1.1.

TABOA DE INDICADORES ELABORADA POLOS TÉCNICOS DO CONCELLO DE AMES PARA REVISIÓN FINAL

Definición

Medición

Fonte

Tendencia
desexada

Programa 1: Fortalecemento do Tecido Empresarial de Ames
Taxa de creación neta de
empresas

Medición das altas e baixas de empresas

Taxa de creación neta de empresas = Nº de
altas de empresas / Nº de baixas de empresas

Elaboración sobre IGE

Aumento

Accións desenvolvidas polo
concello co fin de crear unha
rede telemática de alta
capacidade

Número e alcance das accións

Numérica

Concello de Ames.
Concellaría de Reforma
Administrativa e Sanidade.

Aumento

Numérica

Concello de Ames.
Concellaría de Promoción
Aumento
económica, Turismo, Emprego
e Medio Ambiente

Accións desenvolvidas polo
concello en políticas de
promoción empresarial

Número e alcance das accións

Programa 2: Promoción do Comercio Local de Ames
Crecemento vexetativo do
comercio

Número de comercios novos/ nº comercios que
Numérico
pechan

Institito galego de estadísticca

Aumento

Taxa de Mortalidade
Comercial.

Número de comercios que pechan/ nº de
comercios existentes

Institito galego de estadísticca

Diminución

Numérico

Programa 3: Fomento dun Turismo Sustentable propio en Ames
Prazas hoteleiras

Mide a creación de novas prazas hoteleiras

Numérica

IGE, TURGALICIA

Aumento

Establecementos que
presentan sistemas de aforro
de auga e enerxía

Reconto de establecementos que presentas
sistemas de aforro enerxético e de auga

Número de establecementos con medidas de
aforro e cantidade de medidas adoptadas en
cada un deles

Enquisa aos establecementos

Aumento

1

Definición

Medición

Fonte

Tendencia
desexada

Establecementos que
empregan enerxías
renovables.

Medición da implantación de enerxías
renovables en establecementos de hostalería

Número de establecementos que obteñen
enerxía a partir de fontes renovable e
porcentaxe da mesma na enerxía total
empregada.

Enquisa aos establecementos

Aumento

Establecementos hoteleiros
con practicas ecolóxicas

Mide o seguimento dos boas prácticas
ambientais nas familias profesionais: Turismo
e Hostalería.

Número de establecementos que poñen en
practicas as recomendacións do manual de
boas prácticas ambientais no Turismo e
Hostalería.

Enquisa aos establecementos

Aumento

Programa 4: Posta en valor do Agro
Prácticas agrarias ambientais

Medición das prácticas agrícolas e gandeiras
baseadas na práctica ecolóxica e na
conservación dos recursos do medio.

Nº de explotacións de agricultura ecolóxica ou
CRAEGA
produción artesanal ou tradicional
LENTURA
Nº de hectáreas adicadas á produción
Concello de Ames.
ecolóxica.

Aumento

Número de ocupados na
agraria

Medición de persoas incorporadas ao réxime
especial agrario.

Numérico

Aumento

Postos do mercado con
agricultura local.
Persoas integradas en
programas de posta en valor
do agro promovidos polo
concello.

Consellería de Medio Rural

Cuantificación da participación en mercados de
Numérico
proximidade de produtores.

Aumento

Impacto de políticas municipais de apoio á
agricultura sostible

Aumento

Numérico

Programa 5: Preservación da Biodiversidade e Sensibilización Ambiental
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Definición

Medición

Conservación de hábitats

Areas naturais sobres as que existen actuación
para a conservación, recuperación, mellora e
valorización

Nº de áreas naturais e extensión das mesmas sobre
as que existe actuación naturais sobre os que
existen actuacións para a conservación é
valorización

Concello de Ames

Aumento

Concienciación cidadán

Accións encamiñadas a concienciación do
público sobre a importancia da conservación
dos hábitats, das especies e a variabilidade
xenética

Número de acción encamiñadas a cocienciación e
sensibilización ambiental.

Concello de Ames.
Concellaría de Medio
Ambiente

Aumento

Colonización/ erradicación de Mide a introdución ou erradicación de
especies invasoras
especies invasoras e a súa extensión.

Número de especies invasoras e extensión das
mesmas

Fonte

Xunta de Galicia
Concello de Ames

Tendencia
desexada

Diminución

Valorización de espazos
ambientais

Mide a dotación de elementos de interpretación
Número de elementos biolóxicos e /ou paixasísticos
e difusión de elementos naturais e/ ou
Concello de Ames
postos en valor
paisaxísticos.

Aumento

Coñecementos dos recursos
ambientais

Mide o grado de desenvolvemento do
inventario de espacios de interese ambiental do Numero de espazos inventariados
concello

Concello de Ames

Aumento

Residuos xerados

Mide o número de residuos xerados por
habitante/ ano

Numérico

Concello de Ames

Diminución

Entregas no Punto Limpo

Mide a cantidade de lixo depositado no punto
limpo do concello

Porcentaxe do deposito de lixo no punto limpo con
respecto ao volume total de lixo xerado

Concello de ames

Aumento

Vertedoiros incontrolados

Mide a concienciación nos problemas
ambientais que provocan os vertedoiros
incontrolados

Número de vertedoiros incontrolados recollidos

Concello de Ames

Diminución

Selección de lixo nos fogares

Mide o porcentaxe de selección do lixo en

Porcentaxe de lixo reciclado fronte ao volume total
Planta de compostaxe de
de lixo xerado. Calidade do compost producido.

Aumento
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Definición

Medición

orgánico e inorgánico nos fogares así coma a
calidade desta selección

Fonte

Tendencia
desexada

Lousame

Programa 6: Favorecer o emprego de enerxías renovables dende o Concello
Consumo enerxético dos
servizos e inmobles
municipais

mide o consumo total de enerxía en todas
dependencias municipais

Megawatios consumidos nas instalacións do
Concello de Ames

Concello de Ames

Diminución

Emprego de enerxías
renovables nas dependencias
municipais

Porcentaxe de enerxía consumida provinte de
fontes renovables fronte ao consumo provinte
de fontes non renovables nas dependencias
municipais.

En tanto por cento

Concello de Ames

Aumento

Fomento do emprego de
enerxías renovables

Mide o esforzo para aumentar a difusión e uso Número de accións encamiñadas a promover o
Concello de Ames
das fontes de enerxía renovables
uso das enerxías renovables.

Aumento

Programa 7: Auga
Consumo de auga por
habitante e día

Mide os litros diarios consumidos / Nº
habitantes

Numérico

Concello, empresa de
abastecemento de auga

Estabilidade ou
diminución

Tratamento de auga por
habitante e día

Avalía o número de habitantes con acceso a
unha xestión correcta das augas residuais

Litros diarios consumidos / Nº habitantes

Concello, empresa de
abastecemento de auga

Aumento

Tratamento da auga

Total de auga tratada/ total de auga consumida

Porcentaxe

Concello, empresa de
abastecemento de auga

Aumento

Número de accións
desenvolvidas polo concello
na conservación das beiras e
canles dos ríos e regos

Número de acción e contía económica das
mesmas.

Numérico

Concello

Aumento
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Definición

Medición

Fonte

Tendencia
desexada

Programa 8: Minimización dos efectos do lume
Incendios

Superficie queimada

Nº de hectareas queimada en incendios
forestais e non forestais

Consellería de Medio Rural

Diminución

Accións desenvolvidas polo
concello na prevención e
defensa do espazo forestal do
concello.

Mide o esforzo do concello en actuación de
prevención de incendios forestais.

Número de acción e contía económica das
mesmas.

Concello

Aumento

Taxa de asociacionismo

Indica o número de asociacións da cidade en
relación á poboación total. Este indicador
Nº asociacións / Nº habitantes x 1000
presenta como limitación o feito de traballar só
coas asociacións formalmente constituídas.

Concello de Ames
Asociacións

Aumento

Accións encamiñadas a
favorecer as relacións de
veciñanza e o coñecemento
do municipio

Número de accións e contía económica

Numérica

Concello

Aumento

Cursos de galego

Número anual de cursos de galego e
participantes nos mesmos

Numérica

Concello

Aumento

Actividades deportivas

Número anual de actividades deportivas
dirixidas a escolares e número de
participantes nas mesmas

Numérica

Concello

Aumento

Festas e tradicións locais

Número de subvencións concedidas para
potenciar as festas e as tradicións locais.

Numérica

Concello

Aumento

Recuperación de tradicións

Número de iniciativas públicas e privadas

Numérica

Concello

Aumento

Programa 9: Fomento dunha identidade propia de Ames
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Definición

Medición

Fonte

Tendencia
desexada

para a recuperación das tradiccións.

Programa 10: Fomento de espazos de convivencia e culturais
Zonas libres per cápita

Presenza de espazos que facilitan a
convivencia cidadá e o ocio, tales como prazas Metros cadrados por habitante
públicas e zonas verdes

Servizo de urbanismo do
Concello de Ames.
IGE

Aumento

Numérica

Concello

Aumento

Número de actividades culturais e de lecer nas
que participan as asociacións na organización. Numérica

Concello

Aumento

Número de actividades e espazos empregados
Emprego de espazos públicos
polas asociación para desenvolver as súas
por parte das asociacións
actividades.
Participación das asociacións

Programa 11: Fomento dos espazos de participación socioeconómica e política das mulleres
Taxa de paro feminina

Indica o porcentaxe de mulleres que non
traballan sobre o total da poboación activa
feminina.

Denuncias por maltrato de
xénero
Distribución de alcaldías e
concellarías por sexo

IGE

Diminución

Número de denuncias por maltrato presentadas
Numérico
no concello.

Policía Nacional

Diminución

Indica o porcentaxe de mulleres que forman
parte do goberno municipal

En tanto por cento

Concello

Paridade

Numérico

Concello

Aumento

Iniciativas levadas a cabo
polo concello para fomentar a Número e contía económica das accións
igualdade

Total paradas / Total mulleres activas x 100

Programa 12: Atención e mellora na calidade de vida dos maiores
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Definición

Medición

Fonte

Tendencia
desexada

Taxa de asociacionismo de
maiores

Indica a porcentaxe de poboación maior que
participa en asociacións

Nº de maiores asociados / Pob > 65 anos x
100

Concello de Ames
Asociacións
IGE

Aumento

Proporción de persoas
maiores en relación ao total
da poboación

Poboación de persoas maiores de 65 anos en
relación a poboación total

En tanto por cento

IGE

Valoración

Numérico

Concello

Aumento

Iniciativas levadas a cabo
polo concello para fomentar a Número de iniciativas e alcance das mesmas
calidade de vida dos maiores

Programa 13: Traballar pola inclusión de determinados colectivo (Proposta de cambio de redacción do título para positivalo)
Poboación en risco de
exclusión social

Nº de usuarios dos servizos sociais

Numérico

Servizos sociais do concello
de Ames

Diminución

Taxa de desemprego

Número de desempregados en relación a total
da poboación de Ames entre 15 e 65 anos

En tanto por cento

IGE

Diminución

Porcentaxe de persoas
analfabetas de 16 anos ou
mais

Metodoloxía desenvolva polo Instituto
nacional de estadística

En tanto por cento

Censo de Poboación e
Vivendas

Diminución

Porcentaxe de poboación sen
estudios primarios finalizados Metodoloxía desenvolva polo Instituto
despois da etapa de
nacional de estadística
escolarización obrigatoria

En tanto por cento

Censo de Poboación e
Vivendas

Diminución

Porcentaxe de persoas que
viven soas a partir dos 65
anos

En tanto por cento

Censo de Poboación e
Vivendas

Diminución

Metodoloxía desenvolva polo Instituto
nacional de estadística
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Definición
Porcentaxe de persoas con
desemprego de longa
duración

Poboación en desemprego de longa duración
en relación coa poboación desempregada

Solicitudes de axuda de
Emerxencia Social
Unidades familiares que
perciben Ingreso Mínimo de
Solidariedade

Medición

Fonte

Tendencia
desexada

Padron Municipal de
Habitantes

A valorar

Número de solicitudes en relación a poboación
En tanto por cento
total

Concello

A valorar

Número de familias receptoras deste ingreso en
relación ao número estimado de familias do
En tanto por cento
municipio

Concello

A valorar

En tanto por cento

Programa 14: Recuperación/ Restauración da arquitectura tradicional
Licencias de rehabilitación/
restauración

Número de licencias concedidas para la
rehabilitación e restauración de vivendas

Numérico

Concello

Aumento

Iniciativas do concello para o
fomento da recuperación e
rehabilitación de vivendas

Número e contías económicas destinadas as
iniciativas do concello encamiñadas a fomentar
Numérico
a recuperación/ restauración de la arquitectura
tradicional

Concello

Aumento

Programa15: Reformulación do Plan de Urbanismo
Rutas peonís e/ou carrís bici

Quilómetros novos de sendas peonís e /ou
carrís bicis

Numérico

Concello

Aumento

Novas liñas de autobús

Numéro e km de novas liñas de autobuses inter
Numérico
e intra municipais

Concello

Aumento

Frecuencia horaria de
autobuses

Aumento da frecuencia horaria en liñas de
autobús xa existentes

Concello

Aumento

Numérico
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Definición

Medición

Fonte

Tendencia
desexada

Humanización de rúas

Número de beirarrúas ensanchadas,
peotonalizadas, con eliminación de obstáculos, Numérico
etc.

Concello

Aumento

Fomento a bioconstrucción

Número e contía económica de accións
encamiñadas a o fomento da bioconstrución.

Concello

Aumento

Numérico

Programa 16: Valorización do Patrimonio e a cultura local
Participación veciñal na
preservación da cultura local

Nº de veciños que participan como portadores
ou divulgadores da cultura local

Numérico

Concello de Ames

Aumento

Accións de valorización
postas en marcha polo
Concello

Número e contía económica de accións levadas
a cabo polo concello co fin de poñer en valor o Numérico
patrimonio e a cultura local

Concello de Ames

Aumento
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INDICADORES DE EXECUCIÓN.

Indicador

Definición

Medición

Fonte

Tendencia
desexada

Avaliación e seguimento

Nº de indicadores calculados / Nº total de
indicadores x 100

Concello de Ames

Incremento

Execución

Nº de programas implementados / Nº total de
programas x 100

Concello de Ames

Incremento

Participación

Nº de reunións anuais do Foro celebradas

Concello de Ames

Incremento
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