−65
𝑡

𝑃16−65
𝑡 ∙ 100 

onde: 
 

𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇16−65
𝑡  poboación entre 16 e 65 anos que alcanzou polo menos o nivel 2 de competencia na escala de matemáticas 

no ano t 
 

𝑃16−65
𝑡  poboación entre 16 e 65 anos no ano t 
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Proporción de homes entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

matemáticas

Indicador Nacións Unidas
4.6.1. Proporción da poboación nun grupo de idade determinado que alcanzou polo menos un nivel fixo de competencia funcional en a) 

alfabetización e b) nocións elementais de aritmética, desagregada por sexo

Meta
4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos os mozos e unha proporción considerable dos adultos, tanto homes como mulleres, estean 

alfabetizados e teñan nocións elementais de aritmética

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de homes entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de matemáticas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa de evaluación internacional de competencias de adultos, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Irregular

Observacións

O Programa de avaliación internacional de competencias de adultos utiliza unha escala de 500 puntos para avaliar as matemáticas. Para 

axudar a interpretar esas puntuacións, a escala divídese en seis categorías de competencia:

    Inferior ao nivel 1: puntuación inferior a 176

    Nivel 1: puntuación entre 176 e 225

    Nivel 2: puntuación entre 226 e 275

    Nivel 3: puntuación entre 276 e 325

    Nivel 4: puntuación entre 326 e 375

    Nivel 5: puntuación entre 376 e 500

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia na escala de matemáticas cando habitualmente é capaz de responder a preguntas 

que requiren cálculos intermedios, entende a información matemática dunha táboa e non ten dificultades para interpretar gráficas simples, 

aínda que teña dificultades ante tarefas como manexar proporcións ou interpretar gráficas complexas.

O dato de 2012 corresponde ao estudo que se levou a cabo entre o terceiro cuadrimestre de 2011 e o primeiro cuadrimestre de 2012.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇16−65,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇16−65,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−65,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

onde: 
 

𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇16−65,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

matemáticas no ano t 
 

𝑃16−65,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 16 e 65 anos no ano t 
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Proporción de mulleres entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

matemáticas

Indicador Nacións Unidas
4.6.1. Proporción da poboación nun grupo de idade determinado que alcanzou polo menos un nivel fixo de competencia funcional en a) 

alfabetización e b) nocións elementais de aritmética, desagregada por sexo

Meta
4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos os mozos e unha proporción considerable dos adultos, tanto homes como mulleres, estean 

alfabetizados e teñan nocións elementais de aritmética

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de mulleres entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de matemáticas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Programa de evaluación internacional de competencias de adultos, Ministerio de Educación y Formación Profesional

Periodicidade Irregular

Observacións

O Programa de avaliación internacional de competencias de adultos utiliza unha escala de 500 puntos para avaliar as matemáticas. Para 

axudar a interpretar esas puntuacións, a escala divídese en seis categorías de competencia:

    Inferior ao nivel 1: puntuación inferior a 176

    Nivel 1: puntuación entre 176 e 225

    Nivel 2: puntuación entre 226 e 275

    Nivel 3: puntuación entre 276 e 325

    Nivel 4: puntuación entre 326 e 375

    Nivel 5: puntuación entre 376 e 500

Unha persoa alcanza polo menos o nivel 2 de competencia na escala de matemáticas cando habitualmente é capaz de responder a preguntas 

que requiren cálculos intermedios, entende a información matemática dunha táboa e non ten dificultades para interpretar gráficas simples, 

aínda que teña dificultades ante tarefas como manexar proporcións ou interpretar gráficas complexas.

O dato de 2012 corresponde ao estudo que se levou a cabo entre o terceiro cuadrimestre de 2011 e o primeiro cuadrimestre de 2012.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇16−65,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇16−65,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−65,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

onde: 
 

𝑃𝑁2𝑀𝐴𝑇16−65,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 65 anos que alcanzaron polo menos o nivel 2 de competencia na escala de 

matemáticas no ano t 
 

𝑃16−65,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 65 anos no ano t 
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Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a electricidade

Indicador Nacións Unidas 4.a.1. Proporción de escolas que ofrecen servizos básicos, desagregada por tipo de servizo

Meta
4.a. Construír e adecuar instalacións educativas que teñan en conta as necesidades dos nenos e as persoas con discapacidade e as 

diferenzas de xénero, e que ofrezan contornas de aprendizaxe seguras, non violentas, inclusivas e eficaces para todos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a electricidade

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións
O indicador é do 100% xa que a normativa estatal e autonómica establecen que os centros educativos non universitarios deben ter acceso aos 

servizos básicos

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐶𝐸𝑁𝑈𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡 =

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡  centros educativos non universitarios con acceso a electricidade no curso escolar t-1/t 

 
𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡 centros educativos non universitarios no curso escolar t-1/t 
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Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a subministración básica de auga potable

Indicador Nacións Unidas 4.a.1. Proporción de escolas que ofrecen servizos básicos, desagregada por tipo de servizo

Meta
4.a. Construír e adecuar instalacións educativas que teñan en conta as necesidades dos nenos e as persoas con discapacidade e as 

diferenzas de xénero, e que ofrezan contornas de aprendizaxe seguras, non violentas, inclusivas e eficaces para todos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a subministración básica de auga potable

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións
O indicador é do 100% xa que a normativa estatal e autonómica establecen que os centros educativos non universitarios deben ter acceso aos 

servizos básicos

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐶𝐸𝑁𝑈𝑎𝑢𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑡 =

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑎𝑢𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑡

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑎𝑢𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑡  centros educativos non universitarios con acceso a subministración básica de auga potable no  curso 

escolar t-1/t 
 
𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡 centros educativos non universitarios no curso escolar t-1/t 

113



Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a instalacións de saneamento básicas 

separadas por sexo

Indicador Nacións Unidas 4.a.1. Proporción de escolas que ofrecen servizos básicos, desagregada por tipo de servizo

Meta
4.a. Construír e adecuar instalacións educativas que teñan en conta as necesidades dos nenos e as persoas con discapacidade e as 

diferenzas de xénero, e que ofrezan contornas de aprendizaxe seguras, non violentas, inclusivas e eficaces para todos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a instalacións de saneamento básicas separadas por sexo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións
O indicador é do 100% xa que a normativa estatal e autonómica establecen que os centros educativos non universitarios deben ter acceso aos 

servizos básicos

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐶𝐸𝑁𝑈𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑡 =

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑡

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑡  centros educativos non universitarios con acceso a instalacións de saneamento básicas separadas por 

sexo no curso escolar t-1/t 
 
𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡 centros educativos non universitarios no curso escolar t-1/t 
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Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a instalacións básicas para o lavado de 

mans

Indicador Nacións Unidas 4.a.1. Proporción de escolas que ofrecen servizos básicos, desagregada por tipo de servizo

Meta
4.a. Construír e adecuar instalacións educativas que teñan en conta as necesidades dos nenos e as persoas con discapacidade e as 

diferenzas de xénero, e que ofrezan contornas de aprendizaxe seguras, non violentas, inclusivas e eficaces para todos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de centros educativos non universitarios con acceso a instalacións básicas para o lavado de mans

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións
O indicador é do 100% xa que a normativa estatal e autonómica establecen que os centros educativos non universitarios deben ter acceso aos 

servizos básicos

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐶𝐸𝑁𝑈𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑠
𝑡 =

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑠
𝑡

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐶𝐸𝑁𝑈𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑠
𝑡  centros educativos non universitarios con acceso a instalacións básicas para o lavado de mans no  

curso escolar t-1/t 
 
𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡 centros educativos non universitarios no curso escolar t-1/t 
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Proporción de aulas habituais de clase con conexión a Internet en centros educativos non universitarios

Indicador Nacións Unidas 4.a.1. Proporción de escolas que ofrecen servizos básicos, desagregada por tipo de servizo

Meta
4.a. Construír e adecuar instalacións educativas que teñan en conta as necesidades dos nenos e as persoas con discapacidade e as 

diferenzas de xénero, e que ofrezan contornas de aprendizaxe seguras, non violentas, inclusivas e eficaces para todos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Proporción de aulas habituais de clase con conexión a Internet en centros educativos non universitarios

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Estadística sobre la sociedad de la información y la comunicación en los centros educativos no universitarios, Ministerio de Educación y 

Formación Profesional

Periodicidade Anual

Observacións

O ámbito de estudo da Estadística sobre la sociedad de la información y la comunicación en los centros educativos no universitarios son os 

centros educativos públicos e privados que imparten polo menos un dos seguintes ensinos:

     - Educación primaria

     - Educación secundaria obrigatoria

     - Bacharelato

     - Ciclos formativos de FP básica, grao medio e/ou grao superior

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐴𝐶𝐸𝑁𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
𝑡 =

𝐴𝐶𝐸𝑁𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
𝑡

𝐴𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐴𝐶𝐸𝑁𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
𝑡  aulas habituais de clase con conexión a Internet en centros educativos non universitarios  no curso escolar 

t-1/t 
 
𝐴𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡 aulas habituais de clase en centros educativos non universitarios  no curso escolar t-1/t 
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Alumnado medio por ordenador destinado a tarefas de ensino e aprendizaxe en centros educativos non 

universitarios

Indicador Nacións Unidas 4.a.1. Proporción de escolas que ofrecen servizos básicos, desagregada por tipo de servizo

Meta
4.a. Construír e adecuar instalacións educativas que teñan en conta as necesidades dos nenos e as persoas con discapacidade e as 

diferenzas de xénero, e que ofrezan contornas de aprendizaxe seguras, non violentas, inclusivas e eficaces para todos

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición Alumnado medio por ordenador destinado a tarefas de ensino e aprendizaxe en centros educativos non universitarios

Fórmula teórica

Unidade de medida Persoas

Fontes de información
Estadística sobre la sociedad de la información y la comunicación en los centros educativos no universitarios, Ministerio de Educación y 

Formación Profesional

Periodicidade Anual

Observacións

O ámbito de estudo da Estadística sobre la sociedad de la información y la comunicación en los centros educativos no universitarios son os 

centros educativos públicos e privados que imparten polo menos un dos seguintes ensinos:

     - Educación primaria

     - Educación secundaria obrigatoria

     - Bacharelato

     - Ciclos formativos de FP básica, grao medio e/ou grao superior

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐴𝑀𝑂𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡 =
𝐴𝑀𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡

𝑂𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡
 

 
onde: 
 

𝐴𝑀𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡  alumnado matriculado en centros educativos non universitarios no curso escolar t-1/t 
 
𝑂𝐶𝐸𝑁𝑈𝑡 ordenadores destinados a tarefas de ensino e aprendizaxe en centros educativos non universitarios no curso 
escolar t-1/t 
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Proporción do profesorado de educación preescolar que recibiu polo menos a mínima formación docente 

esixida para impartir ensino a ese nivel educativo

Indicador Nacións Unidas 4.c.1. Proporción de docentes coas cualificacións mínimas requiridas, por nivel educativo

Meta

4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente a oferta de docentes cualificados, mesmo mediante a cooperación internacional para a 

formación de docentes nos países en desenvolvemento, especialmente os países menos adiantados e os pequenos estados insulares en 

desenvolvemento

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción do profesorado de educación preescolar que recibiu polo menos a mínima formación docente, organizada previa ao emprego ou no 

emprego, esixida para impartir ese ensino sobre o total do profesorado dese nivel educativo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións
O indicador é do 100% xa que a lexislación educativa establece que para exercer a docencia é necesario acreditar formación pedagóxica e 

didáctica

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑅𝐹𝐷𝑝𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟
𝑡 =

𝑃𝑅𝐹𝐷𝑝𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟
𝑡

𝑃𝑅𝑝𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝐹𝐷𝑝𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟
𝑡  profesorado de preescolar con formación docente no curso escolar t-1/t  

 

𝑃𝑅𝑝𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟
𝑡  total do profesorado de preescolar no curso escolar t-1/t 
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Proporción do profesorado de educación primaria que recibiu polo menos a mínima formación docente 

esixida para impartir ensino a ese nivel educativo

Indicador Nacións Unidas 4.c.1. Proporción de docentes coas cualificacións mínimas requiridas, por nivel educativo

Meta

4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente a oferta de docentes cualificados, mesmo mediante a cooperación internacional para a 

formación de docentes nos países en desenvolvemento, especialmente os países menos adiantados e os pequenos estados insulares en 

desenvolvemento

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción do profesorado de educación primaria que recibiu polo menos a mínima formación docente, organizada previa ao emprego ou no 

emprego, esixida para impartir ese ensino sobre o total do profesorado dese nivel educativo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións
O indicador é do 100% xa que a lexislación educativa establece que para exercer a docencia é necesario acreditar formación pedagóxica e 

didáctica

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑅𝐹𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡 =

𝑃𝑅𝐹𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡

𝑃𝑅𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝐹𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡  profesorado de primaria con formación docente no curso escolar t-1/t  

 

𝑃𝑅𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡  total do profesorado de primaria no curso escolar t-1/t 
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Proporción do profesorado de educación secundaria inferior que recibiu polo menos a mínima formación 

docente esixida para impartir ensino a ese nivel educativo

Indicador Nacións Unidas 4.c.1. Proporción de docentes coas cualificacións mínimas requiridas, por nivel educativo

Meta

4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente a oferta de docentes cualificados, mesmo mediante a cooperación internacional para a 

formación de docentes nos países en desenvolvemento, especialmente os países menos adiantados e os pequenos estados insulares en 

desenvolvemento

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción do profesorado de educación secundaria inferior que recibiu polo menos a mínima formación docente, organizada previa ao 

emprego ou no emprego, esixida para impartir ese ensino sobre o total do profesorado dese nivel educativo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións
O indicador é do 100% xa que a lexislación educativa establece que para exercer a docencia é necesario acreditar formación pedagóxica e 

didáctica

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑅𝐹𝐷𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑡 =

𝑃𝑅𝐹𝐷𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑡

𝑃𝑅𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝐹𝐷𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑡  profesorado de secundaria inferior con formación docente no curso escolar t-1/t  

 

𝑃𝑅𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑡  total do profesorado de secundaria inferior no curso escolar t-1/t 
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Proporción do profesorado de educación secundaria superior que recibiu polo menos a mínima formación 

docente esixida para impartir ensino a ese nivel educativo

Indicador Nacións Unidas 4.c.1. Proporción de docentes coas cualificacións mínimas requiridas, por nivel educativo

Meta

4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente a oferta de docentes cualificados, mesmo mediante a cooperación internacional para a 

formación de docentes nos países en desenvolvemento, especialmente os países menos adiantados e os pequenos estados insulares en 

desenvolvemento

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Definición
Proporción do profesorado de educación secundaria superior que recibiu polo menos a mínima formación docente, organizada previa ao 

emprego ou no emprego, esixida para impartir ese ensino sobre o total do profesorado dese nivel educativo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións
O indicador é do 100% xa que a lexislación educativa establece que para exercer a docencia é necesario acreditar formación pedagóxica e 

didáctica

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑅𝐹𝐷𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑡 =

𝑃𝑅𝐹𝐷𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑡

𝑃𝑅𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝐹𝐷𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑡  profesorado de secundaria superior con formación docente no curso escolar t-1/t  

 

𝑃𝑅𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑡  total do profesorado de secundaria superior no curso escolar t-1/t 
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Proporción de mulleres de 16 e 17 anos que contraeron matrimonio cun home

Indicador Nacións Unidas
5.3.1. Proporción de mulleres de entre 20 e 24 anos que estaban casadas ou mantiñan unha unión estable antes de cumprir os 15 anos e antes 

de cumprir os 18 anos

Meta 5.3. Eliminar todas as prácticas nocivas, como o matrimonio infantil, precoz e forzado e a mutilación xenital feminina

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Matrimonios de mulleres de 16 e 17 anos cun home por cada 100 mulleres de 16 e 17 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Estadística de matrimonios, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑀𝐴𝑇𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠,16−17
𝑡 =

𝑀𝐴𝑇𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠,16−17
𝑡

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠,16−17
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑀𝐴𝑇𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠,16−17
𝑡  matrimonios de mulleres de 16 e 17 anos cun home no ano t 

 

𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠,16−17
𝑡  mulleres de 16 e 17 anos a 1 de xullo do ano t 
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Tempo dedicado ao fogar e familia nun día promedio

Indicador Nacións Unidas 5.4.1. Proporción de tempo dedicado ao traballo doméstico e asistencial non remunerado, desagregada por sexo, idade e localización

Meta
5.4. Recoñecer e valorar os coidados e o traballo doméstico non remunerados mediante servizos públicos, infraestruturas e políticas de 

protección social, e promover a responsabilidade compartida no fogar e a familia, segundo proceda en cada país

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Promedio diario de minutos dedicados a actividades destinadas ao fogar e a familia por habitante

Fórmula teórica

Unidade de medida Minutos

Fontes de información Encuesta de empleo del tiempo, INE

Periodicidade Irregular

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐹𝐹𝑃𝑡 =
𝑇𝐹𝐹𝑡

𝑃𝐹𝐹𝑡
 

 
onde: 
 

𝑇𝐹𝐹𝑡 minutos dedicados pola poboación ao fogar e a familia nun día promedio no ano t 
 
𝑃𝐹𝐹𝑡 poboación que destina tempo ao fogar e a familia nun día promedio no ano t 
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Tempo dedicado polos homes ao fogar e familia nun día promedio

Indicador Nacións Unidas 5.4.1. Proporción de tempo dedicado ao traballo doméstico e asistencial non remunerado, desagregada por sexo, idade e localización

Meta
5.4. Recoñecer e valorar os coidados e o traballo doméstico non remunerados mediante servizos públicos, infraestruturas e políticas de 

protección social, e promover a responsabilidade compartida no fogar e a familia, segundo proceda en cada país

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Promedio diario de minutos dedicados polos homes a actividades destinadas ao fogar e a familia

Fórmula teórica

Unidade de medida Minutos

Fontes de información Encuesta de empleo del tiempo, INE

Periodicidade Irregular

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐹𝐹𝑃 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑇𝐹𝐹ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠  
𝑡

𝑃𝐹𝐹ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 
𝑡  

 
onde: 
 

𝑇𝐹𝐹 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 
𝑡  minutos dedicados polos homes ao fogar e a familia nun día promedio no ano t 

 

𝑃𝐹𝐹 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  

 homes que destinan tempo ao fogar e a familia nun día promedio no ano t 
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Tempo dedicado polas mulleres ao fogar e familia nun día promedio

Indicador Nacións Unidas 5.4.1. Proporción de tempo dedicado ao traballo doméstico e asistencial non remunerado, desagregada por sexo, idade e localización

Meta
5.4. Recoñecer e valorar os coidados e o traballo doméstico non remunerados mediante servizos públicos, infraestruturas e políticas de 

protección social, e promover a responsabilidade compartida no fogar e a familia, segundo proceda en cada país

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Promedio diario de minutos dedicados polas mulleres a actividades destinadas ao fogar e a familia

Fórmula teórica

Unidade de medida Minutos

Fontes de información Encuesta de empleo del tiempo, INE

Periodicidade Irregular

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐹𝐹𝑃 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑇𝐹𝐹𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠  
𝑡

𝑃𝐹𝐹𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 
𝑡  

 
onde: 
 

𝑇𝐹𝐹 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 
𝑡  minutos dedicados polas mulleres ao fogar e a familia nun día promedio no ano t 

 

𝑃𝐹𝐹 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  

 mulleres que destinan tempo ao fogar e a familia nun día promedio no ano t 
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Proporción de escanos ocupados por mulleres nos parlamentos autonómicos

Indicador Nacións Unidas 5.5.1. Proporción de escanos ocupados por mulleres en a) os parlamentos nacionais e b) os gobernos locais

Meta
5.5. Asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportunidades de liderado en todos os ámbitos decisorios na vida 

política, económica e pública

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Número de escanos ocupados por mulleres respecto do total de escanos existentes nos parlamentos autonómicos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Mujeres en cifras, Ministerio de Igualdad

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐸𝑃𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐸𝑃𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝐸𝑃𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 + 𝐸𝑃𝐴ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠

𝑡 ∙ 100 

onde: 
 

𝐸𝑃𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  escanos nos parlamentos autonómicos ocupados por mulleres no ano t 

 

𝐸𝑃𝐴ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  escanos nos parlamentos autonómicos ocupados por homes no ano t 
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Proporción de consellerías ocupadas por mulleres nos gobernos autonómicos

Indicador Nacións Unidas 5.5.1. Proporción de escanos ocupados por mulleres en a) os parlamentos nacionais e b) os gobernos locais

Meta
5.5. Asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportunidades de liderado en todos os ámbitos decisorios na vida 

política, económica e pública

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Número consellerías ocupadas por mulleres respecto do total de consellerías existentes nos gobernos autonómicos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Mujeres en cifras, Ministerio de Igualdad

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐶𝐺𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐶𝐺𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝐶𝐺𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 + 𝐶𝐺𝐴ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠

𝑡 ∙ 100 

onde: 
 

𝐶𝐺𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  consellerías nos gobernos autonómicos ocupadas por mulleres no ano t 

 

𝐶𝐺𝐴ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  consellerías nos gobernos autonómicos ocupadas por homes no ano t 
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Proporción de alcaldías ocupadas por mulleres nos gobernos locais

Indicador Nacións Unidas 5.5.1. Proporción de escanos ocupados por mulleres en a) os parlamentos nacionais e b) os gobernos locais

Meta
5.5. Asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportunidades de liderado en todos os ámbitos decisorios na vida 

política, económica e pública

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Número de alcaldías ocupadas por mulleres respecto do total de alcaldías existentes nos gobernos locais

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Mujeres en cifras, Ministerio de Igualdad

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐴𝐺𝐿𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐴𝐺𝐿𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝐴𝐺𝐿𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 + 𝐴𝐺𝐿ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠

𝑡 ∙ 100 

onde: 
 

𝐴𝐺𝐿𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  alcaldías nos gobernos locais ocupadas por mulleres no ano t 

 

𝐴𝐺𝐿hom𝑒𝑠
𝑡  alcaldías nos gobernos locais ocupadas por homes no ano t 
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Proporción de concellerías ocupadas por mulleres nos gobernos locais

Indicador Nacións Unidas 5.5.1. Proporción de escanos ocupados por mulleres en a) os parlamentos nacionais e b) os gobernos locais

Meta
5.5. Asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportunidades de liderado en todos os ámbitos decisorios na vida 

política, económica e pública

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Número de concellerías ocupadas por mulleres respecto do total de concellerías existentes nos gobernos locais

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Mujeres en cifras, Ministerio de Igualdad

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐶𝐺𝐿𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐶𝐺𝐿𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝐶𝐺𝐿𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 + 𝐶𝐺𝐿ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠

𝑡 ∙ 100 

onde: 
 

𝐶𝐺𝐿𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  concellerías nos gobernos locais ocupadas por mulleres no ano t 

 

𝐶𝐺𝐿hom𝑒𝑠
𝑡  concellerías nos gobernos locais ocupadas por homes no ano t 
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Proporción de mulleres en cargos directivos

Indicador Nacións Unidas 5.5.2. Proporción de mulleres en cargos directivos

Meta
5.5. Asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportunidades de liderado en todos os ámbitos decisorios na vida 

política, económica e pública

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Proporción de mulleres ocupadas en cargos directivos respecto ao total de persoas ocupadas en cargos directivos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

O grupo 1 da CNO-2011 comprende as ocupacións de dirección e xerencia, cuxas tarefas principais son planificar, dirixir e coordinar a 

actividade xeral das empresas, gobernos ou outras organizacións, así como formular e revisar a estratexia das empresas e normativas dos 

gobernos. Este grupo subdivídese en cinco subgrupos principais:

     11 Membros do poder executivo e dos corpos lexislativos; directivos da Administración Pública e organizacións

          de interese social; directores executivos

     12 Directores de departamentos administrativos e comerciais

     13 Directores de produción e operacións

     14 Directores e xerentes de empresas de aloxamento, restauración e comercio

     15 Directores e xerentes doutras empresas de servizos non clasificados baixo outros epígrafes

Enténdese por cargos directivos todas as ocupacións incluídas no grupo 1 da CNO-2011, mentres que se entende por alta dirección aquelas 

ocupacións pertencentes aos subgrupos 11, 12 e 13 da CNO-2011.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐶𝐷𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝐶𝐷𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐶𝐷𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝐷𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ocupadas en cargos directivos (grupo 1 da CNO-2011) no ano t 

 
𝑃𝐶𝐷𝑡 persoas ocupadas en cargos directivos (grupo 1 da CNO-2011) no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Proporción de mulleres en alta dirección

Indicador Nacións Unidas 5.5.2. Proporción de mulleres en cargos directivos

Meta
5.5. Asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportunidades de liderado en todos os ámbitos decisorios na vida 

política, económica e pública

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Proporción de mulleres ocupadas en alta dirección respecto ao total de persoas ocupadas en alta dirección

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

O grupo 1 da CNO-2011 comprende as ocupacións de dirección e xerencia, cuxas tarefas principais son planificar, dirixir e coordinar a 

actividade xeral das empresas, gobernos ou outras organizacións, así como formular e revisar a estratexia das empresas e normativas dos 

gobernos. Este grupo subdivídese en cinco subgrupos principais:

     11 Membros do poder executivo e dos corpos lexislativos; directivos da Administración Pública e organizacións

          de interese social; directores executivos

     12 Directores de departamentos administrativos e comerciais

     13 Directores de produción e operacións

     14 Directores e xerentes de empresas de aloxamento, restauración e comercio

     15 Directores e xerentes doutras empresas de servizos non clasificados baixo outros epígrafes

Enténdese por cargos directivos todas as ocupacións incluídas no grupo 1 da CNO-2011, mentres que se entende por alta dirección aquelas 

ocupacións pertencentes aos subgrupos 11, 12 e 13 da CNO-2011.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐴𝐷𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝐴𝐷𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐴𝐷𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐴𝐷𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ocupadas en alta dirección (subgrupos 11, 12 e 13 da CNO-2011) no ano t 

 
𝑃𝐴𝐷𝑡 persoas ocupadas en alta dirección (subgrupos 11, 12 e 13 da CNO-2011) no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Proporción de mulleres empresarias

Indicador Nacións Unidas 5.5.2. Proporción de mulleres en cargos directivos

Meta
5.5. Asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportunidades de liderado en todos os ámbitos decisorios na vida 

política, económica e pública

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición
Proporción de mulleres que exercen unha actividade económica por conta propia respecto ao total de persoas que exercen unha actividade 

económica por conta propia

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística de rendimientos de actividades económicas, Ministerio de Hacienda y Función Pública

Periodicidade Anual

Observacións

O dato nacional refírese ao territorio de réxime fiscal común, así pois, quedan excluídas a Comunidade Autónoma do País Vasco e a 

Comunidade Foral de Navarra. Agora ben, o dato nacional si inclúe as declaracións de contribuíntes con domicilio fiscal na Comunidade 

Autónoma do País Vasco e a Comunidade Foral de Navarra que tributan no territorio de réxime fiscal común.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑀𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑡 =

𝑃𝐶𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐶𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  poboación feminina que exerce unha actividade económica por conta propia no ano t 

 
𝑃𝐶𝑃𝑡 poboación que exerce una actividade económica por conta propia no ano t 
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Proporción de titulares de explotacións agrícolas, respecto ao total de persoas traballadoras na agricultura

Indicador Nacións Unidas 5.a.1a. Proporción do total da poboación agrícola con dereitos de propiedade ou dereitos seguros sobre terras agrícolas, desagregada por sexo

Meta
5.a. Emprender reformas que lles outorguen ás mulleres igualdade de dereitos aos recursos económicos, así como acceso á propiedade e ao 

control da terra e outros tipos de bens, aos servizos financeiros, á herdanza e aos recursos naturais, de conformidade coas leis nacionais

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Proporción de titulares de explotacións agrícolas respecto ao total de persoas traballadoras na agricultura

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, INE

Periodicidade Trienal

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑂𝐴𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑇𝐸𝐴𝑡

𝑃𝑂𝐴𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑇𝐸𝐴𝑡 persoas titulares de explotacións agrícolas no ano t   
 
𝑃𝑂𝐴𝑡 persoas ocupadas na agricultura no ano t 
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Proporción de homes titulares de explotacións agrícolas, respecto ao total de homes traballadores na 

agricultura

Indicador Nacións Unidas 5.a.1a. Proporción do total da poboación agrícola con dereitos de propiedade ou dereitos seguros sobre terras agrícolas, desagregada por sexo

Meta
5.a. Emprender reformas que lles outorguen ás mulleres igualdade de dereitos aos recursos económicos, así como acceso á propiedade e ao 

control da terra e outros tipos de bens, aos servizos financeiros, á herdanza e aos recursos naturais, de conformidade coas leis nacionais

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Proporción de homes titulares de explotacións agrícolas respecto ao total de homes traballadores na agricultura

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, INE

Periodicidade Trienal

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑂𝐴ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠,𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑇𝐸𝐴ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑂𝐴ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑇𝐸𝐴ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes titulares de explotacións agrícolas no ano t   

 

𝑃𝑂𝐴ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes ocupados na agricultura no ano t 
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Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas, respecto ao total de mulleres traballadoras na 

agricultura

Indicador Nacións Unidas 5.a.1a. Proporción do total da poboación agrícola con dereitos de propiedade ou dereitos seguros sobre terras agrícolas, desagregada por sexo

Meta
5.a. Emprender reformas que lles outorguen ás mulleres igualdade de dereitos aos recursos económicos, así como acceso á propiedade e ao 

control da terra e outros tipos de bens, aos servizos financeiros, á herdanza e aos recursos naturais, de conformidade coas leis nacionais

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas respecto ao total de mulleres traballadoras na agricultura

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, INE

Periodicidade Trienal

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑂𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠,𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑇𝐸𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑂𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑇𝐸𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres titulares de explotacións agrícolas no ano t   

 

𝑃𝑂𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ocupadas na agricultura no ano t 
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Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas, respecto ao total de titulares de explotacións 

agrícolas

Indicador Nacións Unidas 5.a.1b. Proporción de mulleres entre os propietarios ou os titulares de dereitos sobre terras agrícolas, desagregada por tipo de tenencia

Meta
5.a. Emprender reformas que lles outorguen ás mulleres igualdade de dereitos aos recursos económicos, así como acceso á propiedade e ao 

control da terra e outros tipos de bens, aos servizos financeiros, á herdanza e aos recursos naturais, de conformidade coas leis nacionais

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas respecto ao total de persoas titulares de explotacións agrícolas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, INE

Periodicidade Trienal

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑇𝐸𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑇𝐸𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑇𝐸𝐴𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑇𝐸𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres titulares de explotacións agrícolas no ano t   

 
𝑇𝐸𝐴𝑡 persoas titulares de explotacións agrícolas no ano t 
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Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas en propiedade, respecto ao total de titulares de 

explotacións agrícolas en propiedade

Indicador Nacións Unidas 5.a.1b. Proporción de mulleres entre os propietarios ou os titulares de dereitos sobre terras agrícolas, desagregada por tipo de tenencia

Meta
5.a. Emprender reformas que lles outorguen ás mulleres igualdade de dereitos aos recursos económicos, así como acceso á propiedade e ao 

control da terra e outros tipos de bens, aos servizos financeiros, á herdanza e aos recursos naturais, de conformidade coas leis nacionais

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición
Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas en propiedade respecto ao total de persoas titulares de explotacións agrícolas en 

propiedade

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, INE

Periodicidade Trienal

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑇𝐸𝐴𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑇𝐸𝐴𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑇𝐸𝐴𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑇𝐸𝐴𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒, 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres titulares de explotacións agrícolas en propiedade no ano t   

 

𝑇𝐸𝐴𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡  persoas titulares de explotacións agrícolas en propiedade no ano t 
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Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas en arrendamento, respecto ao total de titulares de 

explotacións agrícolas en arrendamento

Indicador Nacións Unidas 5.a.1b. Proporción de mulleres entre os propietarios ou os titulares de dereitos sobre terras agrícolas, desagregada por tipo de tenencia

Meta
5.a. Emprender reformas que lles outorguen ás mulleres igualdade de dereitos aos recursos económicos, así como acceso á propiedade e ao 

control da terra e outros tipos de bens, aos servizos financeiros, á herdanza e aos recursos naturais, de conformidade coas leis nacionais

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición
Proporción de mulleres titulares de explotacións agrícolas en arrendamento respecto ao total de persoas titulares de explotacións agrícolas en 

arrendamento

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, INE

Periodicidade Trienal

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑇𝐸𝐴𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑇𝐸𝐴𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑇𝐸𝐴𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑇𝐸𝐴𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres titulares de explotacións agrícolas en arrendamento no ano t   

 

𝑇𝐸𝐴𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑡  persoas titulares de explotacións agrícolas en arrendamento no ano t 
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Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizan o teléfono móbil

Indicador Nacións Unidas 5.b.1. Proporción de persoas que posúen un teléfono móbil, desagregada por sexo

Meta
5.b. Mellorar o uso da tecnoloxía instrumental, en particular a tecnoloxía da información e as comunicacións, para promover o empoderamento 

das mulleres

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizan o teléfono móbil

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Nos anos nos que non se publica o indicador é porque neses anos non se realizan as preguntas que permiten o seu cálculo.

Nos anos 2010, 2011, 2021 e 2022 o indicador refírese a se utiliza o teléfono móbil. No resto de anos refírese a se utilizou o móbil nos últimos 

tres meses.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑀𝑂𝑉16−74
𝑡 =

𝑃𝑀𝑂𝑉16−74
𝑡

𝑃16−74
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑀𝑂𝑉16−74
𝑡  poboación entre 16 e 74 anos que utiliza o móbil no ano t  

 

𝑃16−74
𝑡  poboación entre 16 e 74 anos no ano t 
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Proporción de homes entre 16 e 74 anos que utilizan o teléfono móbil

Indicador Nacións Unidas 5.b.1. Proporción de persoas que posúen un teléfono móbil, desagregada por sexo

Meta
5.b. Mellorar o uso da tecnoloxía instrumental, en particular a tecnoloxía da información e as comunicacións, para promover o empoderamento 

das mulleres

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Proporción de homes entre 16 e 74 anos que utilizan o teléfono móbil

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Nos anos nos que non se publica o indicador é porque neses anos non se realizan as preguntas que permiten o seu cálculo.

Nos anos 2010, 2011, 2021 e 2022 o indicador refírese a se utiliza o teléfono móbil. No resto de anos refírese a se utilizou o móbil nos últimos 

tres meses.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−74,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 16 e 74 anos que utilizan o móbil no ano t  

 

𝑃16−74,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes entre 16 e 74 anos no ano t 
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Proporción de mulleres entre 16 e 74 anos que utilizan o teléfono móbil

Indicador Nacións Unidas 5.b.1. Proporción de persoas que posúen un teléfono móbil, desagregada por sexo

Meta
5.b. Mellorar o uso da tecnoloxía instrumental, en particular a tecnoloxía da información e as comunicacións, para promover o empoderamento 

das mulleres

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Definición Proporción de mulleres entre 16 e 74 anos que utilizan o teléfono móbil

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Nos anos nos que non se publica o indicador é porque neses anos non se realizan as preguntas que permiten o seu cálculo.

Nos anos 2010, 2011, 2021 e 2022 o indicador refírese a se utiliza o teléfono móbil. No resto de anos refírese a se utilizou o móbil nos últimos 

tres meses.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−74,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 74 anos que utilizan o móbil no ano t  

 

𝑃16−74,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 74 anos no ano t 
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Proporción de persoas que reciben subministración de auga con cobertura do Sistema Nacional de Augas de 

Consumo

Indicador Nacións Unidas 6.1.1. Proporción da poboación que utiliza servizos de subministración de auga potable xestionados sen riscos

Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr o acceso universal e equitativo á auga potable a un prezo alcanzable para todos

Obxectivo 6. Garantir a dispoñibilidade e a xestión sustentable da auga e o saneamento para todos

Definición Proporción de persoas que reciben subministración de auga con cobertura do Sistema Nacional de Augas de Consumo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Calidad de las aguas de consumo humano, Ministerio de Sanidad

Periodicidade Anual

Observacións
Valores de 100 ou próximos a esta cifra deben ser tomados con cautela, xa que se poden deber á dobre contabilización da poboación asociada 

a zonas que se viron afectadas por fusións de zonas de abastecemento

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐶𝑡 =
𝑃𝐶𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝑡 poboación que recibe subministración de auga con cobertura do Sistema Nacional de Augas de Consumo no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xaneiro do ano t 
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Proporción de dependencias administrativas locais que estableceron políticas e procedementos 

operacionais para a participación das comunidades locais na xestión e o saneamento de augas de consumo

Indicador Nacións Unidas
6.b.1. Proporción de dependencias administrativas locais que estableceron políticas e procedementos operacionais para a participación das 

comunidades locais na xestión da auga e o saneamento

Meta 6.b. Apoiar e fortalecer a participación das comunidades locais na mellora da xestión da auga e o saneamento

Obxectivo 6. Garantir a dispoñibilidade e a xestión sustentable da auga e o saneamento para todos

Definición
Proporción de dependencias administrativas locais (concellos) que estableceron políticas e procedementos operacionais para a participación 

das comunidades locais na xestión e o saneamento de augas de consumo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións
O indicador é do 100% xa que os concellos son responsables da calidade da auga de consumo humano, podendo xestionar a súa 

subministración directamente ou a través dun xestor

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐷𝐴𝐿𝑎𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑡 =

𝐷𝐴𝐿𝑎𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑡

𝐷𝐴𝐿𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐷𝐴𝐿𝑎𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑡  dependencias administrativas locais (concellos) que estableceron políticas e procedementos 

operacionais para a xestión e o saneamento de augas de consumo no ano t 
 
𝐷𝐴𝐿𝑡 dependencias administrativas locais (concellos) no ano t 
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Proporción de dependencias administrativas locais que estableceron políticas e procedementos 

operacionais para a participación das comunidades locais na xestión de augas de baño

Indicador Nacións Unidas
6.b.1. Proporción de dependencias administrativas locais que estableceron políticas e procedementos operacionais para a participación das 

comunidades locais na xestión da auga e o saneamento

Meta 6.b. Apoiar e fortalecer a participación das comunidades locais na mellora da xestión da auga e o saneamento

Obxectivo 6. Garantir a dispoñibilidade e a xestión sustentable da auga e o saneamento para todos

Definición
Proporción de dependencias administrativas locais (concellos) que estableceron políticas e procedementos operacionais para a participación 

das comunidades locais na xestión de augas de baño

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións O indicador é do 100% xa que os concellos son responsables da xestión das augas de baño

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐷𝐴𝐿𝑎𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎ñ𝑜
𝑡 =

𝐷𝐴𝐿𝑎𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎ñ𝑜
𝑡

𝐷𝐴𝐿𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐷𝐴𝐿𝑎𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎ñ𝑜
𝑡  dependencias administrativas locais (concellos) que estableceron políticas e procedementos operacionais 

para a xestión de augas de baño no ano t 
 
𝐷𝐴𝐿𝑡 dependencias administrativas locais (concellos) no ano t 
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Proporción de enerxías renovables na produción de enerxía eléctrica

Indicador Nacións Unidas 7.2.1. Proporción de enerxía renovable no consumo final total de enerxía

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente a proporción de enerxía renovable no conxunto de fontes enerxéticas

Obxectivo 7. Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, fiable, sustentable e moderna para todos

Definición Proporción da xeración de enerxía eléctrica procedente de fontes renovables

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Balance eléctrico, Red Eléctrica de España

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐸𝑅𝑡 =
𝑋𝑅𝑡

𝑋𝑅𝑡 + 𝑋𝑁𝑅𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑋𝑅𝑡 xeración de enerxía eléctrica procedente de fontes renovables no ano t 

 
𝑋𝑁𝑅𝑡   xeración de enerxía eléctrica procedente de fontes non renovables no ano t 
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Consumo de enerxía eléctrica por unidade de PIB

Indicador Nacións Unidas 7.3.1. Intensidade enerxética medida en función da enerxía primaria e o PIB

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar a taxa mundial de mellora da eficiencia enerxética

Obxectivo 7. Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, fiable, sustentable e moderna para todos

Definición Consumo de enerxía eléctrica por unidade de PIB real

Fórmula teórica

Unidade de medida Toneladas equivalentes de petróleo por millón de euros

Fontes de información

Galicia: Balance eléctrico, Red Eléctrica de España

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Balance eléctrico, Red Eléctrica de España

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐶𝐸𝐸𝑡 =
𝐷𝐸𝐸𝑡

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  

 
onde: 
 

𝐷𝐸𝐸𝑡 demanda de enerxía eléctrica en barras de central no ano t 

 

 𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  produto interior bruto en volume encadeado con referencia 2015 no ano t 
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Taxa de crecemento anual do PIB real per cápita

Indicador Nacións Unidas 8.1.1. Taxa de crecemento anual do PIB real per cápita

Meta
8.1. Manter o crecemento económico per cápita de conformidade coas circunstancias nacionais e, en particular, un crecemento do produto 

interno bruto de polo menos o 7 % anual nos países menos adiantados

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Taxa de crecemento anual do PIB real por persoa

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

             Cifras de población, INE

España: Contabilidad nacional de España, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵𝑃𝑡 =  

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡

𝑃𝑡
−
𝑃𝐼𝐵2015
𝑡−1

𝑃𝑡−1

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡−1

𝑃𝑡−1

∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  produto interior bruto en volume encadeado con referencia 2015 no ano t   

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 

147



Taxa de crecemento anual do PIB real por persoa empregada

Indicador Nacións Unidas 8.2.1. Taxa de crecemento anual do PIB real por persoa empregada

Meta
8.2. Lograr niveis máis elevados de produtividade económica mediante a diversificación, a modernización tecnolóxica e a innovación, entre 

outras cousas centrándose nos sectores con gran valor engadido e un uso intensivo da man de obra

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Taxa de crecemento anual do PIB real por persoa empregada

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

España: Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵𝐸𝑃𝑡 =  

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡

𝐸𝑃𝑡
−
𝑃𝐼𝐵2015
𝑡−1

𝐸𝑃𝑡−1

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡−1

𝐸𝑃𝑡−1

∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  produto interior bruto en volume encadeado con referencia 2015 no ano t   

 
𝐸𝑃𝑡 emprego (persoas empregadas) no ano t 
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Taxa de crecemento anual do PIB real por hora traballada

Indicador Nacións Unidas 8.2.1. Taxa de crecemento anual do PIB real por persoa empregada

Meta
8.2. Lograr niveis máis elevados de produtividade económica mediante a diversificación, a modernización tecnolóxica e a innovación, entre 

outras cousas centrándose nos sectores con gran valor engadido e un uso intensivo da man de obra

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Taxa de crecemento anual do PIB real por hora traballada

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

España: Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵𝐸𝐻𝑡 =   

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡

𝐸𝐻𝑡
−
𝑃𝐼𝐵2015
𝑡−1

𝐸𝐻𝑡−1

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡−1

𝐸𝐻𝑡−1

∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  produto interior bruto en volume encadeado con referencia 2015 no ano t  

 
𝐸𝐻𝑡 emprego (horas traballadas) no ano t 
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Taxa de crecemento anual do PIB real por posto de traballo equivalente a tempo completo

Indicador Nacións Unidas 8.2.1. Taxa de crecemento anual do PIB real por persoa empregada

Meta
8.2. Lograr niveis máis elevados de produtividade económica mediante a diversificación, a modernización tecnolóxica e a innovación, entre 

outras cousas centrándose nos sectores con gran valor engadido e un uso intensivo da man de obra

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Taxa de crecemento anual do PIB real por posto de traballo equivalente a tempo completo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

España: Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵𝐸𝑃𝑇𝑡 =   

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡

𝐸𝑃𝑇𝑡
−
𝑃𝐼𝐵2015
𝑡−1

𝐸𝑃𝑇𝑡−1

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡−1

𝐸𝑃𝑇𝑡−1

∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  produto interior bruto en volume encadeado con referencia 2015 no ano t   

 
𝐸𝑃𝑇𝑡 emprego (postos de traballo equivalentes a tempo completo) no ano t 
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Ingreso medio por hora de traballo

Indicador Nacións Unidas 8.5.1. Ingreso medio por hora das persoas empregadas, desagregado por sexo, idade, ocupación e persoas con discapacidade

Meta
8.5. De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes, incluídos os mozos e as 

persoas con discapacidade, así como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Ganancia bruta por hora normal de traballo do persoal asalariado

Fórmula teórica

Unidade de medida Euros

Fontes de información Encuesta anual de estructura salarial, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐺𝐻 
𝑡 =
𝐺  
𝑡

𝐻 
𝑡
 

 
onde: 
 

𝐺  
𝑡 ganancia bruta do persoal asalariado no ano t 

 
𝐻 
𝑡   horas normais de traballo do persoal asalariado no ano t 
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Ingreso medio por hora de traballo dos homes

Indicador Nacións Unidas 8.5.1. Ingreso medio por hora das persoas empregadas, desagregado por sexo, idade, ocupación e persoas con discapacidade

Meta
8.5. De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes, incluídos os mozos e as 

persoas con discapacidade, así como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Ganancia bruta por hora normal de traballo dos homes asalariados

Fórmula teórica

Unidade de medida Euros

Fontes de información Encuesta anual de estructura salarial, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐺𝐻 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝐺ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠  
𝑡

𝐻ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 
𝑡  

 
onde: 
 

𝐺 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 
𝑡  ganancia bruta dos homes asalariados no ano t 

 

𝐻 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  

 horas normais de traballo dos homes asalariados no ano t 
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Ingreso medio por hora de traballo das mulleres

Indicador Nacións Unidas 8.5.1. Ingreso medio por hora das persoas empregadas, desagregado por sexo, idade, ocupación e persoas con discapacidade

Meta
8.5. De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes, incluídos os mozos e as 

persoas con discapacidade, así como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Ganancia bruta por hora normal de traballo das mulleres asalariadas

Fórmula teórica

Unidade de medida Euros

Fontes de información Encuesta anual de estructura salarial, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐺𝐻 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐺𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠  
𝑡

𝐻𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 
𝑡  

 
onde: 
 

𝐺 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 
𝑡  ganancia bruta das mulleres asalariadas no ano t 

 

𝐻 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  

 horas normais de traballo das mulleres asalariadas no ano t 
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Ingreso medio por hora de traballo das persoas con discapacidade

Indicador Nacións Unidas 8.5.1. Ingreso medio por hora das persoas empregadas, desagregado por sexo, idade, ocupación e persoas con discapacidade

Meta
8.5. De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes, incluídos os mozos e as 

persoas con discapacidade, así como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Ganancia bruta por hora normal de traballo do persoal asalariado cun grao de discapacidade superior ou igual ao 33%

Fórmula teórica

Unidade de medida Euros

Fontes de información Estadística del salario de las personas con discapacidad, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐺𝐻 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡 =

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  
𝑡

𝐻𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
𝑡  

 
onde: 
 

𝐺 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
𝑡  ganancia bruta do persoal asalariado con discapacidade no ano t 

 

𝐻 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡  

 horas normais de traballo do persoal asalariado con discapacidade no ano t 
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Ingreso medio por hora de traballo das persoas sen discapacidade

Indicador Nacións Unidas 8.5.1. Ingreso medio por hora das persoas empregadas, desagregado por sexo, idade, ocupación e persoas con discapacidade

Meta
8.5. De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes, incluídos os mozos e as 

persoas con discapacidade, así como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Ganancia bruta por hora normal de traballo do persoal asalariado sen discapacidade ou cun grao de discapacidade inferior ao 33%

Fórmula teórica

Unidade de medida Euros

Fontes de información Estadística del salario de las personas con discapacidad, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐺𝐻 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡 =

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  
𝑡

𝐻𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
𝑡  

 
onde: 
 

𝐺 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
𝑡  ganancia bruta do persoal asalariado sen discapacidade no ano t 

 

𝐻 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡  

 horas normais de traballo do persoal asalariado sen discapacidade no ano t 
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Taxa de desemprego

Indicador Nacións Unidas 8.5.2. Taxa de desemprego, desagregada por sexo, idade e persoas con discapacidade

Meta
8.5. De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes, incluídos os mozos e as 

persoas con discapacidade, así como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Proporción de persoas desempregadas respecto ás persoas economicamente activas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐷𝑡 =
𝐷𝑡

𝐴𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐷𝑡 persoas desempregadas no ano t 
 
𝐴𝑡 persoas economicamente activas no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Taxa de desemprego dos homes

Indicador Nacións Unidas 8.5.2. Taxa de desemprego, desagregada por sexo, idade e persoas con discapacidade

Meta
8.5. De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes, incluídos os mozos e as 

persoas con discapacidade, así como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Proporción de homes desempregados respecto aos homes economicamente activos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐷ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝐷ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝐴ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐷ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes desempregados no ano t 

 

𝐴ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes economicamente activos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Taxa de desemprego das mulleres

Indicador Nacións Unidas 8.5.2. Taxa de desemprego, desagregada por sexo, idade e persoas con discapacidade

Meta
8.5. De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes, incluídos os mozos e as 

persoas con discapacidade, así como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Proporción de mulleres desempregadas respecto ás mulleres economicamente activas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐷𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐷𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐷𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres desempregadas no ano t 

 

𝐴𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres economicamente activas no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano  
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Taxa de desemprego das persoas entre 16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas 8.5.2. Taxa de desemprego, desagregada por sexo, idade e persoas con discapacidade

Meta
8.5. De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes, incluídos os mozos e as 

persoas con discapacidade, así como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Proporción de persoas desempregadas respecto ás persoas economicamente activas da poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística del empleo de las personas con discapacidad, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐷16−64
𝑡 =

𝐷16−64
𝑡

𝐴16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐷16−64
𝑡  persoas desempregadas entre 16 e 64 anos no ano t 

 

𝐴16−64
𝑡  persoas económicamente activas entre 16 e 64 anos no ano t 
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Taxa de desemprego das persoas entre 16 e 64 anos con discapacidade

Indicador Nacións Unidas 8.5.2. Taxa de desemprego, desagregada por sexo, idade e persoas con discapacidade

Meta
8.5. De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes, incluídos os mozos e as 

persoas con discapacidade, así como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición
Proporción de persoas desempregadas respecto ás persoas economicamente activas da poboación entre 16 e 64 anos cun grao de 

discapacidade superior ou igual ao 33%

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística del empleo de las personas con discapacidad, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐷16−64,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡 =

𝐷16−64,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡

𝐴16−64,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐷16−64,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡  persoas desempregadas entre 16 e 64 anos con discapacidade no ano t 

 

𝐴16−64,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡  persoas económicamente activas entre 16 e 64 anos con discapacidade no ano t 
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Taxa de desemprego das persoas entre 16 e 64 anos sen discapacidade

Indicador Nacións Unidas 8.5.2. Taxa de desemprego, desagregada por sexo, idade e persoas con discapacidade

Meta
8.5. De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes, incluídos os mozos e as 

persoas con discapacidade, así como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición
Proporción de persoas desempregadas respecto ás persoas economicamente activas da poboación entre 16 e 64 anos sen discapacidade ou 

cun grao de discapacidade inferior ao 33%

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística del empleo de las personas con discapacidad, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐷16−64,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡 =

𝐷16−64,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡

𝐴16−64,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐷16−64,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡  persoas desempregadas entre 16 e 64 anos sen discapacidade no ano t 

 

𝐴16−64,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡  persoas económicamente activas entre 16 e 64 anos sen discapacidade no ano t 
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Proporción de mozos e mozas entre 15 e 24 anos que non cursan estudos, non están empregados nin 

reciben formación

Indicador Nacións Unidas 8.6.1. Proporción de mozos e mozas (entre 15 e 24 anos) que non cursan estudos, non están empregados nin reciben capacitación

Meta
8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente a proporción de mozos e mozas que non están empregados e non cursan estudos nin reciben 

capacitación

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición
Proporción de mozos e mozas entre 15 e 24 anos que non teñen emprego nin realizaron estudos ou formación (regrada ou non regrada) nas 

últimas catro semanas respecto ao total de mozos e mozas entre 15 e 24 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑁𝐼𝑁𝐼15−24
𝑡 =

𝑃𝑁𝐼𝑁𝐼15−24
𝑡

𝑃15−24
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑁𝐼𝑁𝐼15−24
𝑡  poboación entre 15 e 24 anos que non ten emprego nin realizou estudos ou formación (regrada ou non regrada) 

nas últimas catro semanas no ano t 
 

𝑃15−24
𝑡  poboación entre 15 e 24 anos no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Pernoitas de turistas por habitante

Indicador Nacións Unidas 8.9.1. PIB xerado directamente polo turismo en proporción ao PIB total e á taxa de crecemento

Meta
8.9. De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turismo sustentable que cree postos de traballo e 

promova a cultura e os produtos locais

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Pernoitas de turistas residentes e non residentes na comunidade autónoma, incluíndo residentes no estranxeiro, sobre a poboación

Fórmula teórica

Unidade de medida Pernoitas

Fontes de información

Encuesta de turismo de residentes, INE

Encuesta de gasto turístico, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐸𝑅𝑁𝑃𝑡 =
𝑃𝐸𝑅𝑁𝑡

𝑃𝑡
 

 
onde: 
 

𝑃𝐸𝑅𝑁𝑡 pernoitas de turistas residentes e non residentes no ano  t 
  
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Pernoitas de turistas non residentes por habitante

Indicador Nacións Unidas 8.9.1. PIB xerado directamente polo turismo en proporción ao PIB total e á taxa de crecemento

Meta
8.9. De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turismo sustentable que cree postos de traballo e 

promova a cultura e os produtos locais

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Pernoitas de turistas non residentes na comunidade autónoma, incluíndo residentes no estranxeiro, sobre a poboación

Fórmula teórica

Unidade de medida Pernoitas

Fontes de información

Encuesta de turismo de residentes, INE

Encuesta de gasto turístico, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐸𝑅𝑁𝑃𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝐸𝑅𝑁𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑡
 

 
onde: 
 

𝑃𝐸𝑅𝑁𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡  pernoitas de turistas non residentes no ano t 

  
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Proporción de pernoitas de turistas nos dous meses de máxima ocupación sobre o total de pernoitas de 

turistas

Indicador Nacións Unidas 8.9.1. PIB xerado directamente polo turismo en proporción ao PIB total e á taxa de crecemento

Meta
8.9. De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turismo sustentable que cree postos de traballo e 

promova a cultura e os produtos locais

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición
Proporción das pernoitas de turistas residentes e non residentes na comunidade autónoma, incluíndo residentes no estranxeiro, nos dous 

meses de máxima ocupación sobre o seu total anual

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Encuesta de turismo de residentes, INE

Encuesta de gasto turístico, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐸𝑅𝑁2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑥
𝑡 =

𝑃𝐸𝑅𝑁2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑥
𝑡

𝑃𝐸𝑅𝑁𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐸𝑅𝑁2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑥 
𝑡  pernoitas de turistas residentes e non residentes nos dous meses de máxima ocupación do ano  t 

  
𝑃𝐸𝑅𝑁𝑡 pernoitas de turistas residentes e non residentes no ano t 
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Proporción de pernoitas de turistas non residentes nos dous meses de máxima ocupación sobre o total de 

pernoitas de turistas non residentes

Indicador Nacións Unidas 8.9.1. PIB xerado directamente polo turismo en proporción ao PIB total e á taxa de crecemento

Meta
8.9. De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turismo sustentable que cree postos de traballo e 

promova a cultura e os produtos locais

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición
Proporción das pernoitas de turistas non residentes na comunidade autónoma, incluíndo residentes no estranxeiro, nos dous meses de máxima 

ocupación sobre o seu total anual

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Encuesta de turismo de residentes, INE

Encuesta de gasto turístico, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐸𝑅𝑁𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠,2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑥
𝑡 =

𝑃𝐸𝑅𝑁𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠,2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑥
𝑡

𝑃𝐸𝑅𝑁𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐸𝑅𝑁𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠,2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑥
𝑡  pernoitas de turistas non residentes nos dous meses de máxima ocupación do ano  t 

  

𝑃𝐸𝑅𝑁𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡  pernoitas de turistas non residentes no ano t 
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Proporción do gasto en viaxes culturais sobre o gasto en viaxes por ocio, recreo e vacacións

Indicador Nacións Unidas 8.9.1. PIB xerado directamente polo turismo en proporción ao PIB total e á taxa de crecemento

Meta
8.9. De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turismo sustentable que cree postos de traballo e 

promova a cultura e os produtos locais

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición
Proporción que representa o gasto en viaxes realizadas por motivos culturais con destino principal a comunidade autónoma respecto ao gasto 

en viaxes por ocio, recreo e vacacións

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Encuesta de turismo de residentes, INE

Encuesta de gasto turístico, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐺𝑉𝐶𝑂𝑅𝑉𝑡 =
𝐺𝑉𝐶𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑡 + 𝐺𝑉𝐶𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑒𝑖𝑟𝑎

𝑡

𝐺𝑉𝑂𝑅𝑉𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑡 + 𝐺𝑉𝑂𝑅𝑉𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑒𝑖𝑟𝑎

𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

 𝐺𝑉𝐶𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑡  gasto en viaxes realizadas por motivos culturais de turistas de orixe nacional no ano t 

 

 𝐺𝑉𝐶𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑒𝑖𝑟𝑎
𝑡  gasto en viaxes realizadas por motivos culturais de turistas de orixe estranxeira no ano t 

 

 𝐺𝑉𝑂𝑅𝑉𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑡  gasto en viaxes por ocio, recreo e vacacións de turistas de orixe nacional no ano t 

 

 𝐺𝑉𝑂𝑅𝑉𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑒𝑖𝑟𝑎
𝑡  gasto en viaxes por ocio, recreo e vacacións de turistas de orixe estranxeira no ano t 
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Proporción do gasto en viaxes culturais sobre o gasto en viaxes

Indicador Nacións Unidas 8.9.1. PIB xerado directamente polo turismo en proporción ao PIB total e á taxa de crecemento

Meta
8.9. De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turismo sustentable que cree postos de traballo e 

promova a cultura e os produtos locais

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición
Proporción que representa o gasto en viaxes realizadas por motivos culturais con destino principal a comunidade autónoma respecto ao gasto 

en viaxes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Encuesta de turismo de residentes, INE

Encuesta de gasto turístico, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐺𝑉𝐶𝑡 =
𝐺𝑉𝐶𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑡 + 𝐺𝑉𝐶𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑒𝑖𝑟𝑎

𝑡

𝐺𝑉𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑡 + 𝐺𝑉𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑒𝑖𝑟𝑎

𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

 𝐺𝑉𝐶𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑡  gasto en viaxes realizadas por motivos culturais de turistas de orixe nacional no ano t 

 

 𝐺𝑉𝐶𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑒𝑖𝑟𝑎
𝑡  gasto en viaxes realizadas por motivos culturais de turistas de orixe estranxeira no ano t 

 

 𝐺𝑉𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑡  gasto en viaxes de turistas de orixe nacional no ano t 

 

 𝐺𝑉𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑒𝑖𝑟𝑎
𝑡  gasto en viaxes de turistas de orixe estranxeira no ano t 
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Proporción de persoas ocupadas no sector cultural sobre o total de persoas ocupadas

Indicador Nacións Unidas 8.9.1. PIB xerado directamente polo turismo en proporción ao PIB total e á taxa de crecemento

Meta
8.9. De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turismo sustentable que cree postos de traballo e 

promova a cultura e os produtos locais

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Proporción de persoas ocupadas no sector cultural respecto ao total de persoas ocupadas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración con el IGE en el ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Considérase que unha persoa está ocupada no sector cultural se a súa actividade segundo a CNAE-2009 corresponde ao código 181, 182, 

264, 268, 322, 581, 591, 592, 601, 602, 741, 742, 743, 900 ou 910 ou se a súa ocupación segundo a CNO-2011 corresponde ao código 245, 

248, 291, 292, 293, 373, 383, 421, 761 ou 762

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
𝑡 =

𝑃𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
𝑡

𝑃𝑂𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
𝑡  poboación ocupada no sector cultural  no ano t 

 
𝑃𝑂𝑡 poboación ocupada no ano t  
 

tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Proporción de homes ocupados no sector cultural sobre o total de homes ocupados

Indicador Nacións Unidas 8.9.1. PIB xerado directamente polo turismo en proporción ao PIB total e á taxa de crecemento

Meta
8.9. De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turismo sustentable que cree postos de traballo e 

promova a cultura e os produtos locais

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Proporción de homes ocupados no sector cultural respecto ao total de homes ocupados

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración con el IGE en el ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Considérase que unha persoa está ocupada no sector cultural se a súa actividade segundo a CNAE-2009 corresponde ao código 181, 182, 

264, 268, 322, 581, 591, 592, 601, 602, 741, 742, 743, 900 ou 910 ou se a súa ocupación segundo a CNO-2011 corresponde ao código 245, 

248, 291, 292, 293, 373, 383, 421, 761 ou 762

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑂ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙,ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes ocupados no sector cultural  no ano t 

 

𝑃𝑂ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑡  homes ocupados no ano t  

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano  
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Proporción de mulleres ocupadas no sector cultural sobre o total de mulleres ocupadas

Indicador Nacións Unidas 8.9.1. PIB xerado directamente polo turismo en proporción ao PIB total e á taxa de crecemento

Meta
8.9. De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turismo sustentable que cree postos de traballo e 

promova a cultura e os produtos locais

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Proporción de mulleres ocupadas no sector cultural respecto ao total de mulleres ocupadas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración con el IGE en el ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Considérase que unha persoa está ocupada no sector cultural se a súa actividade segundo a CNAE-2009 corresponde ao código 181, 182, 

264, 268, 322, 581, 591, 592, 601, 602, 741, 742, 743, 900 ou 910 ou se a súa ocupación segundo a CNO-2011 corresponde ao código 245, 

248, 291, 292, 293, 373, 383, 421, 761 ou 762

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝑃𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑂𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ocupadas no sector cultural  no ano t 

 

𝑃𝑂𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ocupadas no ano t  

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano  
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Número de sucursais de bancos comerciais por cada 100.000 habitantes de 15 e máis anos

Indicador Nacións Unidas
8.10.1. a) Número de sucursais de bancos comerciais por cada 100.000 adultos e b) número de caixeiros automáticos por cada 100.000 

adultos

Meta
8.10. Fortalecer a capacidade das institucións financeiras nacionais para fomentar e ampliar o acceso aos servizos bancarios, financeiros e de 

seguros para todos

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición Número de oficinas de entidades de crédito e establecementos financeiros de crédito respecto á poboación de 15 e máis anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, Banco de España

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑂𝐸𝐶𝐸𝐹𝐶𝑡 =
𝑂𝐸𝐶𝐸𝐹𝐶𝑡

𝑃15+
𝑡 ∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝑂𝐸𝐶𝐸𝐹𝐶𝑡 oficinas de entidades de crédito e establecementos financeiros de crédito no ano t 
 

𝑃15+
𝑡  poboación de 15 e máis anos a 1 de xullo do ano t 
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Proporción de persoas entre 18 e 79 anos que teñen unha conta corrente

Indicador Nacións Unidas
8.10.2. Proporción de adultos (a partir de 15 anos de idade) que teñen unha conta nun banco ou outra institución financeira ou un provedor de 

servizos de diñeiro móbil

Meta
8.10. Fortalecer a capacidade das institucións financeiras nacionais para fomentar e ampliar o acceso aos servizos bancarios, financeiros e de 

seguros para todos

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición
Proporción de persoas entre 18 e 79 anos que teñen persoal ou conxuntamente unha conta corrente, cartilla ou outro depósito que poida ser 

utilizado para realizar pagos mediante tarxetas ou cheques respecto ao total de persoas entre 18 e 79 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de competencias financieras, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores

Periodicidade Irregular

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐶𝐶18−79
𝑡 =

𝑃𝐶𝐶18−79
𝑡

𝑃18−79
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝐶18−79
𝑡  poboación entre 18 e 79 anos que ten persoal ou conxuntamente unha conta corrente, cartilla ou outro depósito 

que poida ser utilizado para realizar pagos mediante tarxetas ou cheques no ano t 
 

𝑃18−79
𝑡  poboación entre 18 e 79 anos no ano t 
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Gasto das administracións públicas autonómicas en fomento do emprego

Indicador Nacións Unidas
8.b.1. Existencia dunha estratexia nacional organizada e en marcha para o emprego dos mozos, como estratexia independente ou como parte 

dunha estratexia nacional de emprego

Meta
8.b. De aquí a 2020, desenvolver e poñer en marcha unha estratexia mundial para o emprego dos mozos e aplicar o Pacto Mundial para o 

Emprego da Organización Internacional do Traballo

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición
Gasto das administracións públicas autonómicas en fomento do emprego (política de gasto 24 da clasificación funcional empregada nas 

liquidacións orzamentarias das comunidades autónomas)

Fórmula teórica

Unidade de medida Millóns de euros

Fontes de información Liquidación de los presupuestos de las comunidades autónomas, Ministerio de Hacienda y Función Pública

Periodicidade Anual

Observacións
Os datos consolidados das liquidacións orzamentarias das comunidades autónomas tómanse depurados de IFL (intermediación financeira 

local) e PAC (política agrícola común)

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐺𝑓𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜
𝑡  

 
onde: 
 

𝐺𝑓𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜
𝑡  gasto en fomento do emprego na liquidación de orzamentos consolidados da comunidade autónoma 

(política de gasto 24 da clasificación funcional) no ano t 
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Proporción do gasto das administracións públicas autonómicas en fomento do emprego

Indicador Nacións Unidas
8.b.1. Existencia dunha estratexia nacional organizada e en marcha para o emprego dos mozos, como estratexia independente ou como parte 

dunha estratexia nacional de emprego

Meta
8.b. De aquí a 2020, desenvolver e poñer en marcha unha estratexia mundial para o emprego dos mozos e aplicar o Pacto Mundial para o 

Emprego da Organización Internacional do Traballo

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Definición
Proporción do gasto das administracións públicas autonómicas en fomento do emprego (política de gasto 24 da clasificación funcional 

empregada nas liquidacións orzamentarias das comunidades autónomas)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Liquidación de los presupuestos de las comunidades autónomas, Ministerio de Hacienda y Función Pública

Periodicidade Anual

Observacións
Os datos consolidados das liquidacións orzamentarias das comunidades autónomas tómanse depurados de IFL (intermediación financeira 

local) e PAC (política agrícola común)

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐺𝑓𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜
𝑡 =

𝐺𝑓𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜
𝑡

𝐺𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐺𝑓𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜
𝑡  gasto en fomento do emprego na liquidación de orzamentos consolidados da comunidade autónoma 

(política de gasto 24 da clasificación funcional) no ano t 
 
𝐺𝑡 gasto total na liquidación de orzamentos consolidados da comunidade autónoma no ano t 
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Valor engadido do sector manufactureiro en proporción ao PIB

Indicador Nacións Unidas 9.2.1. Valor engadido do sector manufactureiro en proporción ao PIB e per cápita

Meta
9.2. Promover unha industrialización inclusiva e sustentable e, de aquí a 2030, aumentar significativamente a contribución da industria ao 

emprego e ao produto interno bruto, de acordo coas circunstancias nacionais, e duplicar esa contribución nos países menos adiantados

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición Valor engadido bruto real do sector manufactureiro en proporción ao PIB real

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

España: Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,2015
𝑡 =

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,2015
𝑡

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,2015
𝑡  valor engadido bruto real do sector manufactureiro no ano t   

 

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  produto interior bruto real no ano t 
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Valor engadido do sector manufactureiro per cápita

Indicador Nacións Unidas 9.2.1. Valor engadido do sector manufactureiro en proporción ao PIB e per cápita

Meta
9.2. Promover unha industrialización inclusiva e sustentable e, de aquí a 2030, aumentar significativamente a contribución da industria ao 

emprego e ao produto interno bruto, de acordo coas circunstancias nacionais, e duplicar esa contribución nos países menos adiantados

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición Valor engadido bruto real do sector manufactureiro por persoa

Fórmula teórica

Unidade de medida Euros

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

             Cifras de población, INE

España: Contabilidad nacional de España, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,2015
𝑡 =

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,2015
𝑡

𝑃𝑡
 

 
onde: 
 

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,2015
𝑡  valor engadido bruto real do sector manufactureiro no ano t   

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Proporción de persoas ocupadas no sector manufactureiro

Indicador Nacións Unidas 9.2.2. Emprego do sector manufactureiro en proporción ao emprego total

Meta
9.2. Promover unha industrialización inclusiva e sustentable e, de aquí a 2030, aumentar significativamente a contribución da industria ao 

emprego e ao produto interno bruto, de acordo coas circunstancias nacionais, e duplicar esa contribución nos países menos adiantados

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición Proporción de persoas ocupadas no sector manufactureiro respecto ao total de persoas ocupadas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración co IGE no ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑂𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡 =

𝑃𝑂𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡

𝑃𝑂𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑂𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡  poboación ocupada no sector manufactureiro (sección C da CNAE-2009) no ano t 

 
𝑃𝑂𝑡 poboación ocupada no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Emprego do sector manufactureiro en proporción ao emprego total (persoas empregadas)

Indicador Nacións Unidas 9.2.2. Emprego do sector manufactureiro en proporción ao emprego total

Meta
9.2. Promover unha industrialización inclusiva e sustentable e, de aquí a 2030, aumentar significativamente a contribución da industria ao 

emprego e ao produto interno bruto, de acordo coas circunstancias nacionais, e duplicar esa contribución nos países menos adiantados

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición Persoas empregadas no sector manufactureiro en proporción ao total de persoas empregadas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

España: Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐸𝑃𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡 =

𝐸𝑃𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡

𝐸𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐸𝑃𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡  emprego (persoas empregadas) do sector manufactureiro no ano t   

 
𝐸𝑃𝑡 emprego (persoas empregadas) no ano t 
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Emprego do sector manufactureiro en proporción ao emprego total (horas traballadas)

Indicador Nacións Unidas 9.2.2. Emprego do sector manufactureiro en proporción ao emprego total

Meta
9.2. Promover unha industrialización inclusiva e sustentable e, de aquí a 2030, aumentar significativamente a contribución da industria ao 

emprego e ao produto interno bruto, de acordo coas circunstancias nacionais, e duplicar esa contribución nos países menos adiantados

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición Horas traballadas no sector manufactureiro en proporción ao total de horas traballadas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

España: Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐸𝐻𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡 =

𝐸𝐻𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡

𝐸𝐻𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐸𝐻𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡  emprego (horas traballadas) do sector manufactureiro no ano t   

 
𝐸𝐻𝑡 emprego (horas traballadas) no ano t 
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Emprego do sector manufactureiro en proporción ao emprego total (postos de traballo equivalentes a tempo 

completo)

Indicador Nacións Unidas 9.2.2. Emprego do sector manufactureiro en proporción ao emprego total

Meta
9.2. Promover unha industrialización inclusiva e sustentable e, de aquí a 2030, aumentar significativamente a contribución da industria ao 

emprego e ao produto interno bruto, de acordo coas circunstancias nacionais, e duplicar esa contribución nos países menos adiantados

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición
Postos de traballo equivalentes a tempo completo no sector manufactureiro en proporción ao total de postos de traballo equivalentes a tempo 

completo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

España: Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

𝑃𝐸𝑃𝑇𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡 =

𝐸𝑃𝑇𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡

𝐸𝑃𝑇𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐸𝑃𝑇𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡  emprego (postos de traballo equivalentes a tempo completo) do sector manufactureiro no ano  t   

 
𝐸𝑃𝑇𝑡 emprego (postos de traballo equivalentes a tempo completo) no ano t 
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Proporción do valor engadido total do sector manufactureiro correspondente ás pequenas empresas

Indicador Nacións Unidas 9.3.1. Proporción do valor engadido total do sector industrial correspondente ás pequenas industrias

Meta
9.3. Aumentar o acceso das pequenas industrias e outras empresas, particularmente nos países en desenvolvemento, aos servizos financeiros, 

incluídos créditos alcanzables, e a súa integración nas cadeas de valor e os mercados

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición
Proporción do valor engadido bruto correspondente ás empresas do sector manufactureiro que teñen menos de 20 traballadores respecto ao 

valor engadido bruto total do sector manufactureiro

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística estructural de empresas: sector industrial, INE

Periodicidade Anual

Observacións

A nivel autonómico identifícanse as empresas coas unidades legais, é dicir, considérase que cada unidade legal conforma unha empresa, que 

pode estar formada por un ou varios establecementos.

A nivel nacional, ata 2017 identifícanse as empresas coas unidades legais, pero desde 2018 utilízase o concepto de empresa establecido polo 

Regulamento da Unión Europea (696/93), segundo o cal unha empresa pode estar formada por unha ou varias unidades legais, que á súa vez 

poden estar formadas por un ou varios establecementos. Cabe destacar que a maioría das empresas son unidades legais independentes, polo 

que este cambio só afecta as unidades legais que forman parte de grupos empresariais.

En consecuencia, desde 2018 os datos autonómicos non son estritamente comparables cos datos nacionais. Así mesmo, os datos nacionais 

desde 2018 non son estritamente comparables cos que se teñen ata 2017.

Para o período temporal 2010-2014 a fonte de información é a Encuesta industrial de empresas do INE. Débese ter en conta que ata 2012 o 

ámbito de estudo da enquisa centrábase nas empresas con asalariados e non tiña en conta ás cidades autónomas de Ceuta e Melilla, pero 

desde 2013 o ámbito de estudo da enquisa inclúe ás empresas sen asalariados e ás cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠
𝑡 =

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠
𝑡

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠
𝑡  valor engadido bruto correspondente ás empresas do sector manufactureiro que teñen 

menos de 20 traballadores no ano t 
 

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡  valor engadido bruto total do sector manufactureiro no ano t 
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Emisións de CO2 das unidades residentes por unidade de PIB

Indicador Nacións Unidas 9.4.1. Emisións de CO2 por unidade de valor engadido

Meta

9.4. De aquí a 2030, modernizar a infraestrutura e reconverter as industrias para que sexan sustentables, utilizando os recursos con maior 

eficacia e promovendo a adopción de tecnoloxías e procesos industriais limpos e ambientalmente racionais, e logrando que todos os países 

tomen medidas de acordo coas súas capacidades respectivas

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición
Emisións de dióxido de carbono (CO2) das unidades económicas residentes por unidade de PIB real, con independencia do lugar xeográfico 

onde realmente ocorran

Fórmula teórica

Unidade de medida Kilogramos por euro

Fontes de información

Galicia: Cuenta de emisiones a la atmósfera, INE

             Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Cuenta de emisiones a la atmósfera, INE

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝐸𝐶𝑂2𝑡 =
𝐸𝐶𝑂2𝑡

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  

 
onde: 
 

𝐸𝐶𝑂2𝑡 emisións de CO2 das unidades económicas residentes no ano t (distribúese o total nacional de emisións de CO2 da 
Cuenta de emisiones a la atmósfera en función das emisións de CO2 por comunidades autónomas do Inventario nacional de 
gases de efecto invernadero (GEI)) 
 

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  produto interior bruto en volume encadeado con referencia 2015 no ano t 
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Emisións de CO2 das unidades residentes por unidade de valor engadido do sector manufactureiro

Indicador Nacións Unidas 9.4.1. Emisións de CO2 por unidade de valor engadido

Meta

9.4. De aquí a 2030, modernizar a infraestrutura e reconverter as industrias para que sexan sustentables, utilizando os recursos con maior 

eficacia e promovendo a adopción de tecnoloxías e procesos industriais limpos e ambientalmente racionais, e logrando que todos os países 

tomen medidas de acordo coas súas capacidades respectivas

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición
Emisións de dióxido de carbono (CO2) das unidades económicas residentes do sector manufactureiro por unidade de valor engadido bruto real, 

con independencia do lugar xeográfico onde realmente ocorran

Fórmula teórica

Unidade de medida Kilogramos por euro

Fontes de información

Galicia: Cuenta de emisiones a la atmósfera, INE

             Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Cuenta de emisiones a la atmósfera, INE

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

As emisións asignadas ao sector manufactureiro son as correspondentes aos seguintes códigos da clasificación SNAP (Selected Nomenclature 

for Air Pollution): 0103, 0104, 03, 04, 060101, 060105, 060106, 060107, 060108, 060201, 060203, 060204, 060301, 060302, 060303, 060304, 

060305, 060306, 060307, 060308, 060309, 060311, 060312, 060313, 060314, 060401, 060402, 060403 y 060404

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑉𝐸𝐵𝐸𝐶𝑂2𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡 =

𝐸𝐶𝑂2𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,2015
𝑡  

 
onde: 
 

𝐸𝐶𝑂2𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡  emisións de CO2 das unidades económicas residentes do sector manufactureiro no ano t (distribúese o 

total nacional de emisións de CO2 do sector manufactureiro da Cuenta de emisiones a la atmósfera en función das emisións 
de CO2 do sector manufactureiro por comunidades autónomas do Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI))  
 

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,2015
𝑡  valor engadido bruto do sector manufactureiro en volume encadeado con referencia 2015 no ano t 
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Emisións de CO2 respecto ao ano 1990

Indicador Nacións Unidas 9.4.1. Emisións de CO2 por unidade de valor engadido

Meta

9.4. De aquí a 2030, modernizar a infraestrutura e reconverter as industrias para que sexan sustentables, utilizando os recursos con maior 

eficacia e promovendo a adopción de tecnoloxías e procesos industriais limpos e ambientalmente racionais, e logrando que todos os países 

tomen medidas de acordo coas súas capacidades respectivas

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición Taxa de variación das emisións de CO2 respecto ás emitidas no ano 1990

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑉𝐸𝐶𝑂21990
𝑡 =

𝐸𝐶𝑂2𝑡 − 𝐸𝐶𝑂21990

𝐸𝐶𝑂21990
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐸𝐶𝑂2𝑡 emisións de CO2 no ano t 

 

𝐸𝐶𝑂21990  emisións de CO2 no ano 1990 
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Emisións de CO2 respecto ao ano 2005

Indicador Nacións Unidas 9.4.1. Emisións de CO2 por unidade de valor engadido

Meta

9.4. De aquí a 2030, modernizar a infraestrutura e reconverter as industrias para que sexan sustentables, utilizando os recursos con maior 

eficacia e promovendo a adopción de tecnoloxías e procesos industriais limpos e ambientalmente racionais, e logrando que todos os países 

tomen medidas de acordo coas súas capacidades respectivas

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición Taxa de variación das emisións de CO2 respecto ás emitidas no ano 2005

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑉𝐸𝐶𝑂22005
𝑡 =

𝐸𝐶𝑂2𝑡 − 𝐸𝐶𝑂22005

𝐸𝐶𝑂22005
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐸𝐶𝑂2𝑡 emisións de CO2 no ano t 

 

𝐸𝐶𝑂22005 emisións de CO2 no ano 2005 
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Gastos en investigación e desenvolvemento en proporción ao PIB

Indicador Nacións Unidas 9.5.1. Gastos en investigación e desenvolvemento en proporción ao PIB

Meta

9.5. Aumentar a investigación científica e mellorar a capacidade tecnolóxica dos sectores industriais de todos os países, en particular os países 

en desenvolvemento, entre outras cousas fomentando a innovación e aumentando considerablemente, de aquí a 2030, o número de persoas 

que traballan en investigación e desenvolvemento por millón de habitantes e os gastos dos sectores público e privado en investigación e 

desenvolvemento

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición Proporción que representa o gasto en investigación e desenvolvemento respecto ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Estadística sobre actividades de I+D, INE

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Estadística sobre actividades de I+D, INE

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝐺𝐼+𝐷
𝑡 =

𝐺𝐼+𝐷 
𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
⋅ 100 

 
onde: 
 

𝐺𝐼+𝐷 
𝑡  gasto en investigación e desenvolvemento no ano t 

 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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Número de persoas investigadoras (en equivalente a tempo completo) por cada millón de habitantes

Indicador Nacións Unidas 9.5.2. Número de investigadores (en equivalente a tempo completo) por cada millón de habitantes

Meta

9.5. Aumentar a investigación científica e mellorar a capacidade tecnolóxica dos sectores industriais de todos os países, en particular os países 

en desenvolvemento, entre outras cousas fomentando a innovación e aumentando considerablemente, de aquí a 2030, o número de persoas 

que traballan en investigación e desenvolvemento por millón de habitantes e os gastos dos sectores público e privado en investigación e 

desenvolvemento

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición Número de persoas investigadoras en equivalencia a xornada completa por cada millón de habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 1.000.000

Fontes de información
Estadística sobre actividades de I+D, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐼𝑁𝑉𝑡 =
𝐼𝑁𝑉𝑡

𝑃𝑡
⋅ 1.000.000 

 
onde: 
 

𝐼𝑁𝑉𝑡 persoas investigadoras en equivalencia a xornada completa no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Proporción do valor engadido total do sector manufactureiro correspondente ás actividades de media-alta e 

alta tecnoloxía

Indicador Nacións Unidas 9.b.1. Proporción do valor engadido pola industria de tecnoloxía mediana e alta no valor engadido total

Meta
9.b. Apoiar o desenvolvemento de tecnoloxías, a investigación e a innovación nacionais nos países en desenvolvemento, incluso garantindo 

unha contorna normativa propicia á diversificación industrial e á adición de valor aos produtos básicos, entre outras cousas

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición Proporción do valor engadido bruto do sector manufactureiro correspondente ás actividades de media-alta e alta tecnoloxía

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística estructural de empresas: sector industrial, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Considéranse actividades manufactureiras de media-alta e alta tecnoloxía as actividades con CNAE-2009:

     Media-alta tecnoloxía

          20: Industria química

          25.4: Fabricación de armas e municións

          27 a 29: Fabricación de material e equipo eléctrico; Fabricación de maquinaria e equipo n.c.o.p.; Fabricación de vehículos de

          motor, remolques e semirremolques

          30 excepto 30.1 e 30.3: Fabricación doutro material de transporte excepto construción naval, construción aeronáutica e

          espacial e a súa maquinaria

          32.5: Fabricación de instrumentos e subministracións médicos e odontolóxicos

     Alta tecnoloxía

          21: Fabricación de produtos farmacéuticos

          26: Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos

          30.3: Construción aeronáutica e espacial e a súa maquinaria

A nivel autonómico identifícanse as empresas coas unidades legais, é dicir, considérase que cada unidade legal conforma unha empresa, que 

pode estar formada por un ou varios establecementos.

A nivel nacional, ata 2017 identifícanse as empresas coas unidades legais, pero desde 2018 utilízase o concepto de empresa establecido polo 

Regulamento da Unión Europea (696/93), segundo o cal unha empresa pode estar formada por unha ou varias unidades legais, que á súa vez 

poden estar formadas por un ou varios establecementos. Cabe destacar que a maioría das empresas son unidades legais independentes, polo 

que este cambio só afecta as unidades legais que forman parte de grupos empresariais.

En consecuencia, desde 2018 os datos autonómicos non son estritamente comparables cos datos nacionais. Así mesmo, os datos nacionais 

desde 2018 non son estritamente comparables cos que se teñen ata 2017.

Para o período temporal 2010-2014 a fonte de información é a Encuesta industrial de empresas do INE. Débese ter en conta que ata 2012 o 

ámbito de estudo da enquisa centrábase nas empresas con asalariados e non tiña en conta ás cidades autónomas de Ceuta e Melilla, pero 

desde 2013 o ámbito de estudo da enquisa inclúe ás empresas sen asalariados e ás cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎−𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑡 =

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎−𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑡

𝑉𝐸𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑡 ⋅ 100 

 
onde: 
 

𝑉E𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎−𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 
𝑡  valor engadido bruto correspondente ás actividades manufactureiras de media-alta e alta 

tecnoloxía no ano t 
 

𝑉E𝐵𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜 
𝑡  valor engadido bruto total do sector manufactureiro no ano t 
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Proporción de fogares cubertos con redes móbiles 3,5G

Indicador Nacións Unidas 9.c.1. Proporción da poboación con cobertura de rede móbil, desagregada por tecnoloxía

Meta
9.c. Aumentar significativamente o acceso á tecnoloxía da información e as comunicacións e esforzarse por proporcionar acceso universal e 

alcanzable a Internet nos países menos adiantados de aquí a 2020

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición
Proporción de fogares cubertos con redes móbiles de terceira xeración (3G) baseadas no estándar UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) e equipadas con HSPA (High Speed Packet Access), tamén coñecidas como 3,5G

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Cobertura de banda ancha en España, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐹𝐻𝑆𝑃𝐴𝑡 =
𝐹𝐻𝑆𝑃𝐴𝑡

𝐹𝑡
∙ 100 

                                                                        
onde: 
 

𝐹𝐻𝑆𝑃𝐴𝑡 fogares cubertos con redes móbiles do Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) con High Speed 
Packet Access (HSPA) no ano t  
 
𝐹𝑡 fogares no ano t 
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Proporción de fogares cubertos con redes móbiles 4G

Indicador Nacións Unidas 9.c.1. Proporción da poboación con cobertura de rede móbil, desagregada por tecnoloxía

Meta
9.c. Aumentar significativamente o acceso á tecnoloxía da información e as comunicacións e esforzarse por proporcionar acceso universal e 

alcanzable a Internet nos países menos adiantados de aquí a 2020

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

Definición
Proporción de fogares cubertos con redes móbiles LTE (Long Term Evolution), tamén coñecidas como 4G, evolución das redes 3,5G de 

comunicacións móbiles

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Cobertura de banda ancha en España, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐹𝐿𝑇𝐸𝑡 =
𝐹𝐿𝑇𝐸𝑡

𝐹𝑡
∙ 100 

                                                                        
onde: 
 

𝐹𝐿𝑇𝐸𝑡 fogares cubertos con redes móbiles LTE (Long Term Evolution) no ano t 
 

𝐹𝑡 fogares no ano t 
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Taxa de crecemento per cápita dos gastos dos fogares do 40% máis pobre da poboación

Indicador Nacións Unidas 10.1.1. Taxas de crecemento per cápita dos gastos ou ingresos dos fogares do 40 % máis pobre da poboación e a poboación total

Meta
10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente e manter o crecemento dos ingresos do 40 % máis pobre da poboación a unha taxa superior á 

media nacional

Obxectivo 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles

Definición
Taxa de crecemento media anualizada nun período de cinco anos dos gastos por persoa dos fogares do 40% máis pobre da poboación 

(persoas con menores gastos por unidade de consumo (escala OCDE modificada))

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de presupuestos familiares, INE

Periodicidade Anual

Observacións
O número de unidades de consumo dun fogar calcúlase utilizando a escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 á primeira persoa de 

14 ou máis anos, un peso de 0,5 ao resto de persoas de 14 ou máis anos e un peso de 0,3 ás persoas de menos de 14 anos

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐺𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
𝑡 = 

𝐺𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
𝑡

𝐺𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
𝑡−5

1/5

− 1 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐺𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
𝑡  gasto medio por persoa dos fogares do 40% máis pobre da poboación (persoas con menores gastos por unidade 

de consumo (escala OCDE modificada)) no ano t 
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Taxa de crecemento per cápita dos gastos dos fogares da poboación total

Indicador Nacións Unidas 10.1.1. Taxas de crecemento per cápita dos gastos ou ingresos dos fogares do 40 % máis pobre da poboación e a poboación total

Meta
10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente e manter o crecemento dos ingresos do 40 % máis pobre da poboación a unha taxa superior á 

media nacional

Obxectivo 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles

Definición Taxa de crecemento media anualizada nun período de cinco anos dos gastos por persoa dos fogares da poboación total

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de presupuestos familiares, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐺𝑀𝑃 
𝑡 =  

𝐺𝑀𝑃𝑡

𝐺𝑀𝑃𝑡−5

1/5

− 1 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐺𝑀𝑃 
𝑡 gasto medio por persoa dos fogares da poboación total no ano  t 
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Taxa de crecemento per cápita dos ingresos dos fogares do 40% máis pobre da poboación

Indicador Nacións Unidas 10.1.1. Taxas de crecemento per cápita dos gastos ou ingresos dos fogares do 40 % máis pobre da poboación e a poboación total

Meta
10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente e manter o crecemento dos ingresos do 40 % máis pobre da poboación a unha taxa superior á 

media nacional

Obxectivo 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles

Definición
Taxa de crecemento promedio anualizada nun período de cinco anos dos ingresos por persoa dos fogares do 40% máis pobre da poboación 

(persoas con menores ingresos por unidade de consumo (escala OCDE modificada))

Fórmula Teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Os ingresos que se utilizan no cálculo deste indicador corresponden ao ano natural. O número de unidades de consumo dun fogar calcúlase 

utilizando a escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 á primeira persoa de 14 ou máis anos, un peso de 0,5 ao resto de persoas de 

14 ou máis anos e un peso de 0,3 ás persoas de menos de 14 anos.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐼𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
𝑡 =

𝐼𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
𝑡

𝐼𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
𝑡−5

1/5

− 1 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐼𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
𝑡  ingreso medio por persoa dos fogares do 40% máis pobre da poboación (persoas con menores ingresos por 

unidade de consumo (escala OCDE modificada)) no ano t 
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Taxa de crecemento per cápita dos ingresos dos fogares da poboación total

Indicador Nacións Unidas 10.1.1. Taxas de crecemento per cápita dos gastos ou ingresos dos fogares do 40 % máis pobre da poboación e a poboación total

Meta
10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente e manter o crecemento dos ingresos do 40 % máis pobre da poboación a unha taxa superior á 

media nacional

Obxectivo 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles

Definición Taxa de crecemento promedio anualizada nun período de cinco anos dos ingresos por persoa dos fogares da poboación total

Fórmula Teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións Os ingresos que se utilizan no cálculo deste indicador corresponden ao ano natural

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐶𝐼𝑀𝑃𝑡 =
𝐼𝑀𝑃𝑡

𝐼𝑀𝑃𝑡−5

1/5

− 1 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐼𝑀𝑃𝑡 ingreso medio por persoa dos fogares da poboación total no ano t 
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Proporción de persoas que viven por debaixo do 50% da mediana dos ingresos, considerando a mediana 

nacional

Indicador Nacións Unidas
10.2.1. Proporción de persoas que viven por baixo do 50 % da mediana dos ingresos, desagregada por sexo, idade e persoas con 

discapacidade

Meta
10.2. De aquí a 2030, potenciar e promover a inclusión social, económica e política de todas as persoas, independentemente da súa idade, 

sexo, discapacidade, raza, etnia, orixe, relixión ou situación económica ou outra condición

Obxectivo 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles

Definición
Proporción de persoas que viven cuns ingresos por unidade de consumo por baixo do 50% da mediana nacional dos ingresos por unidade de 

consumo (escala OCDE modificada)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Os ingresos que se utilizan no cálculo deste indicador corresponden ao ano natural. O número de unidades de consumo dun fogar calcúlase 

utilizando a escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 á primeira persoa de 14 ou máis anos, un peso de 0,5 ao resto de persoas de 

14 ou máis anos e un peso de 0,3 ás persoas de menos de 14 anos.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃50𝑀𝐸𝑁𝐴𝐶
𝑡 =

𝑃50𝑀𝐸𝑁𝐴𝐶
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃50𝑀𝐸𝑁𝐴𝐶
𝑡   poboación que vive cuns ingresos por unidade de consumo por baixo do 50% da mediana nacional dos ingresos 

por unidade de consumo (escala OCDE modificada) no ano t 
 

𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción de persoas que viven por debaixo do 50% da mediana dos ingresos, considerando a mediana 

autonómica

Indicador Nacións Unidas
10.2.1. Proporción de persoas que viven por baixo do 50 % da mediana dos ingresos, desagregada por sexo, idade e persoas con 

discapacidade

Meta
10.2. De aquí a 2030, potenciar e promover a inclusión social, económica e política de todas as persoas, independentemente da súa idade, 

sexo, discapacidade, raza, etnia, orixe, relixión ou situación económica ou outra condición

Obxectivo 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles

Definición
Proporción de persoas que viven cuns ingresos por unidade de consumo por baixo do 50% da mediana autonómica dos ingresos por unidade 

de consumo (escala OCDE modificada)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Os ingresos que se utilizan no cálculo deste indicador corresponden ao ano natural. O número de unidades de consumo dun fogar calcúlase 

utilizando a escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 á primeira persoa de 14 ou máis anos, un peso de 0,5 ao resto de persoas de 

14 ou máis anos e un peso de 0,3 ás persoas de menos de 14 anos.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃50𝑀𝐸𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡 =

𝑃50𝑀𝐸𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃50𝑀𝐸𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡   poboación que vive cuns ingresos por unidade de consumo por baixo do 50% da mediana autonómica dos 

ingresos por unidade de consumo (escala OCDE modificada) no ano t 
 

𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción do PIB xerada polo traballo

Indicador Nacións Unidas 10.4.1. Proporción do PIB xerada polo traballo

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscais, salariais e de protección social, e lograr progresivamente unha maior igualdade

Obxectivo 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles

Definición Remuneración do persoal asalariado e renda mixta bruta dos fogares en proporción ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

             Contas do sector fogares, IGE

España: Contabilidad nacional de España, INE

              Cuentas no financieras de los sectores institucionales, INE

Periodicidade Anual

Observacións

𝑃𝑃𝐼𝐵𝑇𝑡 =
𝑅𝐴𝑡 + 𝑅𝑀𝐵𝐹𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑅𝐴𝑡 remuneración do persoal asalariado no ano t  
 
𝑅𝑀𝐵𝐹𝑡 renda mixta bruta dos fogares no ano t 
 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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Proporción do PIB xerada polo traballo asalariado

Indicador Nacións Unidas 10.4.1. Proporción do PIB xerada polo traballo

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscais, salariais e de protección social, e lograr progresivamente unha maior igualdade

Obxectivo 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles

Definición Remuneración do persoal asalariado en proporción ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

España: Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝑇𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜
𝑡 =

𝑅𝐴𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑅𝐴𝑡 remuneración do persoal asalariado no ano t 
 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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Proporción do PIB xerada polo traballo autónomo

Indicador Nacións Unidas 10.4.1. Proporción do PIB xerada polo traballo

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscais, salariais e de protección social, e lograr progresivamente unha maior igualdade

Obxectivo 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles

Definición Renda mixta bruta dos fogares en proporción ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas do sector fogares, IGE

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Cuentas no financieras de los sectores institucionales, INE

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

𝑃𝑃𝐼𝐵𝑇𝑎𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑜
𝑡 =

𝑅𝑀𝐵𝐹𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑅𝑀𝐵𝐹𝑡 renda mixta bruta dos fogares no ano t  
 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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Proporción de persoas que viven en fogares con determinadas deficiencias na vivenda

Indicador Nacións Unidas 11.1.1. Proporción da poboación urbana que vive en barrios marxinais, asentamentos informais ou vivendas inadecuadas

Meta
11.1. De aquí a 2030, asegurar o acceso de todas as persoas a vivendas e servizos básicos adecuados, seguros e alcanzables e mellorar os 

barrios marxinais

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición
Proporción de persoas que nas súas vivendas teñen problemas de goteiras, humidades en paredes, solos, teitos ou cimentos, ou podremia en 

solos, marcos de ventás ou portas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade

Galicia: Irregular

España: Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐷𝑉𝑡 =
𝑃𝐷𝑉𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐷𝑉𝑡 poboación que experimenta polo menos un dos déficits básicos nas condicións da súa vivenda no ano t  
 
𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción de persoas que na súa vivenda sofren problemas de ruídos procedentes da veciñanza ou do 

exterior

Indicador Nacións Unidas 11.1.1. Proporción da poboación urbana que vive en barrios marxinais, asentamentos informais ou vivendas inadecuadas

Meta
11.1. De aquí a 2030, asegurar o acceso de todas as persoas a vivendas e servizos básicos adecuados, seguros e alcanzables e mellorar os 

barrios marxinais

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición Proporción de persoas que na súa vivenda sofren problemas de ruídos procedentes da veciñanza ou do exterior (tráfico, negocios, fábricas...)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade

Galicia: Irregular

España: Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑅𝑡 =
𝑃𝑅𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝑡 poboación que na súa vivenda sofre problemas de ruídos procedentes da veciñanza ou do exterior (tráfico, negocios, 
fábricas...) no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación total no ano t 
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Proporción de cidades que contan cunha estrutura de participación directa da sociedade civil na 

planificación e a xestión urbana que funcione con regularidade e democraticamente

Indicador Nacións Unidas
11.3.2. Proporción de cidades que contan cunha estrutura de participación directa da sociedade civil na planificación e a xestión urbanas e 

funcionan con regularidade e democraticamente

Meta
11.3. De aquí a 2030, aumentar a urbanización inclusiva e sustentable e a capacidade para a planificación e a xestión participativas, integradas 

e sustentables dos asentamentos humanos en todos os países

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición
Proporción de cidades que contan cunha estrutura de participación directa da sociedade civil na planificación e a xestión urbana que funcione 

con regularidade e democraticamente

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións O indicador é do 100% xa que a lexislación do solo garante a participación cidadá na planificación e a xestión urbana

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐶𝑃𝐷𝑡 =
𝐶𝑃𝐷𝑡

𝐶𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐶𝑃𝐷𝑡 cidades cunha estrutura de participación directa da sociedade civil na planificación e xestión urbana no ano t 
 
𝐶𝑡 cidades no ano t 
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Gasto per cápita das administracións públicas autonómicas e locais na preservación, protección e 

conservación do patrimonio cultural

Indicador Nacións Unidas
11.4.1. Total de gastos per cápita destinados á preservación, protección e conservación de todo o patrimonio cultural e natural, desagregado 

por fonte de financiamento (pública e privada), tipo de patrimonio (cultural e natural) e ámbito de goberno (nacional, rexional e local/municipal)

Meta 11.4. Redobrar os esforzos para protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición
Gasto liquidado por persoa das administracións públicas autonómicas e locais na preservación, protección e conservación do patrimonio 

cultural (patrimonio histórico e artístico, arquivos e bibliotecas)

Fórmula teórica

Unidade de medida Euros

Fontes de información
Estadística de financiación y gasto público en cultura, Ministerio de Cultura y Deporte

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐺𝐿𝑃𝐶𝑃𝑡 =  
𝐺𝐿𝑃𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴

𝑡 + 𝐺𝐿𝑃𝐶𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡

𝑃𝑡
 

 
onde: 
 

 𝐺𝐿𝑃𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡  gasto liquidado pola comunidade autónoma na preservación, protección e conservación do patrimonio cultural 

(patrimonio histórico e artístico, arquivos e bibliotecas) no ano t 
 
𝐺𝐿𝑃𝐶𝐸𝐸𝐿𝐿

𝑡  gasto liquidado polas entidades locais da comunidade autónoma na preservación, protección e conservación do 

patrimonio cultural (patrimonio histórico e artístico, arquivos e bibliotecas) no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Gasto per cápita das administracións públicas autonómicas na preservación, protección e conservación do 

patrimonio cultural

Indicador Nacións Unidas
11.4.1. Total de gastos per cápita destinados á preservación, protección e conservación de todo o patrimonio cultural e natural, desagregado 

por fonte de financiamento (pública e privada), tipo de patrimonio (cultural e natural) e ámbito de goberno (nacional, rexional e local/municipal)

Meta 11.4. Redobrar os esforzos para protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición
Gasto liquidado por persoa das administracións públicas autonómicas na preservación, protección e conservación do patrimonio cultural 

(patrimonio histórico e artístico, arquivos e bibliotecas)

Fórmula teórica

Unidade de medida Euros

Fontes de información
Estadística de financiación y gasto público en cultura, Ministerio de Cultura y Deporte

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐺𝐿𝑃𝐶𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡 =

𝐺𝐿𝑃𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡

𝑃𝑡
 

 
onde: 
 

𝐺𝐿𝑃𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡  gasto liquidado pola comunidade autónoma na preservación, protección e conservación do patrimonio cultural 

(patrimonio histórico e artístico, arquivos e bibliotecas) no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Gasto per cápita das administracións públicas locais na preservación, protección e conservación do 

patrimonio cultural

Indicador Nacións Unidas
11.4.1. Total de gastos per cápita destinados á preservación, protección e conservación de todo o patrimonio cultural e natural, desagregado 

por fonte de financiamento (pública e privada), tipo de patrimonio (cultural e natural) e ámbito de goberno (nacional, rexional e local/municipal)

Meta 11.4. Redobrar os esforzos para protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición
Gasto liquidado por persoa das administracións públicas locais na preservación, protección e conservación do patrimonio cultural (patrimonio 

histórico e artístico, arquivos e bibliotecas)

Fórmula teórica

Unidade de medida Euros

Fontes de información
Estadística de financiación y gasto público en cultura, Ministerio de Cultura y Deporte

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐺𝐿𝑃𝐶𝑃𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡 =

𝐺𝐿𝑃𝐶𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡

𝑃𝑡
 

 
onde: 
 

𝐺𝐿𝑃𝐶𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡  gasto liquidado polas entidades locais da comunidade autónoma na preservación, protección e conservación do 

patrimonio cultural (patrimonio histórico e artístico, arquivos e bibliotecas) no ano t 
 

𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Número de persoas mortas directamente atribuído a desastres por cada 100.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas 11.5.1. Número de persoas mortas, desaparecidas e afectadas directamente atribuído a desastres por cada 100.000 persoas

Meta

11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente o número de mortes causadas polos desastres, incluídos os relacionados coa auga, e de 

persoas afectadas por eles, e reducir considerablemente as perdas económicas directas provocadas polos desastres en comparación co 

produto interno bruto mundial, e facer especial fincapé na protección dos pobres e as persoas en situacións de vulnerabilidade

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición Defuncións atribuídas a desastres naturais por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Galicia: Rexistro de mortalidade de Galicia, Consellería de Sanidade

             Cifras de población, INE

España: Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións O dato nacional inclúe as defuncións de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐷𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑡
⋅ 100.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑡  defuncións atribuídas a desastres naturais (códigos X30-X39 da CIE-10) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Indemnizacións por danos persoais, perdas pecuniarias e danos de bens pagadas ou provisionadas en 

proporción ao PIB

Indicador Nacións Unidas 11.5.2. Perdas económicas directas atribuídas aos desastres en relación co produto interno bruto (PIB) mundial

Meta

11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente o número de mortes causadas polos desastres, incluídos os relacionados coa auga, e de 

persoas afectadas por eles, e reducir considerablemente as perdas económicas directas provocadas polos desastres en comparación co 

produto interno bruto mundial, e facer especial fincapé na protección dos pobres e as persoas en situacións de vulnerabilidade

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición
Proporción de indemnizacións por danos persoais, perdas pecuniarias e danos de bens pagadas ou provisionadas (pendentes de liquidación ou 

pago) en relación ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Estadística de riesgos extraordinarios, Consorcio de Compensación de Seguros

             Contas económicas de Galicia, IGE

             Índice de precios de consumo, INE

España: Estadística de riesgos extraordinarios, Consorcio de Compensación de Seguros

              Contabilidad nacional de España, INE

              Índice de precios de consumo, INE

Periodicidade Anual

Observacións As indemnizacións asígnanse ao lugar e ano de ocorrencia do sinistro, non incluíndo os sinistros ocorridos no estranxeiro

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐼𝑁𝐷𝐸𝑀𝑃𝐼𝐵𝑡 =
( 𝐼𝐷𝑃𝑡 +𝐼𝑃𝑃𝑡+𝐼𝐷𝐵𝑡)/𝐼𝑈𝐼𝑃𝐶𝑟𝑒𝑓𝑇

𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
∙ 100       t=1,...,T 

 

𝐼𝑈𝐼𝑃𝐶𝑟𝑒𝑓𝑇
𝑇   = 1 

𝐼𝑈𝐼𝑃𝐶𝑟𝑒𝑓𝑇
𝑡−1   = 𝐼𝑈𝐼𝑃𝐶𝑟𝑒𝑓𝑇

𝑡 ∙
100+𝑇𝐼𝑃𝐶𝑑𝑒𝑐

𝑡

100
        t = T, T − 1,… , 2 

 
onde: 
 

𝐼𝐷𝑃𝑡 indemnizacións por danos persoais pagadas ou provisionadas no ano t a prezos do ano T 
 
I𝑃𝑃𝑡 indemnizacións por perdas pecuniarias pagadas ou provisionas no ano t a prezos do ano T 
 
𝐼𝐷𝐵𝑡 indemnizacións por danos de bens pagadas ou provisionadas no ano t a prezos do ano T 
 

𝐼𝑈𝐼𝑃𝐶𝑟𝑒𝑓𝑇
𝑡  índice unitario da variación do IPC nacional no ano t con referencia o ano T 

 

𝑇𝐼𝑃𝐶𝑑𝑒𝑐
𝑡  taxa de variación anual do IPC nacional no mes de decembro do ano t 

 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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Residuos urbanos recollidos per cápita

Indicador Nacións Unidas
11.6.1. Proporción de residuos sólidos municipais recollidos e administrados en instalacións controladas con respecto ao total de residuos 

municipais xerados, desagregada por cidade

Meta
11.6. De aquí a 2030, reducir o impacto ambiental negativo per cápita das cidades, incluso prestando especial atención á calidade do aire e a 

xestión dos refugallos municipais e doutro tipo

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición Residuos urbanos recollidos polas empresas xestoras por habitante

Fórmula teórica

Unidade de medida Kilogramos

Fontes de información
Estadísticas sobre recogida y tratamiento de residuos, INE

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑈𝑅𝑃𝑡 =
𝑅𝑈𝑅𝑡

𝑃𝑡
 

 
onde: 
 

𝑅𝑈𝑅𝑡 cantidade de residuos urbanos recollidos no ano t  
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Proporción de residuos municipais incinerados en relación ao total de residuos municipais xerados e 

tratados

Indicador Nacións Unidas
11.6.1. Proporción de residuos sólidos municipais recollidos e administrados en instalacións controladas con respecto ao total de residuos 

municipais xerados, desagregada por cidade

Meta
11.6. De aquí a 2030, reducir o impacto ambiental negativo per cápita das cidades, incluso prestando especial atención á calidade do aire e a 

xestión dos refugallos municipais e doutro tipo

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición
Proporción de residuos municipais incinerados respecto do total de residuos municipais xerados e tratados procedentes dos fogares e do sector 

servizos (comercios, oficinas e institucións públicas ou privadas), cuxa xestión é asumida polas entidades locais

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑅𝑀𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡 =

𝑅𝑀𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡

𝑅𝑀𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑅𝑀𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡  cantidade de residuos municipais incinerados no ano t  

 
𝑅𝑀𝑡 cantidade total de residuos municipais xerados e tratados no ano t 
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Proporción de residuos municipais vertidos en relación ao total de residuos municipais xerados e tratados

Indicador Nacións Unidas
11.6.1. Proporción de residuos sólidos municipais recollidos e administrados en instalacións controladas con respecto ao total de residuos 

municipais xerados, desagregada por cidade

Meta
11.6. De aquí a 2030, reducir o impacto ambiental negativo per cápita das cidades, incluso prestando especial atención á calidade do aire e a 

xestión dos refugallos municipais e doutro tipo

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición
Proporción de residuos municipais vertidos respecto do total de residuos municipais xerados e tratados procedentes dos fogares e do sector 

servizos (comercios, oficinas e institucións públicas ou privadas), cuxa xestión é asumida polas entidades locais

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑅𝑀𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑡 =

𝑅𝑀𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑡

𝑅𝑀𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑅𝑀𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑡  cantidade de residuos municipais vertidos no ano t  

 
𝑅𝑀𝑡 cantidade total de residuos municipais xerados e tratados no ano t 
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Proporción de residuos municipais reciclados en relación ao total de residuos municipais xerados e tratados

Indicador Nacións Unidas
11.6.1. Proporción de residuos sólidos municipais recollidos e administrados en instalacións controladas con respecto ao total de residuos 

municipais xerados, desagregada por cidade

Meta
11.6. De aquí a 2030, reducir o impacto ambiental negativo per cápita das cidades, incluso prestando especial atención á calidade do aire e a 

xestión dos refugallos municipais e doutro tipo

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición
Proporción de residuos municipais reciclados respecto do total de residuos municipais xerados e tratados procedentes dos fogares e do sector 

servizos (comercios, oficinas e institucións públicas ou privadas), cuxa xestión é asumida polas entidades locais

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑅𝑀𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡 =

𝑅𝑀𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡

𝑅𝑀𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑅𝑀𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡  cantidade de residuos municipais reciclados no ano t  

 
𝑅𝑀𝑡 cantidade total de residuos municipais xerados e tratados no ano t 
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Nivel medio de PM10 nas cidades ponderado segundo a poboación

Indicador Nacións Unidas 11.6.2. Niveis medios anuais de partículas finas en suspensión (por exemplo, PM2.5 e PM10) nas cidades (ponderados segundo a poboación)

Meta
11.6. De aquí a 2030, reducir o impacto ambiental negativo per cápita das cidades, incluso prestando especial atención á calidade do aire e a 

xestión dos refugallos municipais e doutro tipo

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición
Concentración media de partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 micras (PM10) nos municipios de máis de 50.000 habitantes 

ponderada segundo a poboación

Fórmula teórica

Unidade de medida Microgramos por metro cúbico

Fontes de información Estadística de calidad del aire, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐶𝑀𝑃𝑀10𝑡 =
 𝐶𝑀𝑃𝑀10𝑚

𝑡
𝑚∈𝑀𝑡

 𝑃𝑚
𝑡

𝑚∈𝑀𝑡
 

 
onde: 
 

𝑀𝑡 conxunto de municipios de máis de 50.000 habitantes onde existen estacións de vixilancia que participan na avaliación 
da calidade do aire no ano t 
 
𝐶𝑀𝑃𝑀10𝑚

𝑡  concentración media de partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 micras no municipio m no ano t 
 
𝑃𝑚
𝑡  poboación do municipio m no ano t 
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Nivel medio de PM2,5 nas cidades ponderado segundo a poboación

Indicador Nacións Unidas 11.6.2. Niveis medios anuais de partículas finas en suspensión (por exemplo, PM2.5 e PM10) nas cidades (ponderados segundo a poboación)

Meta
11.6. De aquí a 2030, reducir o impacto ambiental negativo per cápita das cidades, incluso prestando especial atención á calidade do aire e a 

xestión dos refugallos municipais e doutro tipo

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

Definición
Concentración media de partículas en suspensión de tamaño inferior a 2,5 micras (PM2,5) nos municipios de máis de 50.000 habitantes 

ponderada segundo a poboación

Fórmula teórica

Unidade de medida Microgramos por metro cúbico

Fontes de información Estadística de calidad del aire, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐶𝑀𝑃𝑀2,5𝑡 =
 𝐶𝑀𝑃𝑀2,5𝑚

𝑡
𝑚∈𝑀𝑡

 𝑃𝑚
𝑡

𝑚∈𝑀𝑡
 

 
onde: 
 

𝑀𝑡 conxunto de municipios de máis de 50.000 habitantes onde existen estacións de vixilancia que participan na avaliación 
da calidade do aire no ano t 
 
𝐶𝑀𝑃𝑀2,5𝑚

𝑡  concentración media de partículas en suspensión de tamaño inferior a 2,5 micras no municipio m no ano t 
 
𝑃𝑚
𝑡  poboación do municipio m no ano t 
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Elabórase, adóptase ou aplícase instrumentos de política destinados a apoiar a transición cara a 

modalidades de consumo e produción sustentables

Indicador Nacións Unidas
12.1.1. Número de países que elaboran, adoptan ou aplican instrumentos de política destinados a apoiar a transición cara a modalidades de 

consumo e produción sustentables

Meta
12.1. Aplicar o Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo e Produción Sustentables, coa participación de todos os países e 

baixo o liderado dos países desenvoltos, tendo en conta o grao de desenvolvemento e as capacidades dos países en desenvolvemento

Obxectivo 12. Garantir modalidades de consumo e produción sustentables

Definición
Valor lóxico que indica se se elabora, adopta ou aplica políticas destinadas a apoiar a transición cara a modalidades de consumo e produción 

sustentables

Fórmula teórica

Unidade de medida Lóxica

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐶𝑃𝑆𝑡 =  
1   Si se elabora, adopta ou aplica políticas destinadas ao consumo e produción sustentables no ano 𝑡    
  0   Non se elabora, adopta nin aplica políticas destinadas ao consumo e produción sustentables no ano 𝑡
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Proporción de residuos municipais reciclados en relación ao total de residuos municipais xerados e tratados

Indicador Nacións Unidas 12.5.1. Taxa nacional de reciclaxe, en toneladas de material reciclado

Meta
12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente a xeración de refugallos mediante actividades de prevención, redución, reciclado e 

reutilización

Obxectivo 12. Garantir modalidades de consumo e produción sustentables

Definición
Proporción de residuos municipais reciclados respecto do total de residuos municipais xerados e tratados procedentes dos fogares e do sector 

servizos (comercios, oficinas e institucións públicas ou privadas), cuxa xestión é asumida polas entidades locais

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑅𝑀𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡 =

𝑅𝑀𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡

𝑅𝑀𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑅𝑀𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡  cantidade de residuos municipais reciclados no ano t  

 
𝑅𝑀𝑡 cantidade total de residuos municipais xerados e tratados no ano t 
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Número de licenzas de Etiqueta Ecolóxica Europea

Indicador Nacións Unidas 12.6.1. Número de empresas que publican informes sobre sustentabilidade

Meta
12.6. Alentar as empresas, en especial as grandes empresas e as empresas transnacionais, a que adopten prácticas sustentables e incorporen 

información sobre a sustentabilidade no seu ciclo de presentación de informes

Obxectivo 12. Garantir modalidades de consumo e produción sustentables

Definición Número de licenzas de Etiqueta Ecolóxica Europea (EU Ecolabel)

Fórmula teórica

Unidade de medida Licenzas

Fontes de información

Galicia: Sistemas de calidade e cualificación ambiental, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

España: Calidad y evaluación ambiental, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑁𝐿𝐸𝐸𝐸𝑡  
 
onde: 
 

𝑁𝐿𝐸𝐸𝐸𝑡 número de licenzas de Etiqueta Ecolóxica Europea no ano t 
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Número de organizacións con Sistema comunitario de xestión e auditoría medioambiental

Indicador Nacións Unidas 12.6.1. Número de empresas que publican informes sobre sustentabilidade

Meta
12.6. Alentar as empresas, en especial as grandes empresas e as empresas transnacionais, a que adopten prácticas sustentables e incorporen 

información sobre a sustentabilidade no seu ciclo de presentación de informes

Obxectivo 12. Garantir modalidades de consumo e produción sustentables

Definición Número de organizacións con Sistema comunitario de xestión e auditoría medioambiental (EMAS)

Fórmula teórica

Unidade de medida Organizacións

Fontes de información

Galicia: Sistemas de calidade e cualificación ambiental, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

España: Calidad y evaluación ambiental, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑁𝑂𝐸𝑀𝐴𝑆𝑡 
 
onde: 
 

𝑁𝑂𝐸𝑀𝐴𝑆𝑡 número de organizacións con Sistema comunitario de xestión e auditoría medioambiental no ano t 
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Número de persoas mortas directamente atribuído a desastres por cada 100.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas 13.1.1. Número de persoas mortas, desaparecidas e afectadas directamente atribuído a desastres por cada 100.000 persoas

Meta 13.1. Fortalecer a resiliencia e a capacidade de adaptación aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais en todos os países

Obxectivo 13. Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos

Definición Defuncións atribuídas a desastres naturais por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información

Galicia: Rexistro de mortalidade de Galicia, Consellería de Sanidade

             Cifras de población, INE

España: Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións O dato nacional inclúe as defuncións de residentes no estranxeiro que teñen lugar en España

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑀𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑡 =

𝐷𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑡
⋅ 100.000 

 
onde: 
 

𝐷𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑡  defuncións atribuídas a desastres naturais (códigos X30-X39 da CIE-10) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Emisións totais de gases de efecto invernadoiro das unidades residentes por unidade de PIB

Indicador Nacións Unidas 13.2.2. Emisións totais de gases de efecto invernadoiro por ano

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas ao cambio climático nas políticas, estratexias e plans nacionais

Obxectivo 13. Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos

Definición
Emisións totais de gases de efecto invernadoiro (GEI) das unidades económicas residentes por unidade de PIB real, con independencia do 

lugar xeográfico onde realmente ocorran

Fórmula teórica

Unidade de medida Kilogramos de CO2 equivalente por euro

Fontes de información

Galicia: Cuenta de emisiones a la atmósfera, INE

             Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Cuenta de emisiones a la atmósfera, INE

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝐸𝐺𝐸𝐼𝑡 =
𝐸𝐺𝐸𝐼𝑡

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  

 
onde: 
 

𝐸𝐺𝐸𝐼𝑡 emisións totais de gases de efecto invernadoiro das unidades económicas residentes no ano t (distribúese o total 
nacional de emisións totais de gases de efecto invernadoiro da Cuenta de emisiones a la atmósfera en función das emisións 
totais de gases de efecto invernadoiro por comunidades autónomas do Inventario nacional de gases de efecto invernadero 
(GEI)) 
 

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  produto interior bruto en volume encadeado con referencia 2015 no ano t 
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Emisións totais de gases de efecto invernadoiro das unidades residentes per cápita

Indicador Nacións Unidas 13.2.2. Emisións totais de gases de efecto invernadoiro por ano

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas ao cambio climático nas políticas, estratexias e plans nacionais

Obxectivo 13. Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos

Definición
Emisións totais de gases de efecto invernadoiro (GEI) das unidades económicas residentes por persoa, con independencia do lugar xeográfico 

onde realmente ocorran

Fórmula teórica

Unidade de medida Toneladas de CO2 equivalente

Fontes de información

Galicia: Cuenta de emisiones a la atmósfera, INE

             Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

             Cifras de población, INE

España: Cuenta de emisiones a la atmósfera, INE

              Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐸𝐺𝐸𝐼𝑡 =
𝐸𝐺𝐸𝐼𝑡

𝑃𝑡
 

 
onde: 
 

𝐸𝐺𝐸𝐼𝑡 emisións totais de gases de efecto invernadoiro das unidades económicas residentes no ano t (distribúese o total 
nacional de emisións totais de gases de efecto invernadoiro da Cuenta de emisiones a la atmósfera en función das emisións 
totais de gases de efecto invernadoiro por comunidades autónomas do Inventario nacional de gases de efecto invernadero 
(GEI)) 
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t  
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Emisións de gases de efecto invernadoiro respecto ao ano 1990

Indicador Nacións Unidas 13.2.2. Emisións totais de gases de efecto invernadoiro por ano

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas ao cambio climático nas políticas, estratexias e plans nacionais

Obxectivo 13. Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos

Definición Taxa de variación das emisións de gases de efecto invernadoiro respecto ás emitidas no ano 1990

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑉𝐸𝐺𝐸𝐼1990
𝑡 =

𝐸𝐺𝐸𝐼𝑡 − 𝐸𝐺𝐸𝐼1990

𝐸𝐺𝐸𝐼1990
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐸𝐺𝐸𝐼𝑡 emisións de gases de efecto invernadoiro no ano t 

 

𝐸𝐺𝐸𝐼1990  emisións de gases de efecto invernadoiro no ano 1990 
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Emisións de gases de efecto invernadoiro respecto ao ano 2005

Indicador Nacións Unidas 13.2.2. Emisións totais de gases de efecto invernadoiro por ano

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas ao cambio climático nas políticas, estratexias e plans nacionais

Obxectivo 13. Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos

Definición Taxa de variación das emisións de gases de efecto invernadoiro respecto ás emitidas no ano 2005

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑉𝐸𝐺𝐸𝐼2005
𝑡 =

𝐸𝐺𝐸𝐼𝑡 − 𝐸𝐺𝐸𝐼2005

𝐸𝐺𝐸𝐼2005
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐸𝐺𝐸𝐼𝑡 emisións de gases de efecto invernadoiro no ano t 

 

𝐸𝐺𝐸𝐼2005 emisións de gases de efecto invernadoiro no ano 2005 

223



Superficie de bosque en proporción á superficie total

Indicador Nacións Unidas 15.1.1. Superficie forestal en proporción á superficie total

Meta

15.1. De aquí a 2020, asegurar a conservación, o restablecemento e o uso sustentable dos ecosistemas terrestres e os ecosistemas interiores 

de auga doce e os seus servizos, en particular os bosques, as zonas húmidas, as montañas e as zonas áridas, en consonancia coas 

obrigacións contraídas en virtude de acordos internacionais

Obxectivo
15. Protexer, restablecer e promover o uso sustentable dos ecosistemas terrestres, xestionar sustentablemente os bosques, loitar contra a 

desertización, deter e investir a degradación das terras e deter a perda de biodiversidade

Definición Superficie forestal de arboredo en proporción á superficie total

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Inventario forestal nacional, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Atlas nacional de España, Instituto Geográfico Nacional

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑆𝐹𝐴𝑡 =
𝑆𝐹𝐴𝑡

𝑆𝑇𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑆𝐹𝐴𝑡 superficie forestal de arboredo no ano t 

 
𝑆𝑇𝑡 superficie total no ano t 
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Superficie forestal con instrumentos de xestión sostible vixentes

Indicador Nacións Unidas 15.2.1. Avances cara á xestión forestal sustentable

Meta
15.2. De aquí a 2020, promover a posta en práctica da xestión sustentable de todos os tipos de bosques, deter a deforestación, recuperar os 

bosques degradados e aumentar considerablemente a forestación e a reforestación no ámbito mundial

Obxectivo
15. Protexer, restablecer e promover o uso sustentable dos ecosistemas terrestres, xestionar sustentablemente os bosques, loitar contra a 

desertización, deter e investir a degradación das terras e deter a perda de biodiversidade

Definición Superficie forestal con instrumentos de ordenación vixentes

Fórmula teórica

Unidade de medida Hectáreas

Fontes de información Estadística sobre gestión forestal sostenible, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

O dato nacional considera que a Comunidade Autónoma de Canarias non ten superficie forestal con instrumentos de ordenación vixentes, xa 

que en sentido estrito non dispón de instrumentos de ordenación, con todo, si emprega outro tipo de plans para xestionar de forma sustentable 

a súa superficie forestal

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑆𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎
𝑡  

 
onde: 
 

𝑆𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎
𝑡  superficie forestal con instrumentos de ordenación vixentes no ano t 
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Proporción da superficie forestal con instrumentos de xestión sostible vixentes

Indicador Nacións Unidas 15.2.1. Avances cara á xestión forestal sustentable

Meta
15.2. De aquí a 2020, promover a posta en práctica da xestión sustentable de todos os tipos de bosques, deter a deforestación, recuperar os 

bosques degradados e aumentar considerablemente a forestación e a reforestación no ámbito mundial

Obxectivo
15. Protexer, restablecer e promover o uso sustentable dos ecosistemas terrestres, xestionar sustentablemente os bosques, loitar contra a 

desertización, deter e investir a degradación das terras e deter a perda de biodiversidade

Definición Proporción da superficie forestal con instrumentos de ordenación vixentes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Estadística sobre gestión forestal sostenible, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Inventario forestal nacional, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Periodicidade Anual

Observacións

O dato nacional considera que a Comunidade Autónoma de Canarias non ten superficie forestal con instrumentos de ordenación vixentes, xa 

que en sentido estrito non dispón de instrumentos de ordenación, con todo, si emprega outro tipo de plans para xestionar de forma sustentable 

a súa superficie forestal

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑆𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎
𝑡 =

𝑆𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎
𝑡

𝑆𝐹𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑆𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎
𝑡  superficie forestal con instrumentos de ordenación vixentes no ano t 

 
𝑆𝐹𝑡 superficie forestal no ano t 
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Disponse de lexislación pertinente e destínanse recursos para a prevención ou o control das especies 

exóticas invasoras

Indicador Nacións Unidas
15.8.1. Proporción de países que aprobaron a lexislación nacional pertinente e destinaron recursos suficientes para a prevención ou o control 

das especies exóticas invasoras

Meta
15.8. De aquí a 2020, adoptar medidas para previr a introdución de especies exóticas invasoras e reducir significativamente os seus efectos 

nos ecosistemas terrestres e acuáticos e controlar ou erradicar as especies prioritarias

Obxectivo
15. Protexer, restablecer e promover o uso sustentable dos ecosistemas terrestres, xestionar sustentablemente os bosques, loitar contra a 

desertización, deter e investir a degradación das terras e deter a perda de biodiversidade

Definición
Valor lóxico que indica se se dispón de lexislación pertinente e destínanse recursos para a prevención ou o control das especies exóticas 

invasoras

Fórmula teórica

Unidade de medida Lóxica

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐿𝐶𝐸𝐸𝐼𝑡 =  
1   Si se dispón de lexislación pertinente e destínanse recursos no ano 𝑡               
  0   Non se dispón de lexislación pertinente ou non se destinan recursos no ano 𝑡

 

227



Proporción de persoas de 16 e máis anos que se senten seguras ao camiñar soas na súa zona de residencia

Indicador Nacións Unidas 16.1.4. Proporción da poboación que se sente segura ao camiñar soa na súa zona de residencia

Meta 16.1. Reducir significativamente todas as formas de violencia e as correspondentes taxas de mortalidade en todo o mundo

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Proporción de persoas de 16 e máis anos que se senten seguras (moi ou bastante seguras) ao camiñar soas na súa zona de residencia

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta de condiciones de vida, INE

Periodicidade Irregular

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑆𝑆𝐶16+
𝑡 =
𝑃𝑆𝑆𝐶16+

𝑡

𝑃16+
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑆𝐶16+
𝑡   poboación de 16 e máis anos que se sente segura (moi ou bastante segura) ao camiñar soa na súa zona de 

residencia no ano t 
 

𝑃16+
𝑡  poboación de 16 e máis anos no ano t 
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Número de vítimas detectadas de tráfico de persoas por cada 100.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas 16.2.2. Número de vítimas de trata de persoas por cada 100.000 habitantes, desagregado por sexo, idade e tipo de explotación

Meta 16.2. Poñerlles fin aos malos tratos, á explotación, á trata e a todas as formas de violencia e tortura contra os nenos

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición
Número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual, explotación laboral, obtención de órganos, 

matrimonios forzados, criminalidade forzada ou mendicidade por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Trata y explotación de seres humanos en España. Balance estadístico, Ministerio del Interior

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Pódese producir certa sobrestimación do indicador, xa que unha mesma persoa puido ser vítima detectada de tráfico de persoas en dous ou 

máis tipos de explotación e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade. Así mesmo, pódese producir certa 

sobrestimación do indicador a nivel estatal, dado que unha mesma persoa puido ser vítima detectada de tráfico de persoas en dúas ou máis 

comunidades autónomas diferentes e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade.

Trata de seres humanos: captación, transporte, traslado, acollida ou recepción de persoas, recorrendo á ameaza ou ao uso da forza ou outras 

formas de coacción, ao rapto, á fraude, ao engano, ao abuso de poder ou dunha situación de vulnerabilidade ou á concesión ou recepción de 

pagos ou beneficios para obter o consentimento dunha persoa que teña autoridade sobre outra, con fins de explotación. Esta explotación 

incluirá, como mínimo, a derivada da prostitución e doutras formas de explotación sexual incluída a pornografía, os traballos ou servizos 

forzados, a escravitude ou prácticas similares á escravitude, a servidume, a extracción de órganos corporais, os matrimonios forzados, a 

criminalidade forzada e a mendicidade.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑉𝑇𝑃𝑡 =
𝑉𝑇𝑃𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙
𝑡 + 𝑉𝑇𝑃𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

𝑡 + 𝑉𝑇𝑃𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ó𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑠
𝑡 + 𝑉𝑇𝑃𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑠

𝑡

𝑃𝑡
∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝑉𝑇𝑃𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙
𝑡  número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual no ano t 

 

𝑉𝑇𝑃𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙
𝑡  número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de explotación laboral no ano t 

 

𝑉𝑇𝑃𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ó𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑠
𝑡  número de vítimas detectadas de trata de seres humanos para a obtención de órganos no ano t 

 

𝑉𝑇𝑃𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑠
𝑡  número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de matrimonios forzados, criminalidade 

forzada ou mendicidade no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Número de vítimas detectadas de tráfico de persoas para explotación sexual por cada 100.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas 16.2.2. Número de vítimas de trata de persoas por cada 100.000 habitantes, desagregado por sexo, idade e tipo de explotación

Meta 16.2. Poñerlles fin aos malos tratos, á explotación, á trata e a todas as formas de violencia e tortura contra os nenos

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Trata y explotación de seres humanos en España. Balance estadístico, Ministerio del Interior

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Pódese producir certa sobrestimación do indicador a nivel estatal, dado que unha mesma persoa puido ser vítima detectada de tráfico de 

persoas en dúas ou máis comunidades autónomas diferentes e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade.

Trata de seres humanos: captación, transporte, traslado, acollida ou recepción de persoas, recorrendo á ameaza ou ao uso da forza ou outras 

formas de coacción, ao rapto, á fraude, ao engano, ao abuso de poder ou dunha situación de vulnerabilidade ou á concesión ou recepción de 

pagos ou beneficios para obter o consentimento dunha persoa que teña autoridade sobre outra, con fins de explotación.

Explotación sexual: a derivada da prostitución e doutras formas de explotación sexual incluída a pornografía.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑉𝑇𝑃𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙
𝑡 =

𝑉𝑇𝑃𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝑉𝑇𝑃𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙
𝑡  número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Número de vítimas detectadas de tráfico de persoas para explotación laboral por cada 100.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas 16.2.2. Número de vítimas de trata de persoas por cada 100.000 habitantes, desagregado por sexo, idade e tipo de explotación

Meta 16.2. Poñerlles fin aos malos tratos, á explotación, á trata e a todas as formas de violencia e tortura contra os nenos

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de explotación laboral por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Trata y explotación de seres humanos en España. Balance estadístico, Ministerio del Interior

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Pódese producir certa sobrestimación do indicador a nivel estatal, dado que unha mesma persoa puido ser vítima detectada de tráfico de 

persoas en dúas ou máis comunidades autónomas diferentes e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade.

Trata de seres humanos: captación, transporte, traslado, acollida ou recepción de persoas, recorrendo á ameaza ou ao uso da forza ou outras 

formas de coacción, ao rapto, á fraude, ao engano, ao abuso de poder ou dunha situación de vulnerabilidade ou á concesión ou recepción de 

pagos ou beneficios para obter o consentimento dunha persoa que teña autoridade sobre outra, con fins de explotación.

Explotación laboral: a derivada dos traballos ou servizos forzados, a escravitude ou prácticas similares á escravitude e a servidume.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑉𝑇𝑃𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙
𝑡 =

𝑉𝑇𝑃𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝑉𝑇𝑃𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙
𝑡  número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de explotación laboral no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Número de vítimas detectadas de tráfico de persoas para a obtención de órganos por cada 100.000 

habitantes

Indicador Nacións Unidas 16.2.2. Número de vítimas de trata de persoas por cada 100.000 habitantes, desagregado por sexo, idade e tipo de explotación

Meta 16.2. Poñerlles fin aos malos tratos, á explotación, á trata e a todas as formas de violencia e tortura contra os nenos

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Número de vítimas detectadas de trata de seres humanos para a obtención de órganos por cada 100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Trata y explotación de seres humanos en España. Balance estadístico, Ministerio del Interior

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Pódese producir certa sobrestimación do indicador a nivel estatal, dado que unha mesma persoa puido ser vítima detectada de tráfico de 

persoas en dúas ou máis comunidades autónomas diferentes e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade.

Trata de seres humanos: captación, transporte, traslado, acollida ou recepción de persoas, recorrendo á ameaza ou ao uso da forza ou outras 

formas de coacción, ao rapto, á fraude, ao engano, ao abuso de poder ou dunha situación de vulnerabilidade ou á concesión ou recepción de 

pagos ou beneficios para obter o consentimento dunha persoa que teña autoridade sobre outra, con fins de explotación.

Obtención de órganos: extracción de órganos corporais.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑉𝑇𝑃𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ó𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑠
𝑡 =

𝑉𝑇𝑃𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ó𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑠
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝑉𝑇𝑃𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ó𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑠
𝑡  número de vítimas detectadas de trata de seres humanos para a obtención de órganos no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Número de vítimas detectadas de tráfico de persoas para outros fins (matrimonios forzados, criminalidade 

forzada ou mendicidade) por cada 100.000 habitantes

Indicador Nacións Unidas 16.2.2. Número de vítimas de trata de persoas por cada 100.000 habitantes, desagregado por sexo, idade e tipo de explotación

Meta 16.2. Poñerlles fin aos malos tratos, á explotación, á trata e a todas as formas de violencia e tortura contra os nenos

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición
Número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de matrimonios forzados, criminalidade forzada ou mendicidade por cada 

100.000 habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100.000

Fontes de información
Trata y explotación de seres humanos en España. Balance estadístico, Ministerio del Interior

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Pódese producir certa sobrestimación do indicador, xa que unha mesma persoa puido ser vítima detectada de tráfico de persoas en dous ou 

máis tipos de explotación e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade. Así mesmo, pódese producir certa 

sobrestimación do indicador a nivel estatal, dado que unha mesma persoa puido ser vítima detectada de tráfico de persoas en dúas ou máis 

comunidades autónomas diferentes e non é posible a súa identificación por motivos de confidencialidade.

Trata de seres humanos: captación, transporte, traslado, acollida ou recepción de persoas, recorrendo á ameaza ou ao uso da forza ou outras 

formas de coacción, ao rapto, á fraude, ao engano, ao abuso de poder ou dunha situación de vulnerabilidade ou á concesión ou recepción de 

pagos ou beneficios para obter o consentimento dunha persoa que teña autoridade sobre outra, con fins de explotación.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑉𝑇𝑃𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑠
𝑡 =

𝑉𝑇𝑃𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡 + 𝑉𝑇𝑃𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑡 + 𝑉𝑇𝑃𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100.000 

 
onde: 
 

𝑉𝑇𝑃𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡  número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de matrimonios forzados no ano t 

 

𝑉𝑇𝑃𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎
𝑡  número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de criminalidade forzada no ano t 

 

𝑉𝑇𝑃𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑡  número de vítimas detectadas de trata de seres humanos con fins de mendicidade no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xullo do ano t 
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Proporción de persoas detidas que non foron condenadas respecto ao total de persoas recluídas

Indicador Nacións Unidas 16.3.2. Proporción de detidos que non foron condenados no conxunto da poboación recluída total

Meta 16.3. Promover o estado de dereito nos planos nacional e internacional e garantir a igualdade de acceso á xustiza para todos

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Proporción de persoas en prisión preventiva respecto ao total de persoas recluídas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Estadística general de la población reclusa, Ministerio del Interior

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑅𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑡 =

𝑃𝑅𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑡

𝑃𝑅𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑡  poboación recluída en prisión preventiva a 31 de decembro do ano t 

 

𝑃𝑅𝑡 poboación recluída total a 31 de decembro do ano t 
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Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos

Indicador Nacións Unidas 16.6.2. Proporción da poboación que se sente satisfeita coa súa última experiencia dos servizos públicos

Meta 16.6. Crear en todos os ámbitos institucións eficaces e transparentes que rendan contas

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición

Proporción media da poboación que se sente moi ou bastante satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de ensino, 

asistencia sanitaria, xestión de pensións, administración de xustiza, seguridade cidadá, servizos sociais, transporte público, obras públicas e 

axuda a persoas dependentes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Opinión pública y política fiscal, Centro de Investigaciones Sociológicas

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑆𝑡 = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑃𝑃𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜
𝑡 , 𝑃𝑃𝑆𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑡 , 𝑃𝑃𝑆𝑥𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑠
𝑡 , 

𝑃𝑃𝑆𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑥𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎
𝑡 , 𝑃𝑃𝑆𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑á

𝑡 , 𝑃𝑃𝑆𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠
𝑡 , 

𝑃𝑃𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
𝑡 , 𝑃𝑃𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑡 , 𝑃𝑃𝑆𝑎𝑥𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡 ) 

 
onde: 
 

𝑃𝑃𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜
𝑡  proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de ensino no 

ano t 
 

𝑃𝑃𝑆𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡  proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

asistencia sanitaria no ano t 
 

𝑃𝑃𝑆𝑥𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑠
𝑡  proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

xestión de pensións no ano t 
 

𝑃𝑃𝑆𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑥𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎
𝑡  proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en 

materia de administracióin de xustiza no ano t 
 

𝑃𝑃𝑆𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑á
𝑡  proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

seguridade cidadá no ano t 
 

𝑃𝑃𝑆𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠
𝑡  proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

servizos sociais no ano t 
 

𝑃𝑃𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
𝑡  proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

transporte pública no ano t 
 

𝑃𝑃𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑡  proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

obras públicas no ano t 
 

𝑃𝑃𝑆𝑎𝑥𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡  proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en 

materia de axuda a persoas dependentes no ano t 
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Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

ensino

Indicador Nacións Unidas 16.6.2. Proporción da poboación que se sente satisfeita coa súa última experiencia dos servizos públicos

Meta 16.6. Crear en todos os ámbitos institucións eficaces e transparentes que rendan contas

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Proporción da poboación que se sente moi ou bastante satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de ensino

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Opinión pública y política fiscal, Centro de Investigaciones Sociológicas

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜
𝑡  =

 𝑃𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜
𝑡

𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜
𝑡  

∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜
𝑡  persoas que responden no estudo que se senten moi ou bastante satisfeitas co funcionamento dos servizos 

públicos en materia de ensino no ano t 
 

𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜
𝑡  persoas que manifestan o seu grao de satisfacción co funcionamento dos servizos públicos en materia de ensino no 

ano t 

236



Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

asistencia sanitaria

Indicador Nacións Unidas 16.6.2. Proporción da poboación que se sente satisfeita coa súa última experiencia dos servizos públicos

Meta 16.6. Crear en todos os ámbitos institucións eficaces e transparentes que rendan contas

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Proporción da poboación que se sente moi ou bastante satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de asistencia sanitaria

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Opinión pública y política fiscal, Centro de Investigaciones Sociológicas

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑆𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡  =

 𝑃𝑆𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡  

∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡  persoas que responden no estudo que se senten moi ou bastante satisfeitas co funcionamento dos 

servizos públicos en materia de asistencia sanitaria no ano t 
 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑡  persoas que manifestan o seu grao de satisfacción co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

asistencia sanitaria no ano t 
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Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

xestión de pensións

Indicador Nacións Unidas 16.6.2. Proporción da poboación que se sente satisfeita coa súa última experiencia dos servizos públicos

Meta 16.6. Crear en todos os ámbitos institucións eficaces e transparentes que rendan contas

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Proporción da poboación que se sente moi ou bastante satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de xestión de pensións

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Opinión pública y política fiscal, Centro de Investigaciones Sociológicas

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑆𝑥𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑠
𝑡  =

 𝑃𝑆𝑥𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑠
𝑡

𝑃𝑥𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑠
𝑡  

∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑥𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑠
𝑡  persoas que responden no estudo que se senten moi ou bastante satisfeitas co funcionamento dos 

servizos públicos en materia de xestión de pensións no ano t 
 

𝑃𝑥𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑠
𝑡  persoas que manifestan o seu grao de satisfacción co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

xestión de pensións no ano t 
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Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

administración de xustiza

Indicador Nacións Unidas 16.6.2. Proporción da poboación que se sente satisfeita coa súa última experiencia dos servizos públicos

Meta 16.6. Crear en todos os ámbitos institucións eficaces e transparentes que rendan contas

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición
Proporción da poboación que se sente moi ou bastante satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de administración de 

xustiza

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Opinión pública y política fiscal, Centro de Investigaciones Sociológicas

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑆𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑥𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎
𝑡  =

 𝑃𝑆𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑥𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎
𝑡

𝑃𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑥𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑥𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎
𝑡  persoas que responden no estudo que se senten moi ou bastante satisfeitas co funcionamento dos 

servizos públicos en materia de administración de xustiza no ano t 
 

𝑃𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑥𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎
𝑡  persoas que manifestan o seu grao de satisfacción co funcionamento dos servizos públicos en 

materia de administración de xustiza no ano t 
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Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

seguridade cidadá

Indicador Nacións Unidas 16.6.2. Proporción da poboación que se sente satisfeita coa súa última experiencia dos servizos públicos

Meta 16.6. Crear en todos os ámbitos institucións eficaces e transparentes que rendan contas

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Proporción da poboación que se sente moi ou bastante satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de seguridade cidadá

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Opinión pública y política fiscal, Centro de Investigaciones Sociológicas

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑆𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑á
𝑡  =

 𝑃𝑆𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑á
𝑡

𝑃𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑á
𝑡  

∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑á
𝑡  persoas que responden no estudo que se senten moi ou bastante satisfeitas co funcionamento dos 

servizos públicos en materia de seguridade cidadá no ano t 
 

𝑃𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑á
𝑡  persoas que manifestan o seu grao de satisfacción co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

seguridade cidadá no ano t 
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Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

servizos sociais

Indicador Nacións Unidas 16.6.2. Proporción da poboación que se sente satisfeita coa súa última experiencia dos servizos públicos

Meta 16.6. Crear en todos os ámbitos institucións eficaces e transparentes que rendan contas

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Proporción da poboación que se sente moi ou bastante satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de servizos sociais

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Opinión pública y política fiscal, Centro de Investigaciones Sociológicas

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑆𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠
𝑡  =

 𝑃𝑆𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠
𝑡

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠
𝑡  

∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠
𝑡  persoas que responden no estudo que se senten moi ou bastante satisfeitas co funcionamento dos servizos 

públicos en materia de servizos sociais no ano t 
 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠
𝑡  persoas que manifestan o seu grao de satisfacción co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

servizos sociais no ano t 
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Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

transporte público

Indicador Nacións Unidas 16.6.2. Proporción da poboación que se sente satisfeita coa súa última experiencia dos servizos públicos

Meta 16.6. Crear en todos os ámbitos institucións eficaces e transparentes que rendan contas

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Proporción da poboación que se sente moi ou bastante satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de transporte público

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Opinión pública y política fiscal, Centro de Investigaciones Sociológicas

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
𝑡  =

 𝑃𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
𝑡

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
𝑡  

∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
𝑡  persoas que responden no estudo que se senten moi ou bastante satisfeitas co funcionamento dos 

servizos públicos en materia de transporte público no ano t 
 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
𝑡  persoas que manifestan o seu grao de satisfacción co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

transporte público no ano t 
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Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

obras públicas

Indicador Nacións Unidas 16.6.2. Proporción da poboación que se sente satisfeita coa súa última experiencia dos servizos públicos

Meta 16.6. Crear en todos os ámbitos institucións eficaces e transparentes que rendan contas

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Proporción da poboación que se sente moi ou bastante satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de obras públicas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Opinión pública y política fiscal, Centro de Investigaciones Sociológicas

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑡  =

 𝑃𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑡

𝑃𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑡  persoas que responden no estudo que se senten moi ou bastante satisfeitas co funcionamento dos servizos 

públicos en materia de obras públicas no ano t 
 

𝑃𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑡  persoas que manifestan o seu grao de satisfacción co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

obras públicas no ano t 
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Proporción da poboación que se sente satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de 

axuda a persoas dependentes

Indicador Nacións Unidas 16.6.2. Proporción da poboación que se sente satisfeita coa súa última experiencia dos servizos públicos

Meta 16.6. Crear en todos os ámbitos institucións eficaces e transparentes que rendan contas

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición
Proporción da poboación que se sente moi ou bastante satisfeita co funcionamento dos servizos públicos en materia de axuda a persoas 

dependentes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Opinión pública y política fiscal, Centro de Investigaciones Sociológicas

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑆𝑎𝑥𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡  =

 𝑃𝑆𝑎𝑥𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑎𝑥𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑎𝑥𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡  persoas que responden no estudo que se senten moi ou bastante satisfeitas co funcionamento 

dos servizos públicos en materia de axuda a persoas dependentes no ano t 
 

𝑃𝑎𝑥𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡  persoas que manifestan o seu grao de satisfacción co funcionamento dos servizos públicos en 

materia de axuda a persoas dependentes no ano t 
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Ratio da proporción de mulleres no sector público respecto á proporción de mulleres na poboación entre 16 

e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición
Relación entre a proporción de mulleres no sector público (sector público estatal, autonómico, local e universidades) e a proporción de mulleres 

na poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝑆𝑃
𝑡 =

𝑃𝑀𝑆𝑃
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝑆𝑃
𝑡 =
𝑃𝑆𝑃,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑆𝑃
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑃,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo do sector público a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝑆𝑃
𝑡  persoas ao servizo do sector público a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres no sector público estatal respecto á proporción de mulleres na poboación 

entre 16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Relación entre a proporción de mulleres no sector público estatal e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸
𝑡 =

𝑃𝑀𝑆𝑃𝐸
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝑆𝑃𝐸
𝑡 =
𝑃𝑆𝑃𝐸,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑆𝑃𝐸
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑃𝐸,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo do sector público estatal a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝑆𝑃𝐸
𝑡  persoas ao servizo do sector público estatal a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres nas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado respecto á proporción de 

mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición
Relación entre a proporción de mulleres nas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 

anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝐹𝐶𝑆𝐸
𝑡 =

𝑃𝑀𝐹𝐶𝑆𝐸
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝐹𝐶𝑆𝐸
𝑡 =

𝑃𝐹𝐶𝑆𝐸,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐹𝐶𝑆𝐸
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐹𝐶𝑆𝐸,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝐹𝐶𝑆𝐸
𝑡  persoas ao servizo das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres nas Forzas Armadas respecto á proporción de mulleres na poboación entre 

16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Relación entre a proporción de mulleres nas Forzas Armadas e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝐹𝐴
𝑡 =

𝑃𝑀𝐹𝐴
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝐹𝐴
𝑡 =
𝑃𝐹𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐹𝐴
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐹𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo das Forzas Armadas a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝐹𝐴
𝑡  persoas ao servizo das Forzas Armadas a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres na Administración de Xustiza do Estado respecto á proporción de mulleres 

na poboación entre 16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Relación entre a proporción de mulleres na Administración de Xustiza do Estado e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝐴𝑋𝐸
𝑡 =

𝑃𝑀𝐴𝑋𝐸
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝐴𝑋𝐸
𝑡 =

𝑃𝐴𝑋𝐸,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐴𝑋𝐸
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐴𝑋𝐸,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo da Administración de Xustiza do Estado a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝐴𝑋𝐸
𝑡  persoas ao servizo da Administración de Xustiza do Estado a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres no sector público autonómico respecto á proporción de mulleres na 

poboación entre 16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Relación entre a proporción de mulleres no sector público autonómico e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐴
𝑡 =

𝑃𝑀𝑆𝑃𝐴
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝑆𝑃𝐴
𝑡 =
𝑃𝑆𝑃𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑆𝑃𝐴
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑃𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo do sector público autonómico a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝑆𝑃𝐴
𝑡  persoas ao servizo do sector público autonómico a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres nos corpos de policía autonómicos respecto á proporción de mulleres na 

poboación entre 16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Relación entre a proporción de mulleres nos corpos de policía autonómicos e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Este indicador non procede para Galicia, xa que se ben Galicia ten adscrita unha Unidade do Corpo Nacional de Policía que desempeña 

funcións de policía autonómica, Galicia non conta cun corpo de policía autonómico independente das Forzas e Corpos de Seguridade do 

Estado.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝐶𝑃𝐴
𝑡 =

𝑃𝑀𝐶𝑃𝐴
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝐶𝑃𝐴
𝑡 =

𝑃𝐶𝑃𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐶𝑃𝐴
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝑃𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo dos corpos de policía autonómicos a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝐶𝑃𝐴
𝑡  persoas ao servizo dos corpos de policía autonómicos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres na Administración de Xustiza Autonómica respecto á proporción de 

mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Relación entre a proporción de mulleres na Administración de Xustiza Autonómica e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝐴𝑋𝐴
𝑡 =

𝑃𝑀𝐴𝑋𝐴
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝐴𝑋𝐴
𝑡 =

𝑃𝐴𝑋𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐴𝑋𝐴
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐴𝑋𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo da Administración de Xustiza Autonómica a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝐴𝑋𝐴
𝑡  persoas ao servizo da Administración de Xustiza Autonómica a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres nos centros educativos non universitarios autonómicos respecto á 

proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición
Relación entre a proporción de mulleres nos centros educativos non universitarios autonómicos e a proporción de mulleres na poboación entre 

16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝐶𝐸𝑁𝑈𝐴
𝑡 =

𝑃𝑀𝐶𝐸𝑁𝑈𝐴
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝐶𝐸𝑁𝑈𝐴
𝑡 =

𝑃𝐶𝐸𝑁𝑈𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐶𝐸𝑁𝑈𝐴
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝐸𝑁𝑈𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo dos centros educativos non universitarios autonómicos a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝐶𝐸𝑁𝑈𝐴
𝑡  persoas ao servizo dos centros educativos non universitarios autonómicos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres nas institucións sanitarias autonómicas respecto á proporción de mulleres 

na poboación entre 16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Relación entre a proporción de mulleres nas institucións sanitarias autonómicas e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝐼𝑆𝐴
𝑡 =

𝑃𝑀𝐼𝑆𝐴
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝐼𝑆𝐴
𝑡 =
𝑃𝐼𝑆𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐼𝑆𝐴
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐼𝑆𝐴,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo das institucións sanitarias autonómicas a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝐼𝑆𝐴
𝑡  persoas ao servizo das institucións sanitarias autonómicas a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres no sector público local respecto á proporción de mulleres na poboación 

entre 16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Relación entre a proporción de mulleres no sector público local e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐿
𝑡 =

𝑃𝑀𝑆𝑃𝐿
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝑆𝑃𝐿
𝑡 =
𝑃𝑆𝑃𝐿,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑆𝑃𝐿
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑆𝑃𝐿,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo do sector público local a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝑆𝑃𝐿
𝑡  persoas ao servizo do sector público local a 1 de xanairo do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres nos concellos respecto á proporción de mulleres na poboación entre 16 e 

64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Relación entre a proporción de mulleres nos concellos e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝐶𝑂𝑁
𝑡 =

𝑃𝑀𝐶𝑂𝑁
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝐶𝑂𝑁
𝑡 =

𝑃𝐶𝑂𝑁,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐶𝑂𝑁
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐶𝑂𝑁,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo dos concellos a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝐶𝑂𝑁
𝑡  persoas ao servizo dos concellos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres nas deputacións, cabidos e consellos insulares respecto á proporción de 

mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición
Relación entre a proporción de mulleres nas deputacións, cabidos e consellos insulares e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 

anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝐷𝐶𝐶𝐼
𝑡 =

𝑃𝑀𝐷𝐶𝐶𝐼
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝐷𝐶𝐶𝐼
𝑡 =

𝑃𝐷𝐶𝐶𝐼,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝐷𝐶𝐶𝐼
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐷𝐶𝐶𝐼,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo das deputacións, cabidos e consellos insulares a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝐷𝐶𝐶𝐼
𝑡  persoas ao servizo das deputacións, cabidos e consellos insulares a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 
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Ratio da proporción de mulleres nas universidades respecto á proporción de mulleres na poboación entre 16 

e 64 anos

Indicador Nacións Unidas
16.7.1. Proporcións de prazas nas institucións nacionais e locais, entre elas: a) as asembleas lexislativas, b) a administración pública e c) o 

poder xudicial, en comparación coa distribución nacional, desagregadas por sexo, idade, persoas con discapacidade e grupos de poboación

Meta 16.7. Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas, participativas e representativas que respondan ás necesidades

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Relación entre a proporción de mulleres nas universidades e a proporción de mulleres na poboación entre 16 e 64 anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Índice

Fontes de información
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, Ministerio de Política Territorial

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O valor de referencia deste indicador é 1, que se ten cando a representación da muller na administración pública analizada é perfectamente 

proporcional á súa presenza na poboación entre 16 e 64 anos. Se o indicador toma un valor menor que 1 significa que a muller está 

infrarepresentada, mentres que se toma un valor maior que 1 significa que está sobrerepresentada.

En 2010 e 2011 o persoal ao servizo das universidades só inclúe ao persoal rexistrado no Rexistro Central de Persoal. Desde 2012 inclúese a 

todo o persoal ao servizo das universidades, estea ou non inscrito no Rexistro Central de Persoal.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑅𝑀𝑈𝑁𝐼
𝑡 =

𝑃𝑀𝑈𝑁𝐼
𝑡

𝑃𝑀16−64
𝑡  

 
sendo: 
 

𝑃𝑀𝑈𝑁𝐼
𝑡 =

𝑃𝑈𝑁𝐼,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃𝑈𝑁𝐼
𝑡 ∙ 100 

 

𝑃𝑀16−64
𝑡 =

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

𝑃16−64
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑈𝑁𝐼,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres ao servizo das universidades a 1 de xaneiro do ano t 

 
𝑃𝑈𝑁𝐼
𝑡  persoas ao servizo das universidades a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡  mulleres entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64
𝑡  persoas entre 16 e 64 anos a 1 de xaneiro do ano t 

258



Proporción de menores de 5 anos cuxo nacemento se rexistrou ante unha autoridade civil

Indicador Nacións Unidas 16.9.1. Proporción de nenos menores de 5 anos cuxo nacemento se rexistrou ante unha autoridade civil, desagregada por idade

Meta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a unha identidade xurídica para todos, en particular mediante o rexistro de nacementos

Obxectivo
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír en 

todos os ámbitos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Definición Proporción de menores de 5 anos cuxo nacemento se inscribiu no Rexistro Civil

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións O indicador é do 100% xa que a lexislación sobre o Rexistro Civil establece a obrigatoriedade de inscribir os nacementos

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝑅𝐶0−4
𝑡 =
𝑃𝑅𝐶0−4
𝑡

𝑃0−4
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝑅𝐶0−4
𝑡  poboación de menos de 5 anos cuxo nacemento foi inscrito no Rexistro Civil no ano t 

 

𝑃0−4
𝑡  poboación de menos de 5 anos no ano t 
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Total de ingresos das administracións públicas autonómicas e locais en proporción ao PIB

Indicador Nacións Unidas 17.1.1. Total de ingresos do goberno en proporción ao PIB, desagregado por fonte

Meta
17.1. Fortalecer a mobilización de recursos internos, mesmo mediante a prestación de apoio internacional aos países en desenvolvemento, co 

fin de mellorar a capacidade nacional para recadar ingresos fiscais e doutra índole

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Total de ingresos consolidados das administracións públicas autonómicas e locais en proporción ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Liquidación de los presupuestos de las comunidades autónomas, Ministerio de Hacienda y Función Pública

             Liquidación de los presupuestos de las entidades locales, Ministerio de Hacienda y Función Pública

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Liquidación de los presupuestos de las comunidades autónomas, Ministerio de Hacienda y Función Pública

              Liquidación de los presupuestos de las entidades locales, Ministerio de Hacienda y Función Pública

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións
Os datos consolidados das liquidacións orzamentarias das comunidades autónomas tómanse depurados de IFL (intermediación financeira 

local) e PAC (política agrícola común)

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝐼𝐴𝑃𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡 + 𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿

𝑡 − 𝑇𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡 − 𝑇𝐶𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴

𝑡 − 𝑇𝐾𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡 − 𝑇𝐾𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴

𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡  ingresos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos consolidados da comunidade autónoma no ano t 

 
𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡   ingresos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos consolidados das entidades locais da comunidade 

autónoma no ano t 
 
𝑇𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡   gastos en transferencias correntes ás entidades locais (obrigas recoñecidas netas) na liquidación de 

orzamentos consolidados da comunidade autónoma no ano t 
 

𝑇𝐶𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡  ingresos en transferencias correntes das entidades locais (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de 

orzamentos consolidados da comunidade autónoma no ano t 
 

𝑇𝐾𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡   gastos en transferencias de capital ás entidades locais (obrigas recoñecidas netas) na liquidación de 

orzamentos consolidados da comunidade autónoma no ano t 
 

𝑇𝐾𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡    ingresos en transferencias de capital das entidades locais (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de 

orzamentos consolidados da comunidade autónoma no ano t 
 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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Proporción dos ingresos das administracións públicas autonómicas e locais provenientes de impostos

Indicador Nacións Unidas 17.1.2. Proporción do orzamento nacional financiado por impostos internos

Meta
17.1. Fortalecer a mobilización de recursos internos, mesmo mediante a prestación de apoio internacional aos países en desenvolvemento, co 

fin de mellorar a capacidade nacional para recadar ingresos fiscais e doutra índole

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición
Proporción dos ingresos das administracións públicas autonómicas e locais provenientes de impostos (capítulos de ingresos 1 e 2 da 

clasificación económica empregada nas liquidacións orzamentarias das comunidades autónomas e entidades locais)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Liquidación de los presupuestos de las comunidades autónomas, Ministerio de Hacienda y Función Pública

Liquidación de los presupuestos de las entidades locales, Ministerio de Hacienda y Función Pública

Periodicidade Anual

Observacións
Os datos consolidados das liquidacións orzamentarias das comunidades autónomas tómanse depurados de IFL (intermediación financeira 

local) e PAC (política agrícola común)

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐼𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑡 =

𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡 + 𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑡 + 𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡 + 𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑡

𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡 + 𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿

𝑡 − 𝑇𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡 − 𝑇𝐶𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴

𝑡 − 𝑇𝐾𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡 − 𝑇𝐾𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴

𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡  ingresos provenientes de impostos directos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos 

consolidados da comunidade autónoma (capítulo de ingresos 1 da clasificación económica) no ano t 
 

𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡  ingresos provenientes de impostos indirectos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos 

consolidados da comunidade autónoma (capítulo de ingresos 2 da clasificación económica) no ano t 
 

𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡  ingresos provenientes de impostos directos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos 

consolidados das entidades locais da comunidade autónoma (capítulo de ingresos 1 da clasificación económica) no ano t 
 

𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡  ingresos provenientes de impostos indirectos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos 

consolidados das entidades locais da comunidade autónoma (capítulo de ingresos 2 da clasificación económica) no ano t 
 

𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡  ingresos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos consolidados da comunidade autónoma no ano t 

 

𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡   ingresos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos consolidados das entidades locais da comunidade 

autónoma no ano t 
 

𝑇𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡   gastos en transferencias correntes ás entidades locais (obrigas recoñecidas netas) na liquidación de orzamentos 

consolidados da comunidade autónoma no ano t 
 

𝑇𝐶𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡  ingresos en transferencias correntes das entidades locais (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos 

consolidados da comunidade autónoma no ano t 
 

𝑇𝐾𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡   gastos en transferencias de capital ás entidades locais (obrigas recoñecidas netas) na liquidación de orzamentos 

consolidados da comunidade autónoma no ano t 
 

𝑇𝐾𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡    ingresos en transferencias de capital das entidades locais (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos 

consolidados da comunidade autónoma no ano t 
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Proporción dos ingresos non financeiros das administracións públicas autonómicas e locais provenientes de 

impostos

Indicador Nacións Unidas 17.1.2. Proporción do orzamento nacional financiado por impostos internos

Meta
17.1. Fortalecer a mobilización de recursos internos, mesmo mediante a prestación de apoio internacional aos países en desenvolvemento, co fin de 

mellorar a capacidade nacional para recadar ingresos fiscais e doutra índole

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición
Proporción dos ingresos non financeiros das administracións públicas autonómicas e locais provenientes de impostos (capítulos de ingresos 1 e 2 da 

clasificación económica empregada nas liquidacións orzamentarias das comunidades autónomas e entidades locais)

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información
Liquidación de los presupuestos de las comunidades autónomas, Ministerio de Hacienda y Función Pública

Liquidación de los presupuestos de las entidades locales, Ministerio de Hacienda y Función Pública

Periodicidade Anual

Observacións
Os datos consolidados das liquidacións orzamentarias das comunidades autónomas tómanse depurados de IFL (intermediación financeira local) e 

PAC (política agrícola común)

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐼𝑁𝐹𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑡 =

𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡 + 𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑡 + 𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡 + 𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑡

𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴,𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
𝑡 + 𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿,𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠

𝑡 − 𝑇𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡 − 𝑇𝐶𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴

𝑡 − 𝑇𝐾𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡 − 𝑇𝐾𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴

𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡  ingresos provenientes de impostos directos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos consolidados da 

comunidade autónoma (capítulo de ingresos 1 da clasificación económica) no ano t 
 

𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡  ingresos provenientes de impostos indirectos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos consolidados da 

comunidade autónoma (capítulo de ingresos 2 da clasificación económica) no ano t 
 

𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡  ingresos provenientes de impostos directos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos consolidados das 

entidades locais da comunidade autónoma (capítulo de ingresos 1 da clasificación económica) no ano t 
 

𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡  ingresos provenientes de impostos indirectos (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos consolidados das 

entidades locais da comunidade autónoma (capítulo de ingresos 2 da clasificación económica) no ano t 
 

𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴,𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
𝑡  ingresos non financeiros (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos consolidados da comunidade autónoma 

no ano t 
 

𝐼𝐸𝐸𝐿𝐿,𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
𝑡   ingresos non financeiros (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos consolidados das entidades locais da 

comunidade autónoma no ano t 
 

𝑇𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡   gastos en transferencias correntes ás entidades locais (obrigas recoñecidas netas) na liquidación de orzamentos consolidados da 

comunidade autónoma no ano t 
 

𝑇𝐶𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡  ingresos en transferencias correntes das entidades locais (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos consolidados 

da comunidade autónoma no ano t 
 

𝑇𝐾𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑎 𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡   gastos en transferencias de capital ás entidades locais (obrigas recoñecidas netas) na liquidación de orzamentos consolidados da 

comunidade autónoma no ano t 
 

𝑇𝐾𝐸𝐸𝐿𝐿 𝑎 𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡    ingresos en transferencias de capital das entidades locais (dereitos recoñecidos netos) na liquidación de orzamentos 

consolidados da comunidade autónoma no ano t 
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Investimento directo neto nos países receptores de Axuda Oficial ao Desenvolvemento

Indicador Nacións Unidas
17.3.1. Investimento estranxeiro directo, asistencia oficial para o desenvolvemento e cooperación sur-sur como proporción do ingreso nacional 

bruto

Meta 17.3. Mobilizar recursos financeiros adicionais de múltiples fontes para os países en desenvolvemento

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Recursos financeiros netos destinados a participar no capital das empresas dos países receptores de Axuda Oficial ao Desenvolvemento

Fórmula teórica

Unidade de medida Millóns de euros

Fontes de información Registro de inversiones exteriores, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodicidade Anual

Observacións

O Comité de Axuda ao Desenvolvemento (CAD) da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE) establece a 

lista de países elixibles para recibir Axuda Oficial ao Desenvolvemento. Trátase dos países de ingresos baixos e medianos en base ao ingreso 

nacional bruto per cápita publicado polo Banco Mundial, coa excepción dos membros do G8, membros da UE e países con data firme para 

entrar na UE.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐼𝐷𝑁𝐴𝑂𝐷
𝑡  

 
onde: 
 

𝐼𝐷𝑁𝐴𝑂𝐷
𝑡  investimento directo neto nos países receptores de Axuda Oficial ao Desenvolvemento no ano t 
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Investimento directo neto nos países receptores de Axuda Oficial ao Desenvolvemento en proporción ao PIB

Indicador Nacións Unidas
17.3.1. Investimento estranxeiro directo, asistencia oficial para o desenvolvemento e cooperación sur-sur como proporción do ingreso nacional 

bruto

Meta 17.3. Mobilizar recursos financeiros adicionais de múltiples fontes para os países en desenvolvemento

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición
Proporción que representan os recursos financeiros netos destinados a participar no capital das empresas dos países receptores de Axuda 

Oficial ao Desenvolvemento respecto ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Registro de inversiones exteriores, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Registro de inversiones exteriores, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O Comité de Axuda ao Desenvolvemento (CAD) da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE) establece a 

lista de países elixibles para recibir Axuda Oficial ao Desenvolvemento. Trátase dos países de ingresos baixos e medianos en base ao ingreso 

nacional bruto per cápita publicado polo Banco Mundial, coa excepción dos membros do G8, membros da UE e países con data firme para 

entrar na UE.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝐼𝐷𝑁𝐴𝑂𝐷
𝑡 =

𝐼𝐷𝑁𝐴𝑂𝐷
𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
⋅ 100 

 
onde: 
 

𝐼𝐷𝑁𝐴𝑂𝐷
𝑡  investimento directo neto nos países receptores de Axuda Oficial ao Desenvolvemento no ano t 

 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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Axuda Oficial ao Desenvolvemento neta das administracións públicas autonómicas e locais

Indicador Nacións Unidas
17.3.1. Investimento estranxeiro directo, asistencia oficial para o desenvolvemento e cooperación sur-sur como proporción do ingreso nacional 

bruto

Meta 17.3. Mobilizar recursos financeiros adicionais de múltiples fontes para os países en desenvolvemento

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Desembolso neto das administracións públicas autonómicas e locais en doazóns e préstamos aos países en desenvolvemento

Fórmula teórica

Unidade de medida Millóns de euros

Fontes de información Estadística de Ayuda Oficial al Desarrolllo de España, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Periodicidade Anual

Observacións

O Comité de Axuda ao Desenvolvemento (CAD) da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE) establece a 

lista de países elixibles para recibir Axuda Oficial ao Desenvolvemento. Trátase dos países de ingresos baixos e medianos en base ao ingreso 

nacional bruto per cápita publicado polo Banco Mundial, coa excepción dos membros do G8, membros da UE e países con data firme para 

entrar na UE.

O dato nacional inclúe a Axuda Oficial ao Desenvolvemento neta das administracións públicas autonómicas e locais que non se pode 

desagregar por comunidades autónomas.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐴𝑂𝐷𝑁𝐴𝑃𝑡 = 𝐴𝑂𝐷𝑁𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡 + 𝐴𝑂𝐷𝑁𝐸𝐸𝐿𝐿

𝑡  
 
onde: 
 

𝐴𝑂𝐷𝑁𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡  Axuda Oficial ao Desenvolvemento neta da comunidade autónoma no ano t 

 
𝐴𝑂𝐷𝑁𝐸𝐸𝐿𝐿

𝑡   Axuda Oficial ao Desenvolvemento neta das entidades locais da comunidade autónoma no ano t 
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Axuda Oficial ao Desenvolvemento neta das administracións públicas autonómicas e locais en proporción 

ao PIB

Indicador Nacións Unidas
17.3.1. Investimento estranxeiro directo, asistencia oficial para o desenvolvemento e cooperación sur-sur como proporción do ingreso nacional 

bruto

Meta 17.3. Mobilizar recursos financeiros adicionais de múltiples fontes para os países en desenvolvemento

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición
Proporción que representa o desembolso neto das administracións públicas autonómicas e locais en doazóns e préstamos aos países en 

desenvolvemento respecto ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Estadística de Ayuda Oficial al Desarrolllo de España, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Estadística de Ayuda Oficial al Desarrolllo de España, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

O Comité de Axuda ao Desenvolvemento (CAD) da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE) establece a 

lista de países elixibles para recibir Axuda Oficial ao Desenvolvemento. Trátase dos países de ingresos baixos e medianos en base ao ingreso 

nacional bruto per cápita publicado polo Banco Mundial, coa excepción dos membros do G8, membros da UE e países con data firme para 

entrar na UE.

O dato nacional inclúe a Axuda Oficial ao Desenvolvemento neta das administracións públicas autonómicas e locais que non se pode 

desagregar por comunidades autónomas.

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝐴𝑂𝐷𝑁𝐴𝑃𝑡 =
𝐴𝑂𝐷𝑁𝐶𝐶𝐴𝐴

𝑡 + 𝐴𝑂𝐷𝑁𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐴𝑂𝐷𝑁𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑡  Axuda Oficial ao Desenvolvemento neta da comunidade autónoma no ano t 

 
𝐴𝑂𝐷𝑁𝐸𝐸𝐿𝐿

𝑡   Axuda Oficial ao Desenvolvemento neta das entidades locais da comunidade autónoma no ano t 
 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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Volume de remesas enviadas ao estranxeiro

Indicador Nacións Unidas 17.3.2. Volume de remesas (en dólares dos Estados Unidos) en proporción ao PIB total

Meta 17.3. Mobilizar recursos financeiros adicionais de múltiples fontes para os países en desenvolvemento

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Transferencias correntes que os residentes efectúan ao estranxeiro

Fórmula teórica

Unidade de medida Millóns de euros

Fontes de información

Galicia: Balanza de pagos, Banco de España

             Estadística del Padrón continuo, INE

España: Balanza de pagos, Banco de España

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑉𝑅𝑡  
onde: 
 

𝑉𝑅𝑡 volume de remesas enviadas ao estranxeiro no ano t 
 
Se denotamos: 
 

𝑉𝑅𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡  volume de remesas enviadas desde España ao país p 

 

𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡  poboación estranxeira entre 16 e 64 anos do país p residente en España a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑝
𝑡  poboación estranxeira entre 16 e 64 anos do país p residente na comunidade autónoma a 1 de xaneiro do ano t 

 
entón: 
 

𝑉𝑅𝑡 =  𝑉𝑅𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡 ∙

𝑃16−64,𝑝
𝑡 + 𝑃16−64,𝑝

𝑡+1

2
𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡 + 𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝

𝑡+1

2
𝑝𝜖𝑃𝑎í𝑠𝑒𝑠

 

 
sendo 𝑃𝑎í𝑠𝑒𝑠 = {𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛í𝑎,𝑀𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑜𝑠, 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑙, 𝐵𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎, 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎, 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟, 𝐻𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠, 𝑁𝑖𝑐𝑎𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎𝑖, 𝑃𝑒𝑟ú, 𝑅𝑒𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑛𝑎, 𝑃𝑎𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡á𝑛, 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠}, debéndose ter en conta que en 𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠

𝑡  e 𝑃16−64,𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠
𝑡  non se 

considera aos países pertencentes á Unión Europea 
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Volume de remesas enviadas ao estranxeiro en proporción ao PIB

Indicador Nacións Unidas 17.3.2. Volume de remesas (en dólares dos Estados Unidos) en proporción ao PIB total

Meta 17.3. Mobilizar recursos financeiros adicionais de múltiples fontes para os países en desenvolvemento

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Proporción que representan as transferencias correntes que os residentes efectúan ao estranxeiro respecto ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Balanza de pagos, Banco de España

             Estadística del Padrón continuo, INE

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Balanza de pagos, Banco de España

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝑉𝑅𝑡 =
𝑉𝑅𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
⋅ 100 

 
onde: 
 

𝑉𝑅𝑡 volume de remesas enviadas ao extranxeiro no ano t 
 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 

 
Se denotamos: 
 

𝑉𝑅𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡  volume de remesas enviadas desde España ao país p 

 

𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡  poboación estranxeira entre 16 e 64 anos do país p residente en España a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑝
𝑡  poboación estranxeira entre 16 e 64 anos do país p residente na comunidade autónoma a 1 de xaneiro do ano t 

 
entón: 
 

𝑉𝑅𝑡 =  𝑉𝑅𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡 ∙

𝑃16−64,𝑝
𝑡 + 𝑃16−64,𝑝

𝑡+1

2
𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡 + 𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝

𝑡+1

2
𝑝𝜖𝑃𝑎í𝑠𝑒𝑠

 

 
sendo 𝑃𝑎í𝑠𝑒𝑠 = {𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛í𝑎,𝑀𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑜𝑠, 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑙, 𝐵𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎, 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎, 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟, 𝐻𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠, 𝑁𝑖𝑐𝑎𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎𝑖, 𝑃𝑒𝑟ú, 𝑅𝑒𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑛𝑎, 𝑃𝑎𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡á𝑛, 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠}, debéndose ter en conta que en 𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠

𝑡  e 𝑃16−64,𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠
𝑡  non se 

considera aos países pertencentes á Unión Europea 
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Número de liñas de banda larga fixa por cada 100 habitantes

Indicador Nacións Unidas 17.6.1. Número de abonados a Internet de banda larga fixa por cada 100 habitantes, desagregado por velocidade

Meta

17.6. Mellorar a cooperación rexional e internacional norte-sur, sur-sur e triangular en materia de ciencia, tecnoloxía e innovación e o acceso a 

estas, e aumentar o intercambio de coñecementos en condicións mutuamente convidas, incluso mellorando a coordinación entre os 

mecanismos existentes, en particular no ámbito das Nacións Unidas, e mediante un mecanismo mundial de facilitación da tecnoloxía

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Número de liñas de banda larga fixa respecto ao número de habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100

Fontes de información
Telecomunicaciones y sector audiovisual, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐿𝐵𝐿𝐹𝑡 =
𝐿𝐵𝐿𝐹𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐿𝐵𝐿𝐹𝑡 liñas de banda larga fixa no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xaneiro do ano t 
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Número de liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso DSL por cada 100 habitantes

Indicador Nacións Unidas 17.6.1. Número de abonados a Internet de banda larga fixa por cada 100 habitantes, desagregado por velocidade

Meta

17.6. Mellorar a cooperación rexional e internacional norte-sur, sur-sur e triangular en materia de ciencia, tecnoloxía e innovación e o acceso a 

estas, e aumentar o intercambio de coñecementos en condicións mutuamente convidas, incluso mellorando a coordinación entre os 

mecanismos existentes, en particular no ámbito das Nacións Unidas, e mediante un mecanismo mundial de facilitación da tecnoloxía

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Número de liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso DSL (Dixital Suscriber Line) respecto ao número de habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100

Fontes de información
Telecomunicaciones y sector audiovisual, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐿𝐵𝐿𝐹𝐷𝑆𝐿
𝑡 =
𝐿𝐵𝐿𝐹𝐷𝑆𝐿

𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐿𝐵𝐿𝐹𝐷𝑆𝐿
𝑡  liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso DSL (Digital Suscriber Line) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xaneiro do ano t 
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Número de liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso HFC por cada 100 habitantes

Indicador Nacións Unidas 17.6.1. Número de abonados a Internet de banda larga fixa por cada 100 habitantes, desagregado por velocidade

Meta

17.6. Mellorar a cooperación rexional e internacional norte-sur, sur-sur e triangular en materia de ciencia, tecnoloxía e innovación e o acceso a 

estas, e aumentar o intercambio de coñecementos en condicións mutuamente convidas, incluso mellorando a coordinación entre os 

mecanismos existentes, en particular no ámbito das Nacións Unidas, e mediante un mecanismo mundial de facilitación da tecnoloxía

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Número de liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso HFC (Hybrid Fibre-Coaxial) respecto ao número de habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100

Fontes de información
Telecomunicaciones y sector audiovisual, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐿𝐵𝐿𝐹𝐻𝐹𝐶
𝑡 =

𝐿𝐵𝐿𝐹𝐻𝐹𝐶
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐿𝐵𝐿𝐹𝐻𝐹𝐶
𝑡  liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso HFC (Hybrid Fibre-Coaxial) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xaneiro do ano t 
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Número de liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso FTTH por cada 100 habitantes

Indicador Nacións Unidas 17.6.1. Número de abonados a Internet de banda larga fixa por cada 100 habitantes, desagregado por velocidade

Meta

17.6. Mellorar a cooperación rexional e internacional norte-sur, sur-sur e triangular en materia de ciencia, tecnoloxía e innovación e o acceso a 

estas, e aumentar o intercambio de coñecementos en condicións mutuamente convidas, incluso mellorando a coordinación entre os 

mecanismos existentes, en particular no ámbito das Nacións Unidas, e mediante un mecanismo mundial de facilitación da tecnoloxía

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Número de liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso FTTH (Fiber To The Home) respecto ao número de habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100

Fontes de información
Telecomunicaciones y sector audiovisual, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐿𝐵𝐿𝐹𝐹𝑇𝑇𝐻
𝑡 =

𝐿𝐵𝐿𝐹𝐹𝑇𝑇𝐻
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐿𝐵𝐿𝐹𝐹𝑇𝑇𝐻
𝑡  liñas de banda larga fixa con tecnoloxía de acceso FTTH (Fiber To The Home) no ano t 

 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xaneiro do ano t 
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Número de liñas de banda larga fixa con outra tecnoloxía de acceso por cada 100 habitantes

Indicador Nacións Unidas 17.6.1. Número de abonados a Internet de banda larga fixa por cada 100 habitantes, desagregado por velocidade

Meta

17.6. Mellorar a cooperación rexional e internacional norte-sur, sur-sur e triangular en materia de ciencia, tecnoloxía e innovación e o acceso a 

estas, e aumentar o intercambio de coñecementos en condicións mutuamente convidas, incluso mellorando a coordinación entre os 

mecanismos existentes, en particular no ámbito das Nacións Unidas, e mediante un mecanismo mundial de facilitación da tecnoloxía

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición
Número de liñas de banda larga fixa cunha tecnoloxía de acceso diferente a DSL (Dixital Suscriber Line), HFC (Hybrid Fibre-Coaxial) e FTTH 

(Fiber To The Home) respecto ao número de habitantes

Fórmula teórica

Unidade de medida Tanto por 100

Fontes de información
Telecomunicaciones y sector audiovisual, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Cifras de población, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐿𝐵𝐿𝐹𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎
𝑡 =

𝐿𝐵𝐿𝐹𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎
𝑡

𝑃𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐿𝐵𝐿𝐹𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎
𝑡  liñas de banda larga fixa cunha tecnoloxía de acceso diferente a DSL (Digital Suscriber Line), HFC (Hybrid Fibre-

Coaxial) e FTTH (Fiber To The Home) no ano t 
 
𝑃𝑡 poboación a 1 de xaneiro do ano t 
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Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron Internet nos últimos tres meses

Indicador Nacións Unidas 17.8.1. Proporción de persoas que utilizan Internet

Meta

17.8. Poñer en pleno funcionamento, como moi tarde en 2017, o banco de tecnoloxía e o mecanismo de apoio á creación de capacidade en 

materia de ciencia, tecnoloxía e innovación para os países menos adiantados e aumentar a utilización de tecnoloxías instrumentais, en 

particular a tecnoloxía da información e as comunicacións

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron Internet nos últimos tres meses

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Enquisa estrutural a fogares, IGE

España: Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝑁𝑇16−74
𝑡 =

𝑃𝐼𝑁𝑇16−74
𝑡

𝑃16−74
𝑡 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐼𝑁𝑇16−74
𝑡  poboación entre 16 e 74 anos que nos últimos tres meses utilizou Internet no ano t  

 

𝑃16−74
𝑡  poboación entre 16 e 74 anos no ano t 
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Taxa de variación interanual do PIB real

Indicador Nacións Unidas 17.13.1. Taboleiro macroeconómico

Meta 17.13. Aumentar a estabilidade macroeconómica mundial, mesmo mediante a coordinación e coherencia das políticas

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Taxa de variación interanual do PIB real

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contas económicas de Galicia, IGE

España: Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑉𝑃𝐼𝐵 
𝑡 =
𝑃𝐼𝐵2015
𝑡

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡−1 − 1 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡  produto interior bruto en volume encadeado con referencia 2015 no ano t 

 

𝑃𝐼𝐵2015
𝑡−1  produto interior bruto en volume encadeado con referencia 2015 no ano t-1 
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Taxa de desemprego

Indicador Nacións Unidas 17.13.1. Taboleiro macroeconómico

Meta 17.13. Aumentar a estabilidade macroeconómica mundial, mesmo mediante a coordinación e coherencia das políticas

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Proporción de persoas desempregadas respecto ás persoas economicamente activas

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Encuesta de población activa, INE en colaboración con el IGE en el ámbito territorial de Galicia

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝐷𝑡 =
𝐷𝑡

𝐴𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝐷𝑡 persoas desempregadas no ano t 
 
𝐴𝑡 persoas economicamente activas no ano t 

 
tendo en conta que cada unha destas poboacións se calcula como a media aritmética dos catro trimestres do ano 
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Taxa de variación interanual do índice de prezos de consumo

Indicador Nacións Unidas 17.13.1. Taboleiro macroeconómico

Meta 17.13. Aumentar a estabilidade macroeconómica mundial, mesmo mediante a coordinación e coherencia das políticas

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Taxa de variación interanual do índice de prezos de consumo

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información Índice de precios de consumo, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑇𝑉𝐼𝑃𝐶 
𝑡 =

𝐼𝑃𝐶 
𝑡

𝐼𝑃𝐶 
𝑡−1
− 1 ∙ 100 

 
onde: 
 

𝐼𝑃𝐶 
𝑡 índice de prezos de consumo do ano t 

 

𝐼𝑃𝐶 
𝑡−1 índice de prezos de consumo do ano t-1 

 
tendo en conta que os índices de prezos de consumo anuais se calculan como a media aritmética dos índices de prezos de 
consumo mensuais 
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Volume de remesas enviadas ao estranxeiro en proporción ao PIB

Indicador Nacións Unidas 17.13.1. Taboleiro macroeconómico

Meta 17.13. Aumentar a estabilidade macroeconómica mundial, mesmo mediante a coordinación e coherencia das políticas

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Proporción que representan as transferencias correntes que os residentes efectúan ao estranxeiro respecto ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Balanza de pagos, Banco de España

             Estadística del Padrón continuo, INE

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Balanza de pagos, Banco de España

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝑉𝑅𝑡 =
𝑉𝑅𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
⋅ 100 

 
onde: 
 

𝑉𝑅𝑡 volume de remesas enviadas ao extranxeiro no ano t 
 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 

 
Se denotamos: 
 

𝑉𝑅𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡  volume de remesas enviadas desde España ao país p 

 

𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡  poboación estranxeira entre 16 e 64 anos do país p residente en España a 1 de xaneiro do ano t 

 

𝑃16−64,𝑝
𝑡  poboación estranxeira entre 16 e 64 anos do país p residente na comunidade autónoma a 1 de xaneiro do ano t 

 
entón: 
 

𝑉𝑅𝑡 =  𝑉𝑅𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡 ∙

𝑃16−64,𝑝
𝑡 + 𝑃16−64,𝑝

𝑡+1

2
𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝
𝑡 + 𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑝

𝑡+1

2
𝑝𝜖𝑃𝑎í𝑠𝑒𝑠

 

 
sendo 𝑃𝑎í𝑠𝑒𝑠 = {𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛í𝑎,𝑀𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑜𝑠, 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑙, 𝐵𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎, 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎, 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟, 𝐻𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠, 𝑁𝑖𝑐𝑎𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎𝑖, 𝑃𝑒𝑟ú, 𝑅𝑒𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑛𝑎, 𝑃𝑎𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡á𝑛, 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠}, debéndose ter en conta que en 𝑃16−64,𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎,𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠

𝑡  e 𝑃16−64,𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠
𝑡  non se 

considera aos países pertencentes á Unión Europea 
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Débeda bruta das administracións públicas autonómicas segundo o protocolo de déficit excesivo en 

proporción ao PIB

Indicador Nacións Unidas 17.13.1. Taboleiro macroeconómico

Meta 17.13. Aumentar a estabilidade macroeconómica mundial, mesmo mediante a coordinación e coherencia das políticas

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición
Proporción que representa a débeda bruta das administracións públicas autonómicas segundo o protocolo de déficit excesivo respecto ao PIB a 

prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Deuda pública según el protocolo de déficit excesivo, Banco de España

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Deuda pública según el protocolo de déficit excesivo, Banco de España

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

A débeda segundo o protocolo de déficit excesivo (PDE) é o concepto de endebedamento utilizado no ámbito do Pacto de Estabilidade e 

Crecemento (PEC) e na análise da sustentabilidade das finanzas públicas. Este concepto inclúe os pasivos das administracións públicas 

materializados en efectivo e depósitos, valores representativos de débeda e préstamos, valorados polos seus valores nominais (faciais) e 

excluídos os pasivos emitidos por administracións públicas en poder doutras unidades do mesmo sector (consolidación).

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝐷𝐵𝑃𝐷𝐸𝑡 =
𝐷𝐵𝑃𝐷𝐸𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
⋅ 100 

 
onde: 
 

𝐷𝐵𝑃𝐷𝐸𝑡 débeda bruta pública segundo o protocolo de déficit excesivo das comunidades autónomas no ano t 
 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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Ingresos fiscais das administracións públicas autonómicas en proporción ao PIB

Indicador Nacións Unidas 17.13.1. Taboleiro macroeconómico

Meta 17.13. Aumentar a estabilidade macroeconómica mundial, mesmo mediante a coordinación e coherencia das políticas

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Proporción que representan os ingresos fiscais das administracións públicas autonómicas en proporción ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contabilidad nacional. Operaciones no financieras, Ministerio de Hacienda y Función Pública

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Contabilidad nacional. Operaciones no financieras, Ministerio de Hacienda y Función Pública

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝐼𝐹𝑡 =
𝐷. 211𝑡 + 𝐷. 212𝑡 + 𝐷. 214𝑡 + 𝐷. 29𝑡 + 𝐷. 51𝑡 + 𝐷. 59𝑡 + 𝐷. 91𝑡 + 𝐷. 611𝑡 + 𝐷. 613𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
∙ 100 

 
 
onde: 
 

𝐷. 211𝑡 impostos do tipo de valor engadido IVE no ano t 
 
𝐷. 212𝑡 impostos e dereitos sobre as importacións excluído o IVE no ano t 
 
𝐷. 214𝑡 impostos sobre os produtos excluído o IVE e importacións no ano t 
 
𝐷. 29𝑡 outros impostos sobre a produción no ano t 
 
𝐷. 51𝑡 impostos sobre a renda no ano t 
 
𝐷. 59𝑡 outros impostos correntes no ano t 
 

𝐷. 91𝑡 impostos sobre o capital no ano t 
 
𝐷. 611𝑡cotizacións sociais efectivas a cargo dos empregadores no ano t 
 
𝐷. 613𝑡 cotizacións sociais efectivas a cargo dos fogares no ano t 
 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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Saldo fiscal das administracións públicas autonómicas en proporción ao PIB

Indicador Nacións Unidas 17.13.1. Taboleiro macroeconómico

Meta 17.13. Aumentar a estabilidade macroeconómica mundial, mesmo mediante a coordinación e coherencia das políticas

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición
Proporción que representa o saldo fiscal (capacidade ou necesidade de financiamento) das administracións públicas autonómicas en 

proporción ao PIB a prezos correntes

Fórmula teórica

Unidade de medida Porcentaxe

Fontes de información

Galicia: Contabilidad nacional. Operaciones no financieras, Ministerio de Hacienda y Función Pública

             Contas económicas de Galicia, IGE

España: Contabilidad nacional. Operaciones no financieras, Ministerio de Hacienda y Función Pública

              Contabilidad nacional de España, INE

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝑃𝐼𝐵𝑆𝐹𝑡 =
𝑆𝐹𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡
∙ 100 

 
onde: 
 

𝑆𝐹𝑡 saldo fiscal (capacidade ou necesidade de financiamento) das administracións públicas autonómicas no ano t 
 
𝑃𝐼𝐵𝑡 produto interior bruto a prezos correntes no ano t 
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A lexislación sobre estatísticas cumpre os Principios Fundamentais das Estatísticas Oficiais

Indicador Nacións Unidas 17.18.2. Número de países cuxa lexislación nacional sobre estatísticas cumpre os Principios Fundamentais das Estatísticas Oficiais

Meta

17.18. De aquí a 2020, mellorar o apoio á creación de capacidade prestado aos países en desenvolvemento, incluídos os países menos 

adiantados e os pequenos estados insulares en desenvolvemento, para aumentar significativamente a dispoñibilidade de datos oportunos, 

fiables e de gran calidade desagregados por ingresos, sexo, idade, raza, orixe étnica, status migratorio, discapacidade, localización xeográfica 

e outras características pertinentes nos contextos nacionais

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición
Valor lóxico que indica se a lexislación en materia estatística cumpre cos Principios Fundamentais das Estatísticas Oficiais adoptados pola 

Comisión Estatística de Nacións Unidas na sesión especial de 11-15 de abril de 1994

Fórmula teórica

Unidade de medida Lóxica

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝐿𝐴𝑃𝐹𝐸𝑂𝑡 =  
1   Si cumpre os Principios Fundamentais das Estatísticas Oficiais no ano 𝑡  
  0   Non cumpre os Principios Fundamentais das Estatísticas Oficiais no ano 𝑡
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Disponse dun plan estatístico plenamente financiado e en fase de aplicación

Indicador Nacións Unidas
17.18.3. Número de países que contan cun plan estatístico nacional plenamente financiado e en proceso de aplicación, desagregado por fonte 

de financiamento

Meta

17.18. De aquí a 2020, mellorar o apoio á creación de capacidade prestado aos países en desenvolvemento, incluídos os países menos 

adiantados e os pequenos estados insulares en desenvolvemento, para aumentar significativamente a dispoñibilidade de datos oportunos, 

fiables e de gran calidade desagregados por ingresos, sexo, idade, raza, orixe étnica, status migratorio, discapacidade, localización xeográfica 

e outras características pertinentes nos contextos nacionais

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Valor lóxico que indica se se dispón de plan estatístico ou instrumento similar plenamente financiado e en fase de aplicación

Fórmula teórica

Unidade de medida Lóxica

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

𝑃𝐸𝐹𝐴𝑡 =  
1   Si se dispón dun plan estatístico plenamente financiado e en fase de aplicación no ano 𝑡  
  0   Non se dispón dun plan estatístico plenamente financiado e en fase de aplicación no ano 𝑡
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Realizouse polo menos un censo de poboación e vivenda nos últimos dez anos

Indicador Nacións Unidas
17.19.2. Proporción de países que a) realizaron polo menos un censo de poboación e vivenda nos últimos dez anos; e b) rexistraron o 100 % 

dos nacementos e o 80 % das defuncións

Meta

17.19. De aquí a 2030, aproveitar as iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir os progresos en materia de 

desenvolvemento sustentable e complementen o produto interno bruto, e apoiar a creación de capacidade estatística nos países en 

desenvolvemento

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Valor lóxico que indica se se realizou polo menos un censo de poboación e vivenda nos últimos dez anos

Fórmula teórica

Unidade de medida Lóxica

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

 

𝐶𝑃𝑉𝑡 =  
1          Si se realizou polo menos un censo de poboación e vivienda en [𝑡, 𝑡 − 9]

     0          Non se realizou polo menos un censo de poboación e vivienda en [𝑡, 𝑡 − 9]
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Rexistrouse o 100% dos nacementos e polo menos o 80% das defuncións

Indicador Nacións Unidas
17.19.2. Proporción de países que a) realizaron polo menos un censo de poboación e vivenda nos últimos dez anos; e b) rexistraron o 100 % 

dos nacementos e o 80 % das defuncións

Meta

17.19. De aquí a 2030, aproveitar as iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir os progresos en materia de 

desenvolvemento sustentable e complementen o produto interno bruto, e apoiar a creación de capacidade estatística nos países en 

desenvolvemento

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sustentable

Definición Valor lóxico que indica se se rexistrou o 100% dos nacementos e polo menos o 80% das defuncións

Fórmula teórica

Unidade de medida Lóxica

Fontes de información

Periodicidade Anual

Observacións O indicador toma o valor 1 xa que a lexislación sobre o Rexistro Civil establece a obrigatoriedade de rexistrar os nacementos e defuncións

Indicador calculado utilizando unha metodoloxía harmonizada entre os órganos centrais de estatística das comunidades autónomas

 

𝑅𝑁𝐷𝑡 =  
1     Si se rexistrou o 100% dos nacementos e polo menos o 80% das defuncións do ano 𝑡  
   0     Non se rexistrou o 100% dos nacementos e polo menos o 80% das defuncións do ano 𝑡
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