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EIXES PRIORITARIOS
A estrutura do plan estratéxico 2015-2020 é a que se mostra nas seguintes táboas, o plan está estruturado en 5 eixes
prioritarios, 22 prioridades de actuación, 75 obxectivos específicos e 21 obxectivos instrumentais.

Eixe 1. Empregabilidade e crecemento intelixente
PA 1.1-Impulsar a consolidación das políticas de gastos vinculadas á I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso
da innovación para o crecemento
OE.1.1.01 Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento por parte das empresas, a
mobilización e atracción de capital privado para os procesos de innovación galegos, o fomento da transferencia
de investigación dende os axentes de xeración, a difusión do coñecemento cara o mercado e o apoio ao
descubrimento emprendedor en tódolos eidos
OE.1.1.02 Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria galega
PA 1.2-Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e internacionalización das
empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e protección da competencia
OE.1.2.01 Ofertar solo industrial de calidade e axustado á demanda, impulsando este recurso como polo de
atracción de empresas, facilitando a implantación de novas empresas no noso territorio e evitando a
deslocalización das implantadas
OE.1.2.02 Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade
industrial e de equipamentos industriais
OE.1.2.03 Impulsar o crecemento e a competitividade
autónoma de Galicia

dun sector mineiro sustentable na comunidade

OE.1.2.04 Mellorar a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno
globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización
OE.1.2.05 Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial
OI.1.2.01 Mellorar a competencia e funcionamento dos mercados, removendo obstáculos á entrada de novas
empresas e garantindo a defensa dos dereitos e intereses dos consumidores e usuarios.
OI.1.2.02 Contribuír ao fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e protección da
competencia
PA 1.3-Aumentar a empregabilidade e produtividade dos traballadores galegos a través da formación e
innovación constante
OE.1.3.01 Diminuír a taxa de desemprego en Galicia co fomento da empregabilidade das persoas
desempregadas, a través da adquisición de experiencia profesional
OE.1.3.02 Aumentar a inserción laboral e o emprendemento, especialmente para as persoas con especiais
dificultades para atopar traballo
OE.1.3.03 Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas, mediante a adquisición de formación
profesional, co obxecto de aumentar a cualificación profesional dos traballadores e traballadoras, e aumentar
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Eixe 1. Empregabilidade e crecemento intelixente
as súas posibilidades de acceso ao mercado laboral
OE.1.3.04 Mellorar a capacitación e cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas, mediante a
adquisición de formación profesional, co obxecto de aumentar a estabilidade no emprego, e posibilitar a
promoción profesional, o incremento da capacidade para aumentar as súas rendas así como a competitividade
das empresas do tecido produtivo galego. Prestando especial atención ao colectivo das mulleres traballadoras,
así como aos colectivos de baixa cualificación
OE.1.3.05 Acadar unhas relacións laborais modernizadas baseadas na responsabilidade social empresarial
(RSE), diminuíndo a conflitividade e a sinistralidade laboral
OE.1.3.06 Promover o cooperativismo e a economía social, como forma de xerar emprego e contribuír ao
desenvolvemento económico e social de Galicia
OI.1.3.01 Contribuír a aumentar a empregabilidade e produtividade dos traballadores galegos a través da
formación e innovación constante
PA 1.4-Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación
e conservación da vivenda
OE.1.4.01 Fomentar a rehabilitación da vivenda e a renovación urbana, recuperando o patrimonio residencial
construído e minorando os impactos no medio, para satisfacer as necesidade de vivenda da poboación, a
calidade de vida dos cidadáns e dinamizar o sector da construción
OE.1.4.02 Establecer un sistema de comunicación por vía terrestre que vertebre o territorio galego co fin de
achegar a poboación ás vías de altas prestacións. Realizar actuacións de conservación e de mellora da
seguridade vial para contribuír a unha mínima sinistralidade das estradas da comunidade autónoma
PA 1.5-Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados coas rexións
líderes de Europa en tódolos niveis e impulsar o SUG cara á excelencia
OE.1.5.01 Mellorar a calidade da educación e os resultados dos escolares galegos, modernizando as
dotacións a procedementos educativos, medios e as infraestruturas públicas destinadas a centros educativos
de ensinanza infantil e primaria
OE.1.5.02 Mellorar da calidade da docencia e da oferta docente do sistema universitario de Galicia
OE.1.5.03 Mellorar a calidade da educación e os resultados escolares dos centros educativos de educación
especial, en especial mediante a modernización de procedementos, dotacións de medios e de infraestruturas
OE.1.5.04 Mellorar a calidade das ensinanzas de réxime especial e dos seus resultados, en especial no que
atinxe ao dominio efectivo dunha terceira lingua
OE.1.5.05 Garantir a capacitación adecuada do profesorado a través da formación permanente que lles
permita afrontar os retos do sistema educativo galego e adaptar as novas ensinanzas ás novas necesidades
formativas derivadas da implantación da Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa
OE.1.5.06 Mellorar a calidade e resultados do ensino náutico e marítimo - pesqueiro nas súas diversas
modalidades de formación profesional
OE.1.5.07 Cualificar aos traballadores do medio rural para a súa incorporación ao mercado laboral agroforestal
OE.1.5.08 Potenciar a formación profesional e a ensinanza secundaria obrigatoria, mellorando a calidade das
ensinanzas e facilitando o acceso a unha formación e cualificación profesional polivalente e especializada que
mellore a empregabilidade e a súa adaptación aos cambios. Modernizando ciclos, procedementos e medios
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Eixe 1. Empregabilidade e crecemento intelixente
dos centros educativos de ensinanza secundaria obrigatoria e formación profesional
OE.1.5.09 Reducir o abandono educativo temperán e mellorar os resultados educativos do alumnado con
necesidades educativas e do alumnado con necesidades específicas, a través de medidas de apoio
personalizado
OI.1.5.01 Garantir o funcionamento operativo dos servizos administrativos do sistema educativo, así como, os
gastos derivados do funcionamento do Museo Pedagóxico de Galicia o do Consello Escolar de Galicia

Eixe 2. Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.1-Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos modos de vida saudables
OE.2.1.01 Consolidar a práctica deportiva e a actividade física, así como desenvolver o conxunto de
funcionalidades do feito deportivo, mais alá da mera competición, como a saúde pública, a economía ou as
funcións educativa e social
OE.2.1.02 Promover a saúde e responder ás necesidades do cidadán a través de dispositivos asistenciais e
plans específicos
OE.2.1.03 Utilizar as vantaxes das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e desenvolver uns
sistemas de información que faciliten a práctica clínica e a toma de decisións
OE.2.1.04 Xestionar os recursos de forma responsable e eficiente
OE.2.1.05 Garantir a mellora e modernización das infraestruturas e os equipamentos sanitarios
PA 2.2-Desenvolver o sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e dependentes
OE.2.2.01 Incrementar a cobertura de atención ás persoas en situación de dependencia
OE.2.2.02 Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e das persoas maiores, en termos de
autonomía persoal, así como previr as situacións de dependencia
PA 2.3-Servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación, servizos e axudas complementarios da
educación e políticas de xuventude e cooperación
OE.2.3.01 Garantir o dereito de todos os menores a vivir en familia e contribuír á revitalización demográfica e
ás condicións que favorezan a natalidade
OE.2.3.02 Impulsar a solidariedade e o voluntariado para axudar ás persoas en situación de risco de pobreza
e/ou con necesidades
OE.2.3.03 Mellorar a conciliación da vida familiar e laboral e promover a corresponsabilidade entre mulleres e
homes para contribuír a acadar o principio de igualdade por razón de xénero en todos os ámbitos e á
revitalización demográfica
OE.2.3.04 Mellorar a calidade de vida da xuventude galega e incrementar o seu benestar en condicións de
igualdade.
OE.2.3.05 Eliminar os obstáculos que impidan ou dificulten o acceso do alumnado ao sistema educativo co
obxectivo de garantir as mellores condicións para exercer o dereito á educación nas ensinanzas obrigatorias e
de oferta obrigatoria e garantir que este alumnado, máis o da formación profesional, ao remate da súa
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Eixe 2. Benestar das persoas e as familias e cohesión social
educación, adquira as competencias de comprensión e expresión oral e escrita
OI.2.3.01 Mellorar a calidade de vida nos países do Sur a través da cooperación ao desenvolvemento e da
acción humanitaria galega.
OI.2.3.02 Contribuír aos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación, servizos e axudas
complementarios da educación e políticas de xuventude e cooperación
PA 2.4-Deseñar unha estratexia de integración social que mellore o benestar dos cidadáns, axude aos máis
desfavorecidos a retornar o máis axiña posible a situacións socioeconómicas aceptables
OE.2.4.01 Consolidar e mellorar a acción protectora das persoas con carencia de recursos económicos en
situación de risco e exclusión social e con especiais dificultades de inserción social
OE.2.4.02 Impulsar os servizos e prestacións á emigración galega e ás súas entidades, así como aos
retornados, para garantir o seu benestar
OE.2.4.03 Impulsar a igualdade de oportunidades por razón de xénero, a inclusión e mellora social, o acceso á
actividade e ao emprego das mulleres
OE.2.4.04 Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación
OE.2.4.05 Reducir a violencia de xénero articulando unha resposta global e coordinada fronte e esta lacra, en
calquera das súas modalidades e consecuencias.
PA 2.5-Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás posibilidades de
cada familia
OE.2.5.01 Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer, especialmente aos colectivos
mais desfavorecidos
OI.2.5.01 Contribuír a garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás
posibilidades de cada familia.
Eixe 3. Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.1-Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación
ao medio rural
OE.3.1.01 Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un modelo de
negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á
sustentabilidade da actividade pesqueira
OE.3.1.02 Controlar a calidade e a seguridade alimentaria dos produtos do mar e garantir a seguridade no mar
e coordinar o salvamento marítimo
OE.3.1.03 Mellorar as infraestruturas no medio rural para acadar unhas explotacións máis competitivas
OE.3.1.04 Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a prevención e a defensa contra
os mesmos
OE.3.1.05 Mellorar as condicións de vida da poboación no territorio rural galego, especialmente a través da
creación de emprego
OE.3.1.06 Aumentar a rendibilidade dos sistemas produtivos das explotacións agrogandeiras e fomentar a súa
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Eixe 3. Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
modernización e diversificación
OE.3.1.07 Fomentar a innovación e a calidade diferenciada no eido agroalimentario e impulsar o
asociacionismo agrario para poder acceder ao mercado en condicións máis favorables a través da
organización da produción e da comercialización
OE.3.1.08 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomentar a xestión forestal sostible.
OE.3.1.09 Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos cultivos.
OE.3.1.10 Aumentar a renda de agricultores e gandeiros de Galicia.
OE.3.1.11 Contar cun sector pesqueiro con organizacións costeiras operativas e eficaces.
OE.3.1.12 Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, a comercialización dos produtos da pesca e da
acuicultura e fomentar unha pesca sostible
OE.3.1.13 Dinamizar as zonas pesqueiras, impulsando un modelo transversal de desenvolvemento sostible.
OI.3.1.01 Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que
fixe a poboación ao medio rural
PA 3.2-Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co medio ambiente e a paisaxe. Fomento dunha
economía baixa en carbono
OE.3.2.01 Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do transporte público
colectivo e facéndoo máis atractivo. Garantir a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de
transporte e a conexión urbana-rural e promover a eficiencia no transporte de mercadorías
OE.3.2.02 Aumentar o peso das enerxías renovables no mix enerxético e favorecer o paso a unha economía
de baixo nivel de emisión de carbono.
OE.3.2.03 Mellorar a eficiencia enerxética na edificación, nas infraestruturas e servizos públicos, avanzar na
avaliación e mellora da eficiencia enerxética das empresas.
PA 3.3-Potenciación do turismo en Galicia a partir dun medio ambiente e cultura privilexiados
OE.3.3.01 Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis
competitivo, sustentable e adaptado aos cambios do mercado.
PA 3.4-Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe
OE.3.4.01 Completar o proceso de ordenación urbanística do territorio galego, fomentando a participación da
cidadanía no mesmo e a protección do solo
OE.3.4.02 Garantir un estado de conservación favorable do patrimonio natural, impulsando unha xestión e
protección eficiente e sustentable
OE.3.4.03 Potenciar a integración e a consideración da paisaxe na acción do Goberno e identificar e
caracterizar os valores e as potencialidades da paisaxe de Galicia cara a súa protección e xestión.
OE.3.4.04 Impulsar a sustentabilidade ambiental, desvinculando o crecemento económico da degradación do
entorno, mediante o reforzamento do control e a observación ambiental
OI.3.4.01 Contribuír á conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe
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Eixe 3. Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
PA 3.5-Pechar un modelo consistente de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en Europa
OE.3.5.01 Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos a través da xestión
sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados.
OE.3.5.02 Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando
o ciclo natural da auga co ciclo do uso da auga, contando coa participación da cidadanía nun marco de
sustentabilidade que teña en conta os retos do cambio climático.

Eixe 4. Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
PA 4.1-Apoio á industria cultural e de medios como unha fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da
sociedade da información e das TIC
OE.4.1.01 Aumentar a oferta e o consumo da cultura mediante accións de dinamización cultural planificada e a
través das actividades da industria cultural e creativa galega.
OE.4.1.02 Potenciar a comunicación social como instrumento de difusión da información e fomentar o acceso
ás novas tecnoloxías dixitais.
OE.4.1.03 Modernizar os servizos de comunicación e facilitar o acceso da poboación aos mesmos.
OE.4.1.04 Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso as mesmas.
PA 4.2-Promover a lingua galega como vínculo de unión entre todas e todos os galegos
OE.4.2.01 Difundir a conveniencia de empregar a lingua galega nos distintos eidos da sociedade prestando
especial atención a franxa de poboación máis nova, así como ao tecido económico/empresarial e as súas
relacións comerciais con países de fala portuguesa, propiciando un clima que favoreza o uso cotiá do galego.
PA 4.3-Conservación da riqueza cultural de Galicia
OE.4.3.01 Fortalecer a programación e os servizos dispoñibles nas bibliotecas, arquivos, museos e centros de
interpretación, para lograr a participación activa da cidadanía como usuarios destes servizos e como
consumidores dunha oferta cultural de calidade
OE.4.3.02 Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural.
OI.4.3.01 Contribuír á conservación da riqueza cultural de Galicia e ao impulso da cidade da cultura como
punto dos circuítos culturais da comunidade autónoma
PA 4.4-Reforzar o modelo de xestión de Galicia como autonomía histórica baseado na interlocución e
colaboración con Europa, co resto do Estado e coa Eurorrexión.
OE.4.4.01 Mellorar a capacidade institucional e a eficiencia da administración de xustiza en Galicia.
OE.4.4.02 Impulsar a modernización da administración pública local, a súa conexión coa cidadanía e a súa
eficiencia, como medio para a cohesión e equilibrio territorial e como garantía da igualdade no acceso aos
servizos públicos esenciais a través da administración electrónica.
OE.4.4.03 Consolidar unha Administración eficiente que ofreza unha resposta integral ás necesidades que
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Eixe 4. Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
demanda a cidadanía en materia de emerxencias, protección civil e seguridade pública, atendendo aos
criterios de formación, especialización e innovación tecnolóxica.
OI.4.4.01 Fortalecer a acción exterior de Galicia, especialmente nas relacións coa Unión Europea e na
cooperación transfronteiriza.
OI.4.4.02 Impulsar a coordinación co Parlamento e a dos distintos departamentos da Xunta de Galicia para
evitar que se solapen competencias co Estado e coas demais Comunidades Autónomas.
OI.4.4.03 Contribuír a avanzar no autogoberno dunha autonomía histórica que achegue a Galicia ás rexións
europeas máis desenvolvidas e con maior calidade de vida.
Eixe 5. Administración moderna, austera, eficiente e de calidade
PA 5.1-Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo público
OI.5.1.01 Acadar unha maior profesionalización dos empregados e empregadas públicos da Comunidade
Autónoma, promovendo unha formación continuada ao longo da súa vida profesional, que redunde na mellora
da prestación dos servizos públicos á cidadanía; a través dunha formación adaptada ás necesidades do
alumnado, de calidade, práctica e flexible, que promova a conciliación da vida persoal e profesional, e
aproveite todo o potencial das novas tecnoloxías.
OI.5.1.02 Contribuír a unha función pública profesional, motivada e orientada ao servizo público.
PA 5.2. Administración financeira transparente, eficiente e orientada a resultados
OI.5.2.01 Acadar unha administración eficiente e de calidade en mellora continua da calidade dos servizos a
través da racionalización e optimización do gasto público.
OI.5.2.02 Contribuír á cultura económica e social da sociedade a través da información estatística oficial.
OI.5.2.03 Contribuír a unha administración financeira transparente, eficiente e orientada a resultados
PA 5.3. Mellora na eficiencia e na calidade e accesibilidade dos servizos a os cidadáns
OI.5.3.01 Desenvolver un proceso de mellora continua da calidade e da transparencia no sector público que
complete os procesos de reestruturación e simplificación administrativas xa en marcha
OI.5.3.02 Avanzar na mellora da calidade e seguridade xurídicas das actuación da administración e sector
público autonómico.
OI.5.3.03. Avanzar cara a unha administración aberta e transparente que permita a relación integral coa
cidadanía e empresas a través da administración electrónica
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1. EIXE 1. EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE
1.1. Impulsar a consolidación das políticas de gastos vinculadas á I+D+i. Integrar a
Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento.
EIXE 1

EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

Prioridade de
actuación

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

Retos estratéxicos

A innovación continuada permite diferenciar os produtos e darlles máis valor, única forma de competir cos
baixos prezos da produción deslocalizada. Trátase máis dunha actitude que dunha serie de actuacións
concretas, dun proceso xeral que debe abranguer a toda a economía. Por tanto, non só estamos a falar
de fortalecer e aumentar as estruturas de investigación existentes na comunidade autónoma senón de
incorporar o acervo pola innovación a todas as actividades que se desenvolven en Galicia
Para iso, desenvólvese a estratexia de especialización intelixente de Galicia (RIS3) que se articula en
torno aos seguintes piares.
-

Modernización das actividades tradicionais caracterizadas por un emprego intensivo dos recursos
endóxenos cara a un crecemento sostible.

-

Hibridación tecnolóxica das actividades económicas características da especialización produtiva
galega, caracterizadas por unha intensidade tecnolóxica medio-baixa, cara a un crecemento
intelixente.

-

Reforzamento das áreas de excelencia na xeración de coñecemento cara a un crecemento
integrador.

Con esta prioridade de actuación se intentan achegar Galicia ás rexións innovadoras máis avanzadas nos
seguintes campos:
-

Transferencia de coñecemento ao mercado.

-

Oportunidades para o talento.

-

Mobilización do investimento privado.

-

Impulso da innovación nas pemes

Estas liñas inciden nos diferentes estadios da cadea de valor do ecosistema da innovación galega e
reforzan o esforzo que pretende facer a RIS3 para o fomento da transferencia de coñecemento ao
mercado, así coma o fomento da capacidade de absorción por parte das empresas xunto co reforzo do
talento e do descubrimento emprendedor como fases chave do proceso de innovación en cada un dos
eidos propostos.
1.

Reforzo á xeración de coñecemento e talento excelente nas áreas de especialización da RIS 3.

2.

Impulso de dinámicas fluídas de transferencia de coñecemento da academia á empresa e da
empresa ao mercado.

3.

Reforzo da capacidade de absorción de coñecemento por parte da pemes e das empresas polo
xeral.

4.

Creación dun marco sostible para o florecemento e consolidación do descubrimento emprendedor.

5.

Comercialización de produtos e servizos intensivos en coñecemento.
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Planificación
sectorial

Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3 Galicia).
Plan Galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015.
Plan Galego de I+D+i 2016-2020 (en proceso de elaboración)
Programa de retención e captación de talento.
Plan de financiamento das universidade galegas 2011-2015.
Plan de financiamento das universidades galegas (en negociación) 2016-2020.

Programas de gasto

561A, 561B
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Título do Obxectivo
estratéxico

OE.1.1.01. Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento por parte das
empresas, a mobilización e atracción de capital privado para os procesos de innovación galegos,
o fomento da transferencia de investigación dende os axentes de xeración, a difusión do
coñecemento cara o mercado e o apoio ao descubrimento emprendedor en tódolos eidos.

Diagnóstico

A pesar da mellora experimentada desde a década dos noventa, Galicia atópase situada dentro das
rexións europeas cualificadas como Innovadores Moderados (datos 2013). O investimento en I+D+i, que
se sitúa no 0,85% do PIB, atópase moi lonxe dos obxectivos fixados para o ano 2020 na UE (3%) e en
España (2%). Dende que comezou a crise este indicador descende anualmente.
Deste investimento, o das empresas representa só o 46%, porcentaxe 7 puntos inferior á media nacional
e o número de empresas innovadoras apenas supera as 2.000 (1% do total).
O persoal investigador representa o 4,3% respecto ao do Estado, porcentaxe sensiblemente inferior ao
peso doutras variables socioeconómicas, e o persoal dedicado a I+D nas empresas é reducido, 3.610
persoas equivalentes a tempo completo.
A produción científica en revistas de difusión internacional (17,2 documentos por 1.000 habitantes) é
inferior á doutras rexións españolas máis desenvolvidas e a actividade inventiva medida polo número de
patentes solicitadas por millón de habitantes é 2 puntos inferior á media estatal en 2012.

Necesidades
Retos

Fomentar a innovación nas pemes para ser competitivas, o investimento público para atraer investimento
privado, a transferencia da investigación ao mercado e crear oportunidades para o talento investigador e
emprendedor.
Mellorar a coordinación entre centros de investigación para evitar duplicidades, potenciar as liñas máis
decisivas para o futuro da investigación e aproveitar eficientemente os recursos dispoñibles.

Resultados que se
pretende conseguir

Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento por parte das empresas, a
mobilización e atracción de capital privado para os procesos de innovación galegos, o fomento da
transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e a difusión do coñecemento cara o
mercado e apoio ao descubrimento emprendedor. Fomentar a innovación dos principais actores dos
sectores subvencionando o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías que melloren a
súa competitividade exterior e incrementen o valor engadido dos produtos e servizos que ofrecen no
mercado.

Indicador de
resultado

IR 1.1.01.a Participacións en consorcios de proxectos internacionais (H2020).
IR 1.1.01.b Empresas (de 10 ou máis traballadores asalariados) que realizan actividades innovadoras.
IR 1.1.01.c Número de investigadores.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3 Galicia).
Plan Galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015.
Plan Galego de I+D+i 2016-2020 (en proceso de elaboración)
Programa de retención e captación de talento.

Principais liñas de
actuación

Apoio ao fomento da absorción de coñecemento por parte das pemes, contribuíndo así, á mellora das
súas competencias e competitividade.
Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión do Coñecemento
cara o mercado nun marco de innovación aberta.
Apoio ao descubrimento emprendedor, centrado en potenciar a oferta de oportunidades ao talento
investigador e innovador galego naquelas áreas, intensivas en coñecemento e/ou tecnoloxía, vinculadas
aos nichos de especialización rexional.
Mellora do coñecemento dos ecosistemas mariños.
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Continuar co seguimento e monitorización do funcionamento das reservas mariñas con interese
pesqueiro declaradas nas augas interiores da Comunidade Autónoma.
Aumento do coñecemento das enfermidades causadas por patóxenos nos moluscos bivalvos mariños
con interese comercial para Galicia.
Desenvolver novos protocolos, ou mellorar os existentes, para a produción de especies acuícolas con
interese comercial, tanto novas como as xa cultivadas nos criadeiros.
Diagnosticar as causas dos problemas de caída de produción de determinados recursos mariños, entre
os que se encontran peixes, moluscos e crustáceos.
Identificar biotoxinas mariñas e coñecer os mecanismos de acumulación e liberación nos moluscos.
Fomento da I+d+i empresarial no sector agro gandeiro con novos procesos, produtos e tecnoloxías.
Financiar grupos operativos e proxectos piloto para desenvolver proxectos concretos de interese para o
sector agro gandeiro.
Financiar os gastos operativos e investimentos dos centros públicos de I+D+i no sector agro gandeiro.
Indicadores de
produtividade

Número de entidades que reciben axudas.
Investimento mobilizado en proxectos de innovación ou I+D.
Número de proxectos financiados no eido da explotación dos recursos mariños vivos.
Número de proxectos de I+D+i no sector agro gandeiro.

Programas de
gasto

561A. Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica.
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Título do Obxectivo
estratéxico

OE 1.1.02 Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria
galega.

Diagnóstico

En 2014 Galicia continúa clasificada no grupo de economías cun compoñente innovador moderado
segundo o índice de innovación Rexional. En 2013, o sector do ensino superior representa o 39,3% do
gasto total en I+D, fronte o 28,0% de España e o 23,2% da UE28, e supón ademais o 5% do gasto total
do sector en España.
En canto aos recursos humanos, no ano 2013 en Galicia un total de 9.386 persoas dedicáronse a
actividades de I+D (47% pertence ao sector do ensino superior) e o número de investigadores foi de
5.397 (57% do ensino superior, dos que o 43% son mulleres).
A distribución da produción científica en revistas de difusión internacional no ano 2012, en Galicia era de
17,21 documentos por cada 10.000 habitantes e en 2013 o número de patentes ascende a 59,4 por
millón de habitantes.

Necesidades
Retos

Impulsar aos grupos de investigación mediante unha definición clara das súas liñas de investigación.
Fomentar a actividade investigadora en áreas de prioridade para Galicia co apoio á investigación
singular desenvolvida nos Campus de Excelencia Internacionais e nos Centros de Investigación
singular.
Potenciar o proceso de selección, formación e atracción do persoal investigador que se poida incorporar
ao sistema de I+D+i universitario.
Dotar de infraestruturas de investigación e servizos de acceso á información e á transferencia de
resultados.

Resultados que se
pretende conseguir

Aumento da calidade científica dos programas de investigación universitaria medida de acordo a
estándares internacionais.

Indicador de
resultado

IR 1.1.02 Número de postgraduados captados polas universidades

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de financiamento das universidade galegas 2011-2015.
Plan de financiamento das universidades galegas (en negociación) 2016-2020.

Principais liñas de
actuación

Consolidación das unidades de investigación.
Medidas de mellora e apoio aos centros de investigación singulares.
Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía.

Principais
indicadores de
produtividade

Patentes rexistradas (núm.)
Produción científica (núm. de artigos ou traballos indexados)

Programas de gasto

561B. Investigación universitaria.
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1.2. Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación
sectorial e protección da competencia.
EIXE 1

EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

Prioridade de
actuación

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

Retos estratéxicos

Con esta prioridade de actuación preténdese que a industria galega aumente a súa competitividade o que
debe redundar na xeración de emprego de calidade e en garantir a sustentabilidade da industria.
Para iso, priorízanse actuacións vertebradas en torno as seguintes liñas de traballo:
-

Desenvolvemento dos factores territoriais de competitividade para favorecer a implantación das
industrias en Galicia (Solo industrial, TIC, robótica, enerxía, infraestruturas e loxística, formación
dual, normativa).

-

Apoiar a transformación das empresas para que baseen o seu funcionamento na observación e
adaptación sistemática ao entorno, a visión estratéxica, o desenvolvemento de competencias do
equipo humano e a excelencia organizativa.

-

Mellorar o financiamento e estrutura de capital das empresas, favorecendo a aparición de negocios
complementarios, a diversificación, impulsando a cooperación e as alianzas interempresariais para
acadar, en definitiva, un maior crecemento das nosas empresas.

-

A Innovación, tendo en conta que o obxectivo dunha economía en rede non é apropiarse do
coñecemento senón facer que Galicia sexa un nodo polo que pasa ese coñecemento.

-

Apoio á incorporación de estratexias de internacionalización no negocio das empresas,
acompañándoas na preparación do seu proceso de apertura ao exterior e poñendo á súa disposición
financiamento, asesoramento e servizos de apoio. A finalidade é a apertura a un mercado
internacional ata aumentar nun 25% o nivel de exportacións da comunidade autónoma ata acadar o
40% do PIB.

Todo isto, concrétase no obxectivo final de recuperar o peso do sector industrial en Galicia, ata que este
supoña un 20% do PIB Galego no 2020, partindo do 13,1% actual.
Planificación
sectorial

Axenda da competitividade de Galicia. Industria 4.0 (en proceso de elaboración)
Estratexia de internacionalización 2020.
Plan Sectorial de Ordenación de Areas Empresariais de Galicia.

Programas de gasto

531A, 613A, 731A, 732A, 734A, 741A, 751A
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.1.2.01. Ofertar solo industrial de calidade e axustado á demanda, impulsando este recurso
como polo de atracción de empresas, facilitando a implantación de novas empresas no noso
territorio e evitando a deslocalización das implantadas.

Diagnóstico

Galicia presenta unha densidade empresarial de 73,5 empresas por mil habitantes en 2012, nos últimos
anos produciuse un descenso debido á crise económica. Por provincias, non hai diferenzas significativas,
pero obsérvase unha alta densidade nos municipios próximos ás grandes cidades e que contan con
destacadas áreas industriais. Ao contrario, no interior das provincias de Lugo e Ourense, a pesar dos
baixos niveis de poboación, a densidade empresarial é moi reducida, derivada do escaso tecido
empresarial.
Cómpre planificar as actuacións en materia de solo en busca da creación de importantes áreas loxísticas
e intermodais e de conseguir un equilibrio territorial que consiga asentar poboación principalmente nas
localidades do interior de Galicia que están a perder poboación a un ritmo acelerado.
A dispoñibilidade de solo empresarial nestes momentos é proporcional ao dispoñible nas comunidades do
entorno e os prezos tamén son semellantes. En relación co solo industrial existente en Portugal, este
resulta altamente competitivo debido non só ao seu prezo, senón tamén a outros custes que levan
asociado as propias actividades a desenvolver, como as fiscais ou laborais, que son sensiblemente mais
moderados.

Necesidades
Retos

Minorar o desequilibrio territorial existente no asentamento empresarial.
Mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas.
Promover o transporte sustentable e eliminar os estrangulamentos nas infraestruturas de rede
fundamentais.
Promover o emprego e favorecer a mobilidade laboral.

Resultados que se
pretende
conseguir

Aproveitamento adecuado do solo empresarial posto a disposición, atraendo investimentos que xeren
actividade económica e creación de emprego.

Indicador de
resultado

IR 1.2.01. Número de empresas asentadas.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan Sectorial de Ordenación de Areas Empresariais de Galicia.
Axenda da competitividade de Galicia. Industria 4.0 (en proceso de elaboración).

Principais liñas de
actuación

Adquisición de solo.
Urbanización de solo industrial.

Indicadores de
produtividade

Superficie de planeamento aprobado.
Superficie de planeamento en tramitación.
Superficie de solo adquirido.
Superficie de solo en proceso de urbanización.

Programas de
gasto

531A. Promoción de solo para actividades económicas
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.1.2.02. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á
seguridade industrial e de equipamentos industriais.

Diagnóstico

Durante os últimos anos obsérvase un descenso significativo no número de accidentes e enfermidades
laborais en Galicia. Así, desde 2005 as baixas por accidente de traballo e por enfermidades profesionais,
descenderon un 53% e un 56%, respectivamente.
Este descenso visualízase tamén nos índices de incidencia de accidentes laborais por cada mil afiliados á
Seguridade Social con continxencia de accidentes de traballo cuberta, que acada en 2013 o valor de
29,7, reducindo máis de 20 puntos con respecto a 2005.
Pese a esta mellora, a cultura da seguridade industrial non está plenamente implantada en Galicia e
existe un número importante de industrias que non cumpren na súa totalidade cos regulamentos de
seguridade industrial que lles son de aplicación. O mesmo sucede coas instalacións sometidas a
regulamentos de seguridade industrial que se localizan en domicilios particulares, como os ascensores,
instalacións de baixa tensión, instalacións térmicas en edificios, etc.
Non existen diferenzas apreciables co resto das comunidades autónomas españolas, pero si co resto de
Europa, onde existe unha maior concienciación da sociedade coa seguridade industrial. Así mesmo, é
necesario continuar coa mellora das infraestruturas coas que contan os parques empresariais co fin de
favorecer as condicións nas que se desenvolve o tecido industrial galego.

Necesidades
Retos

Conseguir que todas as industrias galegas e instalacións cumpran cos requirimentos que establecen os
regulamentos de seguridade industrial que lles son de aplicación, para que sexan o máis seguras
posibles.

Resultados que se
pretende
conseguir

Acadar que todas as instalacións sometidas a regulamentos de seguridade industrial estean debidamente
rexistradas, que se deseñen cumprindo cos requisitos de seguridade aplicables, e que se manteñan
adecuadamente.

Indicador de
resultado

IR 1.2.02. Instalacións que cumpren cos regulamentos de seguridade industrial que lle son de aplicación.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de inspección en materia de seguridade industrial (actualización anual).

Principais liñas de
actuación

Comprobar a adecuación da posta en funcionamento e as condicións de servizo dos establecementos e
das instalacións, así como da fabricación e comercialización dos produtos industriais, respecto dos
regulamentos de seguridade e normativa que lles sexan aplicables.
Axudas para a renovación de instalacións sometidas a regulamentos de seguridade industrial e para
mellora de equipamentos industriais.

Indicadores de
produtividade

Número de instalacións inspeccionadas.
Número de instalacións renovadas.

Programas de
gasto

732A. Regulación, apoio e modernización da industria.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.1.2.03. Impulsar o crecemento e a competitividade
comunidade autónoma de Galicia.

dun sector mineiro sustentable na

Diagnóstico

A crise económica sufrida nos últimos anos tivo unha notable repercusión na actividade extractiva da
nosa Comunidade Autónoma, concentrada particularmente nos subsectores máis relacionados coa
construción, que incidiu na presenza, á baixa, dos recursos minerais galegos nos mercados. Segundo o
índice de produción industrial publicado polo INE, a división da CNAE “outras industrias extractivas” (que
inclúe a pedra e a lousa) presenta unha caída entre 2007 e 2014 do 62,9%.
Por outra banda, a creación dos clústers sectoriais contribúe á busca da diversificación dos produtos
derivados dos recursos minerais autóctonos e á mellora dos aspectos tecnolóxicos a través da innovación
e modernización mediante a aplicación de proxectos demostrativos.
Por ultimo, nos últimos tempos, percíbese na sociedade galega un certo receo cara a actividade mineira
que fai necesario o desenvolvemento de actuacións de mellora da imaxe do sector.

Necesidades
Retos

Debido a crise que afecta ao sector, resulta preciso apoiar ao mesmo para contribuír a mellorar a súa
competitividade, a imaxe social en condicións de sustentabilidade e a seguridade.

Resultados que se
pretende
conseguir

Incrementar a produción mineira na nosa Comunidade a través do mellora da competitividade, da
internacionalización e da diversificación de produtos. Mellorar as condicións do traballo das explotacións
mineiras.

Indicador de
resultado

IR 1.2.03.a Exportacións de manufacturas de pedra (capitulo 68 da TARIC).
IR 1.2.03.b Produción das industrias extractivas.

Planificación
relacionada co
obxectivo
Principais liñas de
actuación

Fomento do uso dos recursos mineiros na mellora da eficiencia enerxética dos edificios e medidas de
apoio para a utilización de produtos mineiros nos edificios.
Recuperación dos espazos afectados por labores mineiras abandonadas, actuacións de recuperación e
posta en seguridade de labores mineiras.
Redución da incidencia dos niveis de sílice en suspensión nas explotacións e nos establecementos de
beneficio.

Indicadores de
produtividade

Axudas concedidas.
Actuacións de estudo, difusión e promoción.
Accións de apoio ao sector.

Programas de
gasto

734A. Fomento da minería.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.1.2.04. Mellorar a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun
entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e
internacionalización.

Diagnóstico

Galicia conta cun tecido empresarial escaso e moi atomizado, así o 96% das pemes son microempresas,
polo que o tamaño da peme galega é moi reducido (2,15 traballadores por empresa). O tamaño
empresarial ten unha ampla relevancia no funcionamento da economía, xa que as empresas de menos
de 50 empregados atopan especiais dificultades na especialización do seu persoal, a capacidade de
innovar, a proxección en mercados internacionais e o acceso ao crédito.
O descenso desde que comezou a crise no número de pemes activas (2,9%), especialmente grave no
caso de pequenas e medianas empresas (23,4%), a inferior produtividade e as dificultades de acceso ao
financiamento no mercado, indican a necesidade de fomentar a creación de novas empresas como fonte
de creación de valor engadido, mellora da produtividade e creación de emprego.

Necesidades
Retos

Desenvolver os factores territoriais de competitividade: solo industrial, enerxía, loxística, formación dual,
integración efectiva das TIC e tecnoloxías facilitadoras, infraestruturas axeitadas. Profesionalizar o tecido
empresarial a través da mellora do capital humano. Fomentar o emprendemento. Consolidación,
capitalización e crecemento empresarial para acadar masa crítica competitiva. Incrementar a presenza no
mercado exterior. Captar investimento estranxeiro para completar as cadeas de valor.

Resultados que se
pretende
conseguir

Lograr un crecemento baseado no equilibrio e hibridación entre sectores tradicionais e de futuro.
Incrementar: o número de empresas de dimensión media (50-100 traballadores), a fortaleza financeira
das empresas, as taxas de emprendemento, a cultura innovadora, a vocación global, a proporción de
cadeas de valor e os modelos de negocio adaptados ás necesidades da nova economía (cadeas de valor
globais, automatización, interconexión, loxística intelixente, incorporación de tecnoloxías).

Indicador de
resultado

IR 1.2.04.a. Empresas exportadoras.
IR 1.2.04.b. Empresas medianas (entre 50 e 249 traballadores).
IR 1.2.04.c. Taxa de actividade emprendedora.
IR 1.2.04.d. Taxa de supervivencia de PEMES aos 4 anos.
IR 1.2.04.e. Investimento privado inducido.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Axenda da competitividade de Galicia. Industria 4.0 (en proceso de elaboración).

Principais liñas de
actuación

Profesionalización do tecido empresarial.
Impulso á iniciativa emprendedora.
Consolidación e crecemento das empresas.
Apoio á presenza nos mercados externos.
Captación de Inversións.
Subvencións a fondo perdido para fomentar os investimentos das empresas.

Indicadores de
produtividade

Número de empresas que reciben axudas.
Aumento do emprego nas empresas subvencionadas.

Programas de
gasto

741A. Apoio á modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e
produtividade empresarial.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.1.2.05. Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial.

Diagnóstico

O sector do comercio é una actividade fundamental desde o punto de vista económico e tamén social,
baseando a súa importancia en aspectos como o alto impacto na xeración de emprego, vertebración da
vida social das cidades, xerador de sinerxías co turismo e forte importancia do emprendemento.
O peso do valor engadido bruto (VEB) do comercio en Galicia sobre o PIB é do 10% (2012), en España
este peso é do 11,4%. O peso do emprego é moi superior, un 15,9% dos postos de traballo equivalentes
a tempo completo (18,5% en España), indicando que este é un sector moi intensivo en emprego.
Desde finais de 2007 a crise económica retraeu o consumo minorando a actividade do sector, a cifra de
negocios (segundo o indicador de actividade do sector servizos ponderado polo VEB) diminuíu un 18,9%
entre 2007 e 2013, en 2014 produciuse un crecemento do 2,1%.

Necesidades
Retos

Consolidar o sector mediante a regulación, a eliminación de trabas ao emprendemento, a
profesionalización, o relevo xeracional, a formación e o acceso ao financiamento.
Cooperar intra e intersectorialmente (asociacionismo. Comercio e cidade. Comercio e turismo).
Innovar (potenciación de novas ideas de formatos, produtos ou servizos) e modernizar (mellora da imaxe
e a calidade dos servizos).
Usar as novas tecnoloxías e potenciar a empresa comercial dixital.
Dinamizar o consumo.

Resultados que se
pretende
conseguir

Desenvolver unha estratexia de promoción, impulso e mellora da competitividade do sector comercial.

Indicador de
resultado

IR 1.2.05.a Cifra de negocios do comercio.
IR 1.2.05.b Emprego no comercio.

Planificación
relacionada co
obxectivo
Principais liñas de
actuación

Impulso á creación de novas empresas comerciais e apoios ás empresas existentes.
Garantir a continuidade empresarial, o relevo xeracional e a transmisión de saber facer e o coñecemento.
Aproveitamento das sinerxías intra e intersectoriais para a mellora do sector.

Indicadores de
produtividade

Campañas de difusión e promoción.
Novos establecementos comerciais.
Número de proxectos.

Programas de
gasto

751A. Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia.
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Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
OI.1.2.01. Mellorar a competencia e funcionamento dos mercados, removendo obstáculos á entrada de novas
empresas e garantindo a defensa dos dereitos e intereses dos consumidores e usuarios.
Principais liñas de actuación:
Detección e sanción de condutas anticompetitivas. A promoción da competencia trata de mellorar o entorno
competitivo por medio de mecanismos non coactivos, como a elaboración de informes, recomendacións e
todos aqueles medios que permitan difundir na sociedade os valores da competencia.
-

Reforzo da protección e defensa dos consumidores.

-

Reforzo dos organismos reguladores da competencia.

631A

OI.1.2.02. Contribuír ao fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e
internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e protección da
competencia.
Principais liñas de actuación:
Actuacións de soporte aos servizos xerais de industria.
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1.3. Aumentar a empregabilidade e produtividade dos traballadores galegos a través da
formación e innovación constante

EIXE 1

EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

Prioridade de
actuación

PA.1.3. Aumentar a empregabilidade e produtividade dos traballadores galegos a través da
formación e innovación constante

Retos estratéxicos

Modernización dos Servizos Públicos de Emprego e do propio marco institucional do Sistema Nacional de
Emprego. Para atender a este obxectivo global, a Estratexia conta con 2 tipos de obxectivos específicos:
a) Por unha banda, os obxectivos estratéxicos ou prioritarios.
-

Mellora da empregabilidade dos mozos e mozas e cumprimento da garantía xuvenil.

-

Favorecer a empregabilidade doutros colectivos especialmente afectados polo desemprego
(desempregados de longa duración, maiores de 55 anos e beneficiarios do programa de
recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego (PREPARA).

-

Mellora da calidade da Formación Profesional para o Emprego.

-

Reforzar o vencello entre as políticas activas e pasivas de emprego.

-

Impulso do emprendemento.

b) Por outra, os obxectivos estruturais agrupados nos seguintes eixos.
1.Orientación
1.1.Informar sobre o mercado de traballo, medidas e servizos ofrecidos polos SPE.
1.2.Diagnose individualizada.
1.3.Xestión de itinerarios individuais.
1.4.Xestión e cobertura de ofertas de emprego.
1.5.Relación con empresas e outros axentes do mercado de traballo.
2.Formación.
2.1 Incrementar o esforzo formativo na formación profesional para o emprego: Incrementar a
taxa de cobertura, o número de horas de formación por alumno e facilitar a accesibilidade á
formación de persoas as desempregadas e ocupadas.
2.2 Promover un mellor axuste da formación profesional para o emprego ás necesidades do
mercado de traballo: Revisión e adecuación da formación profesional para o emprego
establecéndose unha oferta que teña en conta as peculiaridades do mercado laboral en eidos
concretos.
2.3 Promover a formación acreditable: adecuación da formación profesional para o emprego
establecéndose unha oferta con especial prioridade á formación conducente a certificados de
profesionalidade.
2.4 Promover a formación en alternancia: Promover a formación en alternancia co emprego e a
experiencia laboral.
2.5 Avanzar e consolidar a avaliación e recoñecemento das competencias profesionais.
2.6 Promover unha oferta formativa dirixida especialmente aos colectivos con maiores
dificultades de inserción no mercado laboral.
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2.7 Mellorar os sistemas de seguimento e avaliación da calidade da formación profesional para
o emprego.
3. Oportunidades de emprego
3.1 Fomentar e soster a contratación de colectivos e sectores con dificultades, para
proporcionar traballo, experiencia e soster a actividade económica: Fomentar a contratación de
persoas desempregadas, en especial aquelas con maiores dificultades de inserción no mercado
laboral. Proporcionar traballo ou experiencia profesional ás persoas desempregadas, en
especial con maiores dificultades de inserción no mercado laboral.
3.2 Fomentar a contratación de persoas desempregadas en sectores emerxentes con
perspectivas de crecemento de emprego.
3.3 Aflorar emprego en economía somerxida: Fomentar as oportunidades de emprego para
persoas que se encontran en situación de emprego non declarado.
3.4 Fomentar a inserción laboral de persoas desempregadas perceptoras de prestacións por
desemprego: Fomentar a activación para o emprego das persoas beneficiarias de prestacións
para axilizar a súa incorporación ao mercado de traballo antes do esgotamento das prestacións,
evitando con elo a desprotección do desempregado.
4.Igualdade de oportunidades no acceso ao emprego
4.1 Remover obstáculos no acceso ao emprego: Establecer medidas que eliminen ou diminúan
os obstáculos relacionados co lugar de residencia, a situación socioeconómica ou determinadas
circunstancias persoais, especialmente naqueles sectores nos que as mulleres se encontran
subrepresentadas.
4.2 Promover a mobilidade funcional e sectorial, especialmente naqueles sectores ou
cualificacións con baixa oferta no mercado laboral actual e no entorno da propia empresa.
4.3 Promover a mobilidade xeográfica: Promover a mobilidade xeográfica para aproveitar
oportunidades de emprego e formación que existan noutras zonas do país e/ou o estranxeiro.
4.4 Promover medidas de promoción da conciliación da vida familiar e laboral e a
corresponsabilidade.
5.Emprendemento
5.1 Formación e asesoramento a emprendedores: Formación e asesoramento integral ás
persoas emprendedoras que proporcione unha mellor viabilidade dos proxectos empresariais.
5.2 Apoio ás iniciativas empresariais mellorando a eficacia e eficiencia dos servizos e axudas
que se lles ofrecen.
5.3 Promover o desenvolvemento territorial: Promover o desenvolvemento territorial, apoiando
especialmente a creación de novas iniciativas empresariais en zonas rurais.
5.4 Fomentar a cultura emprendedora.
5.5 Fomento do emprego autónomo: Incorporar aos desempregados ao emprego autónomo e
economía social.
6. Mellora do marco institucional do Sistema Nacional de Emprego
Planificación
sectorial

PAPE
Estratexia española de activación para o emprego.
Plan de Emprego Xuvenil.
Programa de Activación para o Emprego.
II Plan galego de formación profesional.
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Estratexia Galega de Seguridade e Saúde Laboral 2015-2020 (en proceso de elaboración).
Plan estratéxico de responsabilidade social de Galicia 2015-2020 (en proceso de elaboración).
Plan de prevención de riscos laborais na Administración xeral da Xunta de Galicia.
Estratexia de impulso do cooperativismo 2016-2020 (en proceso de elaboración).
Programas de
gasto

321A, 322A, 322C, 323A, 323B, 324A, 324B
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Título do Obxectivo
estratéxico

OE.1.3.01 Diminuír a taxa de desemprego en Galicia co fomento da empregabilidade das persoas
desempregadas, a través da adquisición de experiencia profesional.

Diagnóstico

Produciuse un deterioro do mercado de traballo dende que comezou a crise económica. Desde entón
reducíronse os ocupados en 203.200 persoas e incrementouse o número de parados en 162.600
persoas; o desemprego aumentou notablemente nos últimos anos ata acadar unha taxa de paro do
21,7% no ano 2014. Con todo a taxa de paro segue a estar por baixo da media nacional que se sitúa no
24,4%, pero lonxe da media europea que se atopa no 10,2%. Este problema acentuouse entre a
poboación xuvenil que pasou dunha taxa de paro do 21,2% ao 48,5% durante a crise. A nivel europeo
esta taxa sitúase no 22,1% en 2014.
A taxa de paro de longa duración pasou do 1,9% ao 11,6% durante este período, valor que é inferior
ao de España (15,1%) pero supera en case 6 puntos á taxa de desemprego de longa duración da UE28.

Necesidades

Incrementar a taxa de actividade, tendo en conta que en Galicia é inferior á media española e europea.

Retos

Reducir a taxa de desemprego, especialmente do desemprego xuvenil.
Diminuír a fenda de xénero persistente no ámbito laboral, con valores más baixos de taxa de actividade
feminina e máis altas taxas de desemprego das mulleres.
Diminuír a alta taxa de temporalidade e mellorar o acceso ao mercado de traballo doutros colectivos,
ademais das persoas mozas, como serían os parados de longa duración ou as persoas en risco de
exclusión social.
Impulsar a creación de postos de traballo no ámbito local desde a perspectiva de que existen novos
viveiros de emprego susceptibles de xerar novos postos de traballo, sendo no ámbito local onde se
atopan as maiores posibilidades de detección e aproveitamento en beneficio do emprego.

Resultados que se
pretende conseguir

Impulsar a creación de emprego estable e de calidade.
Aumentar a capacidade de emprego das persoas desempregadas e xerar oportunidades laborais de
calidade.
Avanzar na igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
Promover a integración laboral de colectivos desfavorecidos: mozos, parados de longa duración ou
persoas en risco e exclusión social.
Reducir o tempo de desemprego dos parados de longa duración.
Diminuír o número de persoas en risco de exclusión social.

Indicador de
resultado

IR 1.3.01. Participantes que obteñen un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación
(coa desagregación do ANEXO I do Regulamento 1304/2013 do FSE)

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de Emprego Xuvenil.

Principais liñas de
actuación

Desenvolver medidas de activación para o emprego, que contribúan a reducir o tempo que os
traballadores pasan en situación de desemprego e faciliten o seu retorno ao mundo laboral:

Programa de Activación para o Emprego.

-

Contratación temporal de persoas desempregadas ou beneficiarias de determinados
Programas estatais como o Programa de activación para o emprego.
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-

Programas integrados de emprego con intermediación laboral.

Indicadores de
produtividade

Desempregados, incluídos os de longa duración.

Programas de gasto

322A. Mellora e fomento da empregabilidade.

Desempregados de longa duración e persoas menores de 25 anos, desagregados por sexo, que
participan nos programas.
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Título do Obxectivo
estratéxico

OE.1.3.02. Aumentar a inserción laboral e o emprendemento, especialmente para as persoas con
especiais dificultades para atopar traballo.

Diagnóstico

No ano 2014, a taxa de actividade da poboación galega alcanzou o 72,9%, igual que a cifra do ano
anterior e seis décimas por debaixo do rexistro de 2012 onde se acadou a cota máis alta xamais
alcanzada para o grupo poboacional comprendido entre os 16 e 64 anos. Non obstante, persiste a
fenda de xénero, xa que a taxa de actividade das mulleres no ano 2014 foi inferior en 7.8 puntos á dos
homes. A taxa de ocupación da poboación entre 16 e 64 anos, acada o 57%.
O desemprego aumentou notablemente nos últimos anos debido á crise económica ata acadar unha
taxa de paro do 22,0% no ano 2013, en 2014 a taxa reduciuse tres décimas e situouse no 21,7%.

Necesidades
Retos

Mellorar a empregabilidade das persoas mozas galegas, ofrecéndolles unha experiencia laboral no
mercado ordinario de traballo. Promover a aposta polos contratos indefinidos e estables. Reincorporar
ao mercado de traballo ás persoas desempregadas de longa duración. Fomentar o autoemprego
individual ou colectivo como fórmula eficaz de reincorporación ao mercado de traballo. Lograr un
mercado de traballo máis inclusivo que integre de xeito normalizado ás persoas con discapacidade e
aquelas que se atopen nunha situación de exclusión.

Resultados que se
pretende conseguir

Diminuír a taxa de desemprego e favorecer tanto a contratación de persoas desempregadas por conta
allea como o autoemprego individual e colectivo.

Indicador de
resultado

IR 1.3.02. Participantes que obteñen un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación
(coa desagregación do ANEXO I do Regulamento 1304/2013 do FSE).

Planificación
relacionada co
obxectivo

Programa de Activación para o Emprego.
Plan de Emprego Xuvenil.
Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020.

Principais liñas de
actuación

Programas de fomento da contratación por conta allea.
Programas de promoción do auto emprego.
Programas de integración laboral de persoas con discapacidade e de colectivos en risco de exclusión
social.

Indicadores de
produtividade

Desempregados, incluídos os de longa duración.

Programas de gasto

322C. Promoción do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo inclusivo.

Desempregados menores de 25 anos, desagregados por sexo, que participan nos programas.
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Título do Obxectivo
estratéxico

OE.1.3.03 Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas, mediante a adquisición de
formación profesional, co obxecto de aumentar a cualificación profesional dos traballadores e
traballadoras, e aumentar as súas posibilidades de acceso ao mercado laboral.

Diagnóstico

A situación de crise económica ten efectos preocupantes na evolución das cifras de desemprego. O
incremento do paro xunto coa diminución de ofertas de emprego no mercado de traballo dificultan as
posibilidades de acceso ao mercado laboral. Desde que comezou a crise reducíronse os ocupados en
203.200 persoas e incrementouse o número de parados en 162.600 persoas; o desemprego aumentou
notablemente nos últimos anos ata acadar unha taxa de paro do 21,7% no ano 2014. Con todo a taxa
de paro segue a estar por baixo da media nacional que se sitúa no 24,4%, pero lonxe da media europea
que se atopa no 10,2% Este problema acentuouse entre a poboación xuvenil que pasou dunha taxa de
paro do 21,2% ao 49,5% neste período. Esta situación obriga a adoptar medidas que permitan mellorar
a empregabilidade das persoas en situación de desemprego, considerándose por conseguinte que as
actuacións orientadas a aumentar a formación e capacitación profesional dos traballadores e
traballadoras constitúen un piar clave neste sentido.

Necesidades

Reducir a taxa de desemprego, especialmente o desemprego xuvenil e incrementar a cualificación
profesional das persoas en risco de exclusión.

Retos

Co fin de contribuír á redución da taxa de desemprego, o Servizo Público de Emprego de Galicia debe
constituír o eslavón principal na cadea de intermediación laboral, a través da súa modernización, a
formación e o uso das tecnoloxías da información e das comunicacións considéranse básicas neste
sentido, a fin de axudar aos traballadores a atopar un emprego axeitado as súas características e aos
empregadores a contratar traballadores apropiados ás súas necesidades, a fin de corrixir os desaxustes
entre a oferta e a demanda e coordinarse co resto das políticas activas de emprego. Sempre coa
finalidade última de acadar os maiores niveles de inserción laboral.
Resultados que se
pretende conseguir

Mellorar a formación e cualificación das persoas desempregadas co fin de facilitar o acceso ao mercado
laboral.

Indicador de
resultado

IR 1.3.03. Porcentaxe de persoas desempregadas que participa na programación de accións
formativas, sobre o total de poboación galega desempregada.

Planificación
relacionada co
obxectivo

II Plan galego de formación profesional.
Plan de Emprego Xuvenil.
Programa de Activación para o Emprego.

Principais liñas de
actuación

Accións de formación das persoas desempregadas.
Medidas para acadar un maior axuste da formación profesional para o emprego ás necesidades do
mercado de traballo.
Medidas de impulso á formación para o emprego asociada á impartición de accións formativas
vinculadas á obtención de certificados de profesionalidade.
Aumento da capacidade de emprego xuvenil, a través de programas específicos de formación,
mediante o fomento da realización de contratos de formación e aprendizaxe, prácticas non laborais en
empresas, etc.

Indicadores de
produtividade

Número de persoas, desagregado por sexo, que participan nos programas de formación.
Número de persoas xoves, desagregado por sexo, que participan nas accións formativas, en relación co
número total de persoas que figuran inscritas no Sistema de Garantía Xuvenil.
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Programas de gasto

323A. Formación profesional desempregados.
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Título do Obxectivo
estratéxico

OE.1.3.04 Mellorar a capacitación e cualificación profesional das persoas traballadoras
ocupadas, mediante a adquisición de formación profesional, co obxecto de aumentar a
estabilidade no emprego, e posibilitar a promoción profesional, o incremento da capacidade
para aumentar as súas rendas así como a competitividade das empresas do tecido produtivo
galego. Prestando especial atención ao colectivo das mulleres traballadoras, así como aos
colectivos de baixa cualificación.

Diagnóstico

A poboación activa galega superou antes da crise a cifra de 1.300.000 persoas, manténdose por
encima da devandita cota ata 2013 e 2014, acadando este ano os 1.273.900 activos. Por xénero, no
2014, supera en máis dun 10,5% a cifra de homes activos con respecto á porcentaxe de mulleres. No
período 2008-2014 a taxa de actividade da poboación galega de 16 a 64 anos incrementouse 1,2
puntos acadando no 2014 o 72,9%, cifra similar á do ano anterior. Segundo o sexo, a taxa de
actividade das galegas do grupo de idade de 16 a 64 anos, pasou de supoñer o 62,1% en 2006 ao 69%
en 2014.
Sobre o total da poboación de 16 e máis anos, a poboación activa alcanza o 53,8% en 2014, con
diferenzas notables entre provincias, onde esta porcentaxe é inferior nas provincias de Lugo (51,4%) e
especialmente en Ourense (47,3%).
En canto á taxa de ocupación, a tendencia que seguiu durante os últimos anos é similar á representada
para a economía galega, cun punto de inflexión claro desde que a crise económica empezou a afectar
de maneira agresiva sobre a realidade laboral galega. Antes da crise a taxa de ocupación, do grupo de
idade de 20 a 64 anos, consegue o máximo de 68,4%, valor moi próximo á taxa de ocupación de
España (68,5%) e da UE-28 (70,3%). A partir de entón, a taxa de ocupación de Galicia sofre caídas,
nalgún ano superiores aos dous puntos porcentuais, ata situarse no 59,7% en 2014. Na UE-28, a taxa
presenta unha tendencia máis estable e entre 2008 e 2014 a caída foi de 1,1 puntos.

Necesidades
Retos

Mellorar a cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas. Mellorar a competitividade das
empresas. Reducir a temporalidade no emprego. Reducir a fenda de xénero na taxa de ocupación
feminina.

Resultados que se
pretende conseguir

Con esta formación preténdese que os traballadores e empresas se adapten aos cambios continuos da
economía globalizada, ofrecendo ás persoas ocupadas novos coñecementos e habilidades para o
desempeño das súas funcións actuais e futuras, e se formen naquelas competencias que lles faciliten
unha recualificación profesional adaptada ao seu posto de traballo, para incrementar a competitividade
das mesmas e, en consecuencia, as súas posibilidades de mantemento do emprego.

Indicador de
resultado

IR 1.3.04. Porcentaxe de persoas ocupadas que participa na programación de accións formativas,
sobre o total de poboación ocupada galega

Planificación
relacionada co
obxectivo

II Plan galego de formación profesional.

Principais liñas de
actuación

Accións de formación ás persoas ocupadas.
Medidas para acadar un maior axuste da formación profesional para o emprego ás necesidades do
mercado de traballo.
Impulsar a formación para o emprego asociada á impartición de accións formativas vinculadas á
obtención de certificados de profesionalidade e competencias TIC.

Indicadores de
produtividade

Número de persoas, desagregado por sexo, que participan nos programas de formación.
Número de persoas, desagregado por sexo, que participan en accións formativas asociadas a
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certificados de profesionalidade ou TIC.
Programas de gasto

323B. Formación profesional ocupados.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.1.3.05 Acadar unhas relacións laborais modernizadas baseadas na responsabilidade social
empresarial (RSE), diminuíndo a conflitividade e a sinistralidade laboral.

Diagnóstico

O número de convenios colectivos que existen en Galicia a 31/12/2014 é de 896, tanto vixentes como
prorrogados tacitamente, e afectan a 425.035 persoas. En 2014 os convenios asinados e revisados
afectaron a 52.272 persoas, 42.115 homes e 10.157 mulleres. Os convenios de sector afectan ao 77,9%.
O Observatorio Galego de RSE indica que o coñecemento da RSE polas empresas é de 3,04 sobre 5,
mentres que só o 20,3% das empresas entrevistadas declara contar cun Plan de Igualdade.
Existe unha paulatina redución da sinistralidade laboral en Galicia, pasando de 39.499 accidentes en
2008 a 23.217 en 2014, aínda que durante o ano 2014 produciuse un lixeiro incremento en Galicia.

Necesidades
Retos

Promover e facilitar a consecución de acordos, mediante a xestión dos mecanismos previstos no Acordo
galego de solución extraxudicial de conflitos de traballo (AGA): a mediación e a arbitraxe. Fomentar a
negociación colectiva e contribuír á mellora das condicións laborais.
Contribuír a eliminar a discriminación e a fomentar a igualdade entre homes e mulleres nas relacións
laborais. Formación e divulgación en materia de relacións laborais en Galicia. Fomentar a xestión
empresarial baixo criterios de responsabilidade social.

Resultados que se
pretende
conseguir

Lograr un bo clima de relacións e condicións laborais, cunha igualdade entre homes e mulleres nas
relacións laborais, minorar os conflitos e reducir os accidentes laborais e que as empresas galegas se
xestionen con criterios de RSE.

Indicador de
resultado

IR 1.3.05.a. Índice de incidencia de accidentes laborais

Planificación
relacionada co
obxectivo

Estratexia Galega de Seguridade e Saúde Laboral 2015-2020 (en elaboración).

IR 1.3.05.b. Número de acordos adoptados no proceso do Acordo galego de solución extraxudicial de
conflitos de traballo (AGA).

Plan estratéxico de responsabilidade social de Galicia 2015-2020 (en proceso de elaboración).
Plan de prevención de riscos laborais na Administración xeral da Xunta de Galicia.

Principais liñas de
actuación

Promoción da redución da sinistralidade, a través das seguintes actuacións:
-

Formación e información en materia de seguridade e saúde laboral.

-

Sensibilización da sociedade fronte á prevención de riscos laborais.

No eido das condicións laborais:
-

Accións de promoción da igualdade laboral

-

Facilitar a consecución de acordos en materia laboral.

-

Acción de formación e información en materia de relacións laborais.

-

Promoción dos modelos de xestión empresarial responsable e a conciliación laboral, familiar e
persoal.

Indicadores de
produtividade

Persoas participantes nas distintas accións, desagregadas por sexo.
Número de acordos acadados en materia laboral.
Porcentaxe de coñecemento da RSE

Programas de
gasto

324A. Mellora da organización e administración das relacións laborais e da seguridade e saúde no
traballo.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.1.3.06 Promover o cooperativismo e a economía social, como forma de xerar emprego e
contribuír ao desenvolvemento económico e social de Galicia.

Diagnóstico

A economía social representa en Europa o 10 % das empresas. En Galicia existen 1.243 cooperativas e
1.800 sociedades laborais activas. O seu impacto conxunto sobre o emprego representa preto dun 2% da
poboación ocupada.
Configúrase como un sector en consolidación, cun amplo potencial de crecemento e unha demostrada
capacidade para a creación de emprego de calidade e para a resistencia á crise. Non obstante persisten
déficits no coñecemento da economía social e das súas vantaxes, así como falta de formación e de
acceso ao crédito para o impulso destas empresas.

Necesidades
Retos

Achegar á poboación xeral e aos emprendedores, os valores e principios cooperativos e a formación
necesaria. Promover iniciativas empresariais baseadas nas persoas e na cooperación e aproveitar as
vantaxes da economía social para xerar emprego e autoemeprego colectivo en especial entre a
xuventude. Mellorar as posibilidades de financiamento das empresas de economía social e impulsar a
mellora da súa xestión empresarial e societaria e da súa competitividade.

Resultados que se
pretende
conseguir

Fomentar o autoemprego colectivo e o emprendemento a través das fórmulas de economía social e
impulsar a competitividade destas empresas e a mellora da súa xestión, impulsando a comercialización e
internacionalización.

Indicador de
resultado

IR 1.3.06 Cooperativas e sociedades laborais vixentes en Galicia

Planificación
relacionada co
obxectivo

Estratexia de impulso do cooperativismo 2016-2020 (en proceso de elaboración).

Principais liñas de
actuación

Fomento do emprendemento colectivo a través da incorporación a cooperativas ou sociedades laborais.
Formación e difusión sobre a economía social e formación especializada para persoas membros ou
xestores das empresas de economía social.
Favorecer o acceso ao financiamento para o desenvolvemento de proxectos de emprendemento
colectivo.
Fomentar o asociacionismo e intercooperación entre as empresas de economía social, favorecendo a
posta en marcha de proxectos comúns, o intercambio de experiencias e a transferencia de
coñecementos.

Indicadores de
produtividade

Número de persoas que se incorporan como socios traballadores ou de traballo, ou a través de fórmulas
de autoemprego, a cooperativas e sociedades laborais.
Número de entidades de economía social beneficiadas.

Programas de
gasto

324 B. Promoción da economía social.
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Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
OI.1.3.01 Contribuír a aumentar a empregabilidade e produtividade dos traballadores galegos a través da
formación e innovación constante.
Principais liñas de actuación:
Actuacións de soporte aos servizos xerais de emprego.
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1.4. Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás
políticas de rehabilitación e conservación da vivenda.
EIXE 1

EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

Prioridade de
actuación

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

Retos
estratéxicos

-

Completar a articulación da rede de infraestruturas de transporte de Galicia co exterior e a
conexión entre os principais eixos exteriores.

-

Adecuar o transporte nos medios urbanos, mellorando a accesibilidade dos diferentes ámbitos
funcionais do territorio dende unha perspectiva metropolitana.

-

Garantir que o 83% da poboación se sitúe a 15 minutos ou menos do acceso á rede de Vías de
Altas Prestacións.

-

Mellorar a seguridade viaria, co fin de que o número de vítimas de accidentes de circulación nas
estradas galegas sexa mínimo.

-

Priorizar o investimento en mantemento, xestión e conservación da rede.

-

Fomentar o emprego de sistemas de transporte alternativos ao vehículo privado, a través da
implantación de aparcadoiros disuasorios nos contornos das cidades, así como de itinerarios
peonís e ciclistas.

-

Rematar a rede básica de autovías e estradas autonómicas, desenvolver sistemas de transporte
intermodais que fomenten o emprego dos medios de transporte colectivos.

-

Coordinar e impulsar a rehabilitación de vivendas como alternativa eficiente e sostible á
construción de vivenda nova .

Liñas de
actuación

Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas convencionais
Conservación e mantemento da vialidade da rede de estradas
Axudas para a rehabilitación en conxuntos históricos, núcleos rurais, remate de fachadas e Camiños de
Santiago.
Rehabilitación pública de vivenda. Reparación de vivendas de promoción pública.
Impulso das áreas de Rehabilitación integral.
Axudas á mellora da eficiencia enerxética.

Planificación
sectorial

Plan MOVE.
Plan de seguridade viaria de Galicia.
Plan director de mobilidade alternativa de Galicia.
Plan RehaVita, Plan Galego de Rehabilitación, aluguer e mellora de acceso a vivenda 2015-2020.

Programas de
gasto

451A, 512B
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.1.4.01. Fomentar a rehabilitación da vivenda e a renovación urbana, recuperando o patrimonio
residencial construído e minorando os impactos no medio, para satisfacer as necesidades de
vivenda da poboación, a calidade de vida dos cidadáns e dinamizar o sector da construción.

Diagnóstico

O sector da construción sufriu a crise económica en maior medida que outros sectores produtivos. No
apartado da construción residencial, o número de vivendas novas a construír segundo as licenzas
concedidas polos concellos roldaba nos anos 90 as 15.000 por ano; entre 2000 e 2008 este número
elevouse a máis de 30.000 por ano e no período 2009 a 2014 as vivendas novas non chegan ás 4.000
anuais. En cambio, no apartado da rehabilitación a caída non foi tan drástica e o peso da rehabilitación no
sector da vivenda, medido pola porcentaxe de vivendas rehabilitadas sobre o total, incrementouse do
3,5% ao 13,6%.
A pesar deste aumento do peso, a actividade da rehabilitación reduciuse nestes últimos anos pola
situación xeral do sector, estando 13 puntos por debaixo da media europea, que representa entorno ao
41,7 % do sector da construción.

Necesidades
Retos

Incentivar a recuperación do núcleos históricos das vilas e cidades galegas e no medio rural.
Mantemento da poboación residente en conxuntos históricos, núcleos rurais e barrios de vilas e cidades.
Reducir a demanda de novos desenvolvementos urbanísticos.
Aforro enerxético ao facer máis eficiente o consumo das vivenda rehabilitadas.
Dinamizar o sector da construción e mellorar a especialización en rehabilitación do mesmo.

Resultados que se
pretende
conseguir

Fomentar a rehabilitación de vivendas, a rehabilitación illada de edificios, mellorar a eficiencia enerxética
das vivendas e edificios, impulsar as áreas de rehabilitación integral (ARI). Conseguir rehabilitar 28.000
vivendas no período 2015-2020.

Indicador de
resultado

IR 1.4.01. Vivendas e edificios rehabilitados.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan RehaVita, Plan Galego de Rehabilitación, aluguer e mellora de acceso a vivenda 2015-2020.

Principais liñas de
actuación

Rehabilitación illada de edificios.
Rehabilitación directa polo IGVS.
Fomento das Áreas de Rehabilitación Integral.

Indicadores de
produtividade

Vivendas reparadas.
Vivendas licitadas para rehabilitación de promoción pública.
Axudas concedidas.
Expedientes tramitados.
Convenios e/ou acordos asinados

Programas de
gasto

451A. Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.1.4.02. Establecer un sistema de comunicación por vía terrestre que vertebre o territorio galego
co fin de achegar a poboación ás vías de altas prestacións. Realizar actuacións de conservación e
de mellora da seguridade vial para contribuír a unha mínima sinistralidade das estradas da
comunidade autónoma.

Diagnóstico

Galicia conta cunha rede de estradas que se estende sobre 17.641 quilómetros e cuxa xestión se
distribúe entre o Estado (2.296km, 13,0%), a Xunta de Galicia (5.492km, 31,1%) e as deputacións
provinciais (9.853km, 55,9%). Nesta rede, o 6,3% corresponde a vías de altas prestacións o que supón
un total de 1.107 quilómetros entre autovías, autoestradas e vías de altas prestacións.
Galicia caracterízase por presentar unha orografía accidentada, cunha intensa división minifundista do
terreo e asentamentos poboacionais altamente dispersos.
Os accidentes con vítimas rexistrados na rede de estradas de titularidade autonómica de Galicia
mantivéronse case constantes nos últimos cinco anos, resultando practicamente o mesmo número de
accidentes no ano 2010 que no ano 2014. Non obstante, o número de vítimas mortais diminuíu
significativamente.

Necesidades
Retos

Compatibilizar as necesidades de conservación da rede de estradas coa execución de novos eixes e
novas actuacións necesarias que melloren os problemas de mobilidade detectados.

Resultados que se
pretende
conseguir

Que o 83% da poboación de Galicia se atope a 15 minutos ou menos do acceso á rede de vías de altas
prestacións
Que o 100% da rede autonómica de estradas dispoña dos mecanismos axeitados que proporcionen as
medidas necesarias para a conservación e vialidade invernal .

Indicador de
resultado

IR 1.4.02.a. Porcentaxe de poboación de Galicia a 15 minutos ou menos do acceso a rede de vías de
altas prestacións.
IR 1.4.02.b. Porcentaxe da rede autonómica de estradas que dispón dos medios necesarios para
proporcionar unha axeitada conservación e vialidade invernal.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan MOVE.
Plans sectoriais da rede viaria das grandes cidades e a súa área de influencia (A Coruña, Ferrol,
Santiago e Ourense).
Directrices de ordenación do territorio.
Plan de seguridade viaria de Galicia.
Plan director de mobilidade alternativa de Galicia.

Principais liñas de
actuación

Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas convencional.
Conservación e mantemento da vialidade da rede de estradas.

Indicadores de
produtividade

Estradas novas construídas (Km).
Mantemento, acondicionamento e mellora da rede de estradas (Km).
Actuacións en conservación realizadas (Km).
Amortización da inversión desenvolvida mediante xestión indirecta para a construción e
acondicionamento de estradas (%)
Documentos técnicos (número)

Programas de
gasto

512B. Construción, conservación e explotación de estradas.
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1.5. Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en
resultados coas rexións líderes de Europa en tódolos niveis e impulsar o SUG cara
á excelencia.
EIXE 1

EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

Prioridade de
actuación

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

Retos
estratéxicos

O sistema educativo ten que facer fronte a retos como son, entre outros, as elevadas taxas de abandono
escolar, o modesto nivel formativo respecto dos estándares internacionais, inadecuación do sistema ante
novas demandas de formación e o reducido número de alumnado que acada a excelencia.
Principais retos estratéxicos:
Diminuír as taxas de abandono educativo temperán ata niveis próximos ao 10%.
Aumentar as taxas de titulación en secundaria.
Mellorar o nivel de coñecementos en áreas prioritarias.
Promover a autonomía dos centros docentes, reforzando a capacidade de xestión das direccións
dos centros.
Incorporar e potenciar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación.
Impulsar e modernizar a Formación Profesional, con maior orientación aos mercados laborais e á
ensinanza dual.
Mellorar a aprendizaxe de linguas estranxeiras, potenciando a ensinanza plurilingüe.
Racionalizar a oferta educativa, reestruturando os currículos e priorizando as materias troncais.
Crear mecanismos de detección temperá das dificultades de aprendizaxe, que eviten a repetición e
fracaso do alumnado.
Conseguir que os resultados do alumnado galego se acheguen aos das rexións de mellor nivel da
nosa contorna, superando en todo caso a media da OCDE no informe PISA.
Mellorar a posición das entidades integrantes no SUG no que atinxe á valoración da súa calidade
docente e rendemento investigador e internacionalización.
Para iso, catro son as liñas de actuación principais no que a educación se refire.
Flexibilización dos itinerarios educativos para permitir que cada estudante sexa quen de atopar o
mellor camiño para explotar o seu talento.
Fortalecemento dos aprendizaxes instrumentais, linguas propias e primeira lingua estranxeira,
matemáticas e ciencias, como base do aprendizaxe ao longo da vida.
Cambio radical na aproximación á ensinanza e o aprendizaxe. Pasando da época do profesor que
dita a lección e dos alumnos que memorizan o libro á concepción do profesor coma orientador, un
adestrador que dirixe ao alumno e que lle ensina a desenvolverse pola súa conta entre as moreas
de información, que lle ensina a seleccionar e valorar as fontes do coñecemento, a desenvolver
pensamento critico, a expoñelo e a resolver problemas complexos.
Impulsar a mellora do sistema universitario de Galicia fomentando a competencia en proxectos
internacionais, a mellora na xeración de coñecemento e a calidade da oferta e do resultado docente.

Planificación
sectorial

Plan proxecta.
Plan de emprendemento no sistema educativo de Galicia.
Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras 2015-2020.
Plan LÍA 2010/2015 de Bibliotecas Escolares para a Lectura, a Información e a Aprendizaxe .
Proxecto abalar.
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Programas de
gasto

421A, 422A, 422C, 422D, 422E, 422G, 422I, 422K, ,422L, 422M, 423A, 423B,
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 1.5.01 Mellorar a calidade da educación e os resultados dos escolares galegos, modernizando
as dotacións a procedementos educativos, medios e as infraestruturas públicas destinadas a
centros educativos de ensinanza infantil e primaria.

Diagnóstico

En Galicia hai 1.432 centros que imparten ensinanzas de infantil, infantil/primaria e primaria/ESO, dos que
o 80% son públicos. Estes centros contan con case 10.335 unidades en funcionamento de infantil e
primaria (74% públicas).
No curso 2012-2013 a taxa de idoneidade aos 8 anos é do 94,6% (1 punto superior a España) mentres
que aos 10 anos é do 89,7%, que no caso das mulleres ascende ao 91,6%.
O acusado envellecemento da poboación nos núcleos do interior de Galicia, asociado á perda de
poboación e a dispersión da poboación, implica unha falta de adecuación das instalacións educativas
existentes. Pola contra, na contorna dos grandes núcleos de poboación da franxa atlántica aparecen
novas demandas de postos escolares, especialmente nos municipios limítrofes que acollen a poboación
con fillos en idade escolar.

Necesidades
Retos

Resolver a inadecuación e/ou insuficiencia das infraestruturas educativas existentes.
Responder á falta de atención personalizada.
Diminuír o fracaso escolar.

Resultados que
se pretende
conseguir

Acadar unha mellor adecuación das infraestruturas e das dotacións de medios aos usuarios, atendendo a
súa dimensión e mellorando a ratio profesor/alumno.
Mellorar as características funcionais, de seguridade e habitabilidade das instalacións, que incidan na
mellora da eficiencia enerxética dos edificios.

Indicador de
resultado

IR 1.5.01.a Taxa de idoneidade aos 10 anos de idade.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de mellora das infraestruturas educativas 2015-2020 (en proceso de elaboración).
Plan de mellora do éxito escolar 2015-2020 (en proceso de elaboración).
2ª fase do Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras 2015-2020.
Plan LÍA 2010/2015 de Bibliotecas Escolares para a Lectura, a Información e a Aprendizaxe .
Proxecto abalar.
Estratexia Enerxética de Galicia 2015-2020.

Principais liñas
de actuación

Creación de novos postos escolares mediante a construción de novos centros ou ampliación dos
existentes, co correspondente equipamento asociado.
Accións de mellora nas condicións de seguridade, funcionalidade, habitabilidade e accesibilidade dos
centros existentes.

Principais
indicadores de
produtividade

Novos postos escolares.
Actuacións de mellora en centros.

Programas de
gasto

422A. Educación infantil, primaria e ESO.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 1.5.02 Mellorar da calidade da docencia e da oferta docente do sistema universitario de Galicia.

Diagnóstico

Os estudantes matriculados nas universidades galegas no curso 2013-2014 ascendeu a 59.638, un 37%
inferior aos do curso 2000-2001. O profesorado supera lixeiramente os 5.000, sendo o 39% mulleres.
O financiamento neto por alumno en relación co PIB per cápita sitúase en Galicia nun 40%, superior ao
35% da media en España. Galicia é a comunidade coas taxas universitarias medias máis baixas de
España. No curso 2012-2013, o 18,6% do alumnado universitario español foi beneficiario da convocatoria
xeral do MECD, porcentaxe que se eleva en Galicia ata o 25,9%. En España, segundo datos da
Conferencia de reitores das universidades españolas, o financiamento das CC.AA ás universidades
públicas rexistrou unha caída media do 18,2% no período de crise, mentres que en Galicia a caída foi do
10,4%.

Necesidades
Retos

Racionalizar e mellorar a oferta académica, fomentando a colaboración entre as universidades,
afondando na especialización dos campus e adecuándoa ás necesidades do contorno socioeconómico
galego.
Impulsar a internacionalización das universidades galegas.
Manter as actividades de supervisión da calidade da docencia e a investigación universitaria.
Apoiar o labor de conexión entre a universidade e a sociedade dos consellos sociais das universidades.
Aumentar a diversificación das fontes de ingresos das universidades.

Resultados que se
pretende
conseguir

Incrementar a taxa de graduación nas titulacións do SUG.
Mellorar a empregabilidade dos egresados universitarios.

Indicador de
resultado

IR 1.5.02 Taxa de graduación universitaria (só grao).

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de financiamento das universidades galegas 2011-2015.

Principais liñas de
actuación

Accións de apoios á igualdade e acceso á educación superior.
Accións para a mellora da calidade da docencia universitaria e da empregabilidade dos egresados.

Principais
indicadores de
produtividade

Alumnado beneficiado por becas.
Alumnado matriculado.

Programas de
gasto

422C. Ensinanzas universitarias.

Plan de financiamento das universidades Galegas (en negociación) 2016-2020.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 1.5.03 Mellorar a calidade da educación e os resultados escolares dos centros educativos de
educación especial, en especial mediante a modernización de procedementos, dotacións de
medios e de infraestruturas.

Diagnóstico

No curso 2012-2013, Galicia dispón de 31 centros específicos de educación especial e 60 unidades
substitutorias en centros ordinarios, dos que aproximadamente o 37% son de titularidade pública. Os
centros específicos dan cobertura a 1.299 alumnos con necesidades educativas especiais, mentres que
os centros ordinarios integran a un alumnado de 6.690.
A idade máxima de escolarización para o alumnado de educación especial é os 21 anos. Este colectivo
ten que ser escolarizado en centros axeitados as súas características que necesitan ser adaptados dada
a súa antigüidade.

Necesidades
Retos

Resolver a inadecuación e/ou insuficiencia das infraestruturas educativas existentes.
Responder á falta de atención personalizada.
Conseguir que os alumnos con necesidades educativas especiais, temporais ou permanentes, acaden os
obxectivos establecidos con carácter xeral para todos os alumnos, incidindo nunha maior progresión
destes alumnos de cara a súa inserción na sociedade e vida laboral activa.
Diminuír o fracaso escolar.

Resultados que se
pretende
conseguir

Acadar unha mellor adecuación das infraestruturas e das dotacións de medios aos usuarios, atendendo a
súa dimensión e mellorando a ratio profesor/alumno.
Mellorar as características funcionais, de seguridade e habitabilidade das instalacións, que incidan na
mellora da eficiencia enerxética dos edificios.
Acadar que o alumnado logre os obxectivos formativos da ensinanza ordinaria.

Indicador de
resultado

IR 1.5.03 Alumnado por unidade en funcionamento en centros docentes públicos de educación especial.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de mellora das infraestruturas educativas 2015-2020 (en proceso de elaboración)
Plan de mellora do éxito escolar 2015-2020 (en proceso de elaboración).
2ª fase do Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras 2015-2020
Estratexia Enerxética de Galicia 2015-2020.

Principais liñas de
actuación

Accións de mellora das condicións de seguridade, funcionalidade, habitabilidade e accesibilidade dos
centros existentes.
Axudas á gratuidade da educación especial.

Principais
indicadores de
produtividade

Capacidade das infraestruturas de educación.

Programas de
gasto

422D. Educación especial.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 1.5.04 Mellorar a calidade das ensinanzas de réxime especial e dos seus resultados, en
especial no que atinxe ao dominio efectivo dunha terceira lingua.

Diagnóstico

No curso 2012-2013, en ensinanzas de réxime especial o alumnado acada a cifra de 57.915, que
representa o 6,6% das do conxunto do Estado. O 91% do alumnado está matriculado en centros de
titularidade pública.
O 59% do alumnado está matriculado en ensinanzas de idiomas, o 40% en ensinanzas artísticas nas que
destacan as ensinanzas de música e o 1% restante correspóndese con ensinanzas deportivas.
O 66% do alumnado son mulleres e no caso das estudos en idiomas predomina o alumnado de 30 e máis
anos (59%).

Necesidades
Retos

Mellorar a aprendizaxe de linguas estranxeiras.
Resolver a inadecuación e/ou insuficiencia das infraestruturas educativas de ensinanzas de réxime
especial existentes.
Responder á falta de atención personalizada.
Diminuír o fracaso escolar.

Resultados que se
pretende
conseguir

Acadar unha mellor adecuación das infraestruturas e das dotacións de medios aos usuarios, atendendo a
súa dimensión e mellorando a ratio profesor/alumno.
Mellorar as características funcionais, de seguridade e habitabilidade das instalacións, que incidan na
mellora da eficiencia enerxética dos edificios.
Aumentar o número de persoas que reciben unha validación e acreditación de coñecementos en idiomas
estranxeiros.

Indicador de
resultado

IR 1.5.04 Alumnado promovido por idioma (inglés) nas EOI

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de mellora das infraestruturas educativas 2015-2020 (en proceso de elaboración)
Plan de mellora do éxito escolar 2015-2020 (en proceso de elaboración).
2ª fase do Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras 2015-2020.

Principais liñas de
actuación

Creación de novos postos escolares mediante a construción de novos centros ou ampliación dos
existentes, co correspondente equipamento asociado.
Accións de mellora nas condicións de seguridade, funcionalidade, habitabilidade e accesibilidade dos
centros existentes.

Principais
indicadores de
produtividade

Número de matrículas nas EOI
Número de títulos emitidos polas EOIs

Programas de
gasto

422E. Ensinanzas artísticas.
422G. Ensinanzas especiais.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 1.5.05 Garantir a capacitación adecuada do profesorado a través da formación permanente que
lles permita afrontar os retos do sistema educativo galego e adaptar as novas ensinanzas ás
novas necesidades formativas derivadas da implantación da Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a
mellora da calidade educativa.

Diagnóstico

Durante o curso 2014-2015, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria organizou
2.145 cursos para dar resposta ás necesidades formativas do profesorado, beneficiándose desta
estratexia da Xunta de Galicia máis dun 80% do persoal docente con destino nos centros dependentes
desta. Destes cursos, 262 pertencen a proxectos de formación permanente do profesorado.

Necesidades
Retos

Mellorar a cualificación do profesorado en actividades formativas que axuden ao éxito educativo.
Axustar a oferta formativa ás necesidades e demandas reais do mundo laboral.

Resultados que se
pretende
conseguir

Mellorar as competencias profesionais docentes a través da formación permanente do profesorado ao
longo da súa carreira profesional.

Indicador de
resultado

IR 1.5.05 Profesorado que obtén unha acreditación trala súa participación en actividades formativas.

Planificación
relacionada co
obxectivo
Principais liñas de
actuación

Actividades formativas da Rede de Formación do Profesorado e reintegros individuais por formación.
Licenzas por estudos e proxectos de formación do profesorado en centros.
Titorización das prácticas dos egresados universitarios.

Principais
indicadores de
produtividade

Profesorado que participa en accións formativas da Rede de Formación.
Proxectos de formación en centros.
Valoración media das actividades formativas.
Centros que participan en PFPP.

Programas de
gasto

422I. Formación e perfeccionamento do profesorado.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

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

Diagnóstico

A empregabilidade da poboación depende de maneira determinante da súa formación, a formación
permanente e formación continua, é un dos indicadores que figuran entre os puntos de referencia para os
obxectivos dos sistemas de educación e formación 2020, e defínese como a porcentaxe de poboación de
25 a 64 anos que participou en educación-formación nas últimas catro semanas. Segundo este indicador,
no ano 2013 o 10,2% de galegos participara en accións de formación permanente (9,2% en homes e
11,1% en mulleres). Segundo a enquisa de poboación activa, a ocupación no sector pesqueiro pasou de
20.400 persoas en 2010 a 17.000 en 2014, Compre fomentar e potenciar a formación da poboación
mariñeira para o acceso ás distintas oportunidades de traballo no sector pesqueiro. A través das accións
formativas programadas no ano 2014 formáronse en Galicia un total de 3.978 persoas, das cales un
83,8% foron homes e un 16,2% mulleres.

Necesidades
Retos

Realización dos cursos e módulos profesionais náutico e marítimo-pesqueiros nos portos de pesca e nos
centros de ensino;
Dotación de equipamentos didácticos;
Acondicionamento dos centros docentes;
Accións de apoio e divulgación das actividades náuticas;
Mellora de sistemas operativos con fins didácticos; e
Accións complementarias á formación dentro do Plan Integral de Formación Marítimo-Pesqueiro de
Galicia.

Resultados que se
pretende
conseguir

Cubrir a demanda e mellorar a calidade das necesidades formativas náutico e marítimo-pesqueiras.

Indicador de
resultado

IR 1.5.06 Participantes que acadaron a titulación profesional.

Planificación
relacionada co
obxectivo
Principais liñas de
actuación

Desenvolver os cursos e os módulos profesionais náutico e marítimo-pesqueiro nos portos e nos centros
de ensino oficiais;
Dotar ás instalacións educativas dos equipamentos didácticos necesarios;
Acondicionar os centros de ensino náutico e marítimo-pesqueiros;
Emprender accións de apoio e divulgación das actividades náutico e marítimo-pesqueiras;
Mellorar os sistemas operativos con fins didácticos.
Impulsar accións complementarias á formación dentro do Plan Integral de Formación Marítimo-Pesqueiro
de Galicia.

Indicadores de
produtividade

Número de alumnos/as beneficiarios/as.
Número de cursos impartidos

Programas de
gasto

422-K Ensinanzas Pesqueiras.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.1.5.07 Cualificar aos traballadores do medio rural para a súa incorporación ao mercado laboral
agroforestal.

Diagnóstico

A situación actual de ocupación e a lixeira recuperación económica non acaba de percibirse no medio
rural galego. As actividades vinculadas á agricultura e á gandería perderon 835 cotizantes no ano 2014 o
que supón unha caída do 2,3 %. Na actualidade hai unha media de 3.900 persoas participantes que
anualmente estanse a formar nas actividades de formación, información e transferencia tecnolóxica nas
areas agrarias forestais e agroalimentarias para acadar o sector unha cualificación profesional nas areas
técnicas e de xestión empresarial e comercialización.

Necesidades
Retos

Mellorar as expectativas de incorporación de parte da poboación do medio rural, en especial xoves e
mulleres, aos sectores relacionados coa agricultura, gandaría, industria agroalimentaria e forestal.
Mellorar a competitividade empresarial do sector coa incorporación das novas tecnoloxías e de prácticas
innovadoras.
Mellorar a comercialización a través do aseguramento da calidade e a posta en valor dos produtos
tradicionais da terra así como de novos produtos
Xestión sostible dos recursos naturais , protección do medio ambiente , conservación da paisaxe e
adaptación ao cambio climático.
Favorecer a incorporación das TIC á xestión das empresas, especialmente as pemes, así como a
innovación dos procesos de produción agroalimentarios, agrarios, gandeiros e forestais.

Resultados que se
pretende
conseguir

Maior incorporación da poboación traballadora ao sector agrario.
Mellora da competitividade das pequenas e medianas empresas do medio rural cunha actividade
económica agraria.
Aproveitar e optimizar as canles actuais de comercialización e atopar outras novas.
Mellorar a capacidade de innovar para a obtención de produtos de calidade dende un perspectiva de
sustentabilidade e respecto ao medio ambiente.

Indicador de
resultado

IR 1.5.07 Número de accións de formación e transferencia tecnolóxica.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Programa de Desenvolvemento Rural (2014-2020)

Principais liñas de
actuación

Plan de Formación Profesional para o sector agroforestal.
Creación dunha plataforma de formación on-line para o sector agroforeretal e agroalimentario.
Establecemento de accións de intercambios en explotacións agroforestais ou agroalimentarias fóra da
nosa comunidade autónoma.

Indicadores de
produtividade

Participantes en accións de formación.
Participantes en accións de transferencia tecnolóxica
Participantes en accións de intercambio

Programas de
gasto

422-L Capacitación e extensión agroforestal
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 1.5.08 Potenciar a formación profesional e a ensinanza secundaria obrigatoria, mellorando a
calidade das ensinanzas e facilitando o acceso a unha formación e cualificación profesional
polivalente e especializada que mellore a empregabilidade e a súa adaptación aos cambios.
Modernizando ciclos, procedementos e medios dos centros educativos de ensinanza secundaria
obrigatoria e formación profesional.

Diagnóstico

A educación secundaria superior no curso 2013-2014 conta con 47.807 alumnos (o 82,1% en centros
públicos), dos que o 35,5% fai Formación Profesional (ciclos de grao medio) e o 64,5% ensinanza xeral
(bacharelato). Estas porcentaxes nos países da OCDE son 39,7% e 61,3%, mentres que en España
33,6% e 66,4%, respectivamente. O alumnado en bacharelato descendeu desde o curso 2004-2005 un
15%, mentres que nos ciclos formativos de grao medio aumentou un 3,7%.
Posto que o alumnado que remata a FP Básica ten acceso directo aos ciclos de grao medio, coa posta en
marcha de novos ciclos de grao medio no curso 2014-2015, prevese un aumento importante de
solicitudes para os ciclos de grao medio a partir do curso 2016-2017. Adicionalmente, as empresas están
a demandar cada vez máis técnicos de formación profesional, principalmente de grao medio.

Necesidades
Retos

Resolver a inadecuación e/ou insuficiencia das infraestruturas educativas.
Diminuír o fracaso escolar e as altas taxas de desemprego xuvenil.
Mellorar a empregabilidade do alumnado que remata a formación profesional.

Resultados que se
pretende
conseguir

Mellorar as características funcionais, de seguridade e habitabilidade das instalacións, que incidan na
mellora da eficiencia enerxética dos edificios.
Incrementar a porcentaxe de alumnado que opta pola formación profesional.
Acadar que o 85% dos mozos e mozas continúe estudando e formándose unha vez finalizada a
escolarización obrigatoria, ata acadar polo menos unha titulación de educación secundaria superior.
Incrementar o número de emprendedores e emprendedoras que xorden dos viveiros de empresas.

Indicador de
resultado

IR 1.5.08.a Taxa de idoneidade aos 14 anos de idade.
IR 1.5.08.b Alumnado que opta pola formación profesional de grao medio fronte ao bacharelato.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de mellora das infraestruturas educativas 2015-2020 (en proceso de elaboración)
Plan de mellora do éxito escolar 2015-2020 (en proceso de elaboración).
2ª fase do Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras 2015-2020.
Proxecto abalar.
Estratexia Enerxética de Galicia 2015-2020.

Principais liñas de
actuación

Construción de novos centros ou ampliación dos existentes e medidas de mellora nas condicións de
seguridade, funcionalidade, habitabilidade e accesibilidade dos centros existentes, garantindo a oferta
total de prazas do sistema educativo, pública e concertada.
Accións de fomento da formación profesional nomeadamente nos ciclos formativos de grao medio e na
modalidade de FP a distancia.
Accións de fomento da formación profesional dual.
Accións de apoio aos viveiros de empresas implantados en centros educativos.

Principais
indicadores de
produtividade

Actuacións de mellora en centros educativos.
Participantes en ciclos formativos de grao medio.
Participantes que realizaron as ensinanzas de formación profesional pola modalidade de FP dual.
Participantes na Rede Galega de Viveiros de Empresas en Centros Educativos.

Programas de
gasto

422M. Ensinanza secundaria e formación profesional.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 1.5.09 Reducir o abandono educativo temperán e mellorar os resultados educativos do
alumnado con necesidades educativas e do alumnado con necesidades específicas, a través de
medidas de apoio personalizado.

Diagnóstico

A taxa de abandono educativo temperán no ano 2014 foi do 18,5% en Galicia e do 22,3% en España,
lonxe da media europea que se situaba no 11,1%.Tanto a nivel galego, nacional coma europeo, a taxa de
abandono escolar é máis alta nos homes. A media estatal é 7,5 puntos superior en homes (26,0%) que
en mulleres (18,5%). Esta disparidade en Galicia alcanza un valor de 6,5 puntos, ao ser a porcentaxe dun
21,7% e 15,2%, respectivamente.
En canto ao rendemento académico, analizado a través do programa PISA, os alumnos galegos superan
a media nacional en lectura, matemáticas e ciencias, pero soamente sobresaen cunha puntuación
significativamente superior á media en ciencias se os comparamos con outras comunidades autónomas.

Necesidades
Retos

Diminuír o abandono temperá da educación e a formación.
Asegurar á xuventude a adquisición das competencias básicas para a aprendizaxe ao longo da vida.
Promover programas e accións de reforzo dirixidas especificamente a incrementar o número de alumnos
e alumnas que obteñen o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, que lles permita
continuar no sistema educativo.

Resultados que se
pretende
conseguir

Acadar que un maior número de alumnos consiga finalizar con éxito a educación secundaria obrigatoria
que lle permita continuar estudos en formación profesional de grao medio ou continuar estudos no
bacharelato, contribuíndo a que os mozos e mozas permanezan no sistema educativo despois de
finalizada a educación obrigatoria.

Indicador de
resultado

IR 1.5.09 Participantes que se integraron nos sistemas de educación ou formación trala súa participación.

Planificación
relacionada co
obxectivo
Principais liñas de
actuación

Programas de mellora da aprendizaxe e rendemento.
Programas de diversificación curricular (PDC).
Ciclos formativos de Formación Profesional Básica.
Programas de orientación, reforzo e apoio.

Principais
indicadores de
produtividade

Participantes en programas de mellora da aprendizaxe e programas de diversificación curricular
Matrículas en Formación Profesional Básica.

Programas de
gasto

423B. Prevención do abandono escolar.
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Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
OI.1.5.01. Garantir o funcionamento operativo dos servizos administrativos do sistema educativo, así
como, os gastos derivados do funcionamento do Museo Pedagóxico de Galicia o do Consello Escolar de
Galicia.
Principais liñas de actuación:
Actuacións de soporte aos servizos administrativos do sistema educativo.
-

Gastos de funcionamento do Museo Pedagóxico de Galicia.

-

Gastos de funcionamento do Consello Escolar de Galicia.
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2. EIXE 2. BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESIÓN SOCIAL
2.1. Sistema sanitario sustentable e de calidade. Saúde pública e fomento modos
de vida saudables.
EIXE 2

BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESION SOCIAL

Prioridade de
actuación

PA.2.1. Sistema sanitario sustentable e de calidade. Saúde pública e fomento de modos de vida
saudables.

Retos estratéxicos

Consolidar un modelo sanitario innovador, sensible ás necesidades e preferencias dos cidadáns, que
fomente a implicación e motivación dos profesionais, que asegure a eficiencia na xestión, que actúe como
motor de desenvolvemento económico e social de Galicia, que potencie a excelencia investigadora e que
estea orientado á atracción de inversións.
Que o paciente sexa o centro do sistema sanitario, reorientándoo cara á xestión integrada de
enfermidades crónicas e baixo un enfoque de xestión por procesos que redunde en mellores
resultados clínicos, a adherencia aos tratamentos, a responsabilidade do paciente coa súa
enfermidade e a mellora da calidade de vida.
Aproveitar as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías da información e a comunicación para
incrementar a accesibilidade do cidadán ao sistema sanitario, potenciando os servizos non
presenciais (central de chamadas, consulta telefónica, información e educación sanitaria, etc.)
Potenciar estruturas organizativas de xestión clínica multidisciplinares, que centren a súa atención
no paciente e impliquen aos profesionais na xestión e na toma de decisións.
Adoptar, o concepto de “visita única”, resolvendo nun mesmo día as consultas e probas necesarias
para chegar a un diagnóstico. Esta será a filosofía de traballo en todos os centros.
Impulsar un modelo de investigación baseado na innovación que fomente a interacción entre a
Administración, as universidades, os centros sanitarios e as empresas. Ademais, desenvolveremos o
Clúster de Saúde de Galicia, contribuíndo ao desenvolvemento económico da comunidade
autónoma, a través da cooperación entre todas as institucións do sector sanitario.
Crear unha plataforma loxística centralizada para Galicia, que suporá unha mellora da xestión
integral, buscando a axilidade e a correcta subministración, coa máxima eficiencia en custos.
Ademais, coas plataformas de diagnose por imaxe e laboratorios clínicos lograrase unha mellora da
calidade, da eficiencia e da produtividade, ao utilizar as súas posibilidades de traballo en rede.

Liñas de actuación

-

Planificación
sectorial

Promover a saúde e responder ás necesidades do cidadán a través de dispositivos asistenciais e
plans específicos.
Definir unha política de persoal aliñada coas necesidades do sistema e dos profesionais.
Xestionar os recursos de forma responsable e eficiente.
Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e
seguridade comprometidos.
Facer que o sector sanitario actúe como motor de crecemento económico e impulsar alianzas
estratéxicas con tódolos axentes implicados.
Modernización das infraestruturas sanitarias.

Estratexia SERGAS
Plan de Prioridades 2014-2016.
Plan de atención integral á saúde da muller.
Plan de Reordenación de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde
Plan Director TIC (en proceso de elaboración)
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Estratexia SERGAS 2020 (en elaboración)
Plan Estratéxico 2017 Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
Plan Marco de Atención Sociosanitaria
Plan “Xermola” para a prevención da obesidade infantil en Galicia
Plan de Trastornos Aditivos de Galicia 2011-2016.
Plan galego de fomento de actividade física - Galicia Saudable 2011-2015.
Programa Xogade.
Programas de gasto

411A, 412A, 412B, 413A, 414A, 441A
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 2.1.01 Consolidar a práctica deportiva e a actividade física, así como desenvolver o conxunto
de funcionalidades do feito deportivo, mais alá da mera competición, como a saúde pública, a
economía ou as funcións educativa e social.

Diagnóstico

Segundo a enquisa de hábitos de actividade física e práctica deportiva levada a cabo no ano 2013, en
Galicia produciuse un incremento da actividade do 15,65% respecto do 2007. Polo que respecta ao
deporte competitivo, Galicia conta cun tecido deportivo asentado nas máximas categorías nacionais e
internacionais, especialmente importante en modalidades estratéxicas como poden ser, entre outras, as
ligadas á práctica acuática (vela, piragüismo, etc.) ou as que contan con presenza no Centro Galego de
Tecnificación Deportiva. Por outro lado requírese dunha maior consolidación das demais funcionalidades
do feito deportivo, especialmente o ligado á economía.

Necesidades
Retos

Fomentar a actividade física da poboación.
Dispoñer das instalacións deportivas necesarias para a práctica deportiva.
Incrementar a actividade deportiva na etapa escolar.
Consolidar o deporte de alto nivel.
Impulsar o deporte feminino.

Resultados que se
pretende
conseguir

Incrementar a práctica deportiva e a actividade física na poboación galega, o número de deportistas
federados, de clubs, así como o número de deportistas de alto nivel.

Indicador de
resultado

IR 2.1.01.a Poboación que practica deporte.
IR 2.1.01.b Escolares participantes en campionatos galegos e en programas de promoción de vida activa
e saudable.
IR 2.1.01.c Deportistas galegos de alto nivel.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan galego de fomento de actividade física - Galicia Saudable 2011-2015.
Programa Xogade.

Principais liñas de
actuación

Fomento da actividade física mediante a ampliación do Plan Galicia Saudable.
Actuacións de dinamización deportiva mediante a construción ou mellora das infraestruturas deportivas.
Promoción do deporte escolar a través do programa Xogade (Xogos Galegos Deportivos en Idade
Escolar).
Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino.
Axuda a docencia deportiva a través de axudas ao Instituto Nacional de Educación Física (INEF).
Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas

Principais
indicadores de
produtividade

Escolares participantes en programas de promoción de vida activa e saudable.
Porcentaxe de práctica físico-deportiva dos galegos.
Recoñecementos de deportistas galegos de alto nivel.
Escolares participantes nos campionatos galegos.
Número de proxectos deportivos subvencionados.

Programas de
gasto

441A. Promoción da actividade deportiva.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 2.1.02. Promover a saúde e responder ás necesidades do cidadán a través de dispositivos
asistenciais e plans específicos.

Diagnóstico

O envellecemento da poboación e a cronicidade das enfermidades obriga a cambiar os nosos sistemas. A
porcentaxe de pacientes con maior idade increméntase ano a ano, de tal xeito que a porcentaxe de
persoas por riba dos 65 anos xa alcanza na nosa comunidade o 23%, e asemade con máis enfermidades
crónicas concomitantes. Preto de 800.000 teñen 2 ou máis enfermidades crónicas simultaneamente. Isto,
unido ao avance das tecnoloxías da comunicación, a información e o diagnóstico, que nos proporcionan
un arsenal de ferramentas ata hai pouco non dispoñibles, esixe unha revisión do sistema actual.
En 2012, a esperanza de vida ao nacer en Galicia atópase en 82,5 anos, igual que a media española e
por riba dos 79,2 da UE28. Asemade, nos datos da última enquisa publicada do Barómetro Sanitario (a
de 2014, con datos de 2013) pode observarse que máis do 77% dos cidadáns pensan que o sistema
sanitario funciona ben ou bastante ben, practicamente 6 puntos de mellora sobre a enquisa publicada en
2009, con datos de 2008, e tamén por enriba da valoración global no total do SNS, que foi do 65,87%.
Temos así o gran reto de seguir prestando o servizo público máis valorado pola cidadanía: segundo a
enquisa do CIS, o 38% dos galegos e galegas opina que o máis importante para eles é a sanidade, moi
por enriba de calquera outra prioridade.

Necesidades
Retos

Acadar unha atención integral dos problemas de saúde dos cidadáns, eliminando as barreiras entre os
diferentes niveis asistenciais e superando a fragmentación da asistencia.
Reorientar o sistema cara a xestión integrada de enfermidades crónicas, baixo un enfoque de xestión por
procesos que redunde en mellores resultados clínicos, adherencia aos tratamentos, responsabilidade do
paciente coa súa enfermidade e mellora da calidade de vida.
Prestar unha atención integral dirixida a colectivos específicos que necesitan unha atención diferenciada
(paciente ancián, nenos, muller e saúde mental), introducindo no sistema a sensibilidade ante as
diferentes necesidades.
Atender de forma integrada as necesidades da poboación no ámbito sociosanitario, baixo criterios de
igualdade, equidade, accesibilidade, universalidade e complementariedade das accións das diferentes
administracións públicas.
Mellorar a accesibilidade dos cidadáns ao sistema sanitario galego e a súa relación cos servizos
sanitarios, e potenciar o sistema de interacción non presencial cos mesmos; aproveitando as
posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías da información e da comunicación.
Desenvolver actuacións encamiñadas á promoción de estilos de vida saudables e ao desenvolvemento
de políticas de prevención da enfermidade.
Fomentar a participación do cidadán no sistema sanitario como forma de entender as súas necesidades e
acadar a súa implicación e responsabilidade, tanto no sistema como coa súa propia saúde.
Reforzar o papel do cidadán, incorporando ao sistema sanitario valores tan importantes como o dereito de
elección.
Promoción da formación, a investigación e a innovación sanitaria.

Resultados que se
pretende
conseguir

Mellorar a saúde dos cidadáns, a actividade do Servizo de Saúde e a percepción dos cidadáns

Indicador de
resultado

IR 2.1.02.a % de cidadáns que pensan que o sistema funciona ben ou moi ben conforme ao barómetro
sanitario
IR 2.1.02.b Tempo medio de espera (días) en Atención Primaria para as citas de tipo demanda do Médico
de Familia e Pediatra
IR 2.1.02.c Tempo medio de espera (días) cirúrxica das patoloxías de prioridade 1
IR 2.1.02.d Tempo medio de espera (días) das primeiras consultas de enfermidade
IR 2.1.02.e Nº de programas implantados de e-interconsultas

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de Prioridades 2014-2016.
Estratexia SERGAS 2020 (en elaboración).
Plan Estratéxico 2017 Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
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Plan Marco de Atención Sociosanitaria.
Plan “Xermola” para a prevención da obesidade infantil en Galicia.
Plan de Trastornos Adictivos de Galicia 2011-2016.
Principais liñas de
actuación

Fomentar a promoción da saúde e a prevención da enfermidade
Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma
Xestionar os recursos de atención urxente para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e
forma
Promover a participación e comunicación cos pacientes e asociacións
Mellorar os coñecementos de pacientes e cidadáns con respecto á súa saúde.
Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguridade
comprometidos
Integración sanitaria da saúde mental e trastornos aditivos e desenvolvemento da coordinación
sociosanitaria
Formación e docencia.
Investigación, innovación e transferencia de resultados.

Principais
indicadores de
produtividade

Número de novos programas de telemedicina ou de alternativas á hospitalización convencional
Nº Consultas en primaria
Nº Consultas en especializada
Número de citas telefónicas
Nº de probas diagnósticas realizadas
% de persoas adultas vacinadas
% de nenos vacinados (primovacinación)
% poboación diana participante no programa de cribado de cancro de mama
% poboación diana participante no programa de cribado de cancro de colon
% de nenos atendidos no programa de cribabo de metabolopatías
% de nenos atendidos no programa de cribabo de xordeira neonatal
% poboación diana participante no programa de cribado de cancro neonatal.
Nº de proxectos financiados en atención e/ou prevención en drogodependencias, VIH e Saúde Mental
Nº actividades formación Continuada
Nº de proxectos presentados á plataforma de innovación
Nº de profesionais participantes en actividades de formación continuada
% de Facultativos Internos Residentes participantes nas actividades formativos dos programas de apoio
ao MIR

Programas de
gasto

411A Dirección e Servizos Xerais de Sanidade
412A Atención especializada
412B Atención Primaria
413A Protección e promoción da saúde
414A Formación de Graduados e Postgraduados
561C. Investigación Sanitaria
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 2.1.03. Utilizar as vantaxes das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) e
desenvolver uns sistemas de información que faciliten a práctica clínica e a toma de decisións

Diagnóstico

Galicia é neste momento unha referencia para o resto do Sistema Nacional de Saúde no que se refire ao
desenvolvemento das TIC para dar resposta non só ás áreas de diagnóstico e tratamento, senón tamén
nas relativas á prevención, investigación, planificación e xestión. Isto permitiu, por exemplo, impulsar a
interrelación entre profesionais a través da e-interconsulta, para abordar cooperativamente os problemas
de saúde dos pacientes sen necesidade de que teñan estes que desprazarse, reforzando deste xeito o
papel da atención primaria e facilitando a accesibilidade.
A historia clínica electrónica é probablemente o mellor expoñente disto, unha ferramenta absolutamente
consolidada na súa utilización e que é un modelo na integración de todos os centros e niveis asistenciais.
Tamén o é a receita electrónica desenvolta en Galicia cun modelo de colaboración cos Colexios
Farmacéuticos, que permite unha prestación farmacéutica mais áxil, pero sobre todo mais segura.
No Servizo Galego de Saúde e na Consellería de Sanidade mantense unha infraestrutura de 18.000
ordenadores persoais, 1.500 servidores, 12.000 impresoras, 1.700 liñas de comunicacións e máis de
1.600 TB.

Necesidades
Retos

Dispoñer de sistemas de información que permitan desenvolver o modelo de xestión integrada, xestión
por procesos e xestión clínica.
Dotar aos profesionais da organización de ferramentas informáticas que lles faciliten o traballo, aumenten
a súa capacitación e rendemento e favorezan o cumprimento de obxectivos por parte da organización
sanitaria.
Desenvolver un novo modelo de xestión do coñecemento da organización.
Incorporar novas tecnoloxías á práctica asistencial, fomentando a telemedicina, a atención non presencial
e en rede, baseando todo isona Historia Clínica Electrónica, IANUS
Consolidar unha plataforma tecnolóxica que permita executar con garantías de éxito os proxectos de
sistemas de información, garantindo a confidencialidade, dispoñibilidade e a seguridade da información
manexada.
Mellorar os modelos de xestión dos recursos humanos
Permitir os procesos electrónicos de tramitación administrativa internos e externos para mellorar a
relación cos profesionais e cidadáns.

Resultados que se
pretende
conseguir

Implantar tecnoloxía e sistemas de información innovadores que proporcionen á poboación e aos
profesionais o acceso a unha mellor xestión da súa saúde mediante as TIC, e que posibiliten a
reorganización dos recursos sanitarios para atender á cidadanía.
Implantar tecnoloxía e sistemas de información innovadores que proporcionen novos modelos de xestión
dos recursos humanos.
Implantación de sistemas de información intelixentes que soporten novos modelos para a prestación de
servizos sanitarios e sociosanitarios en modalidades presenciais e non presenciais cos cidadáns pacientes e coidadores.
Acadar unha sanidade dixital segura que nos permita salvagardar a confidencialidade, dispoñibilidade e
calidade da información dos nosos cidadáns.

Indicador de
resultado

IR 2.1.03.a % Implantación historia clínica electrónica
IR 2.1.03.d % Implantación receita electrónica
IR 2.1.03.f % Especialidades e centros de primaria que utilizan os sistemas de telemedicina
IR 2.1.03.g Nº profesionais con expedient-e

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de Prioridades 2014-2016.
Estratexia SERGAS 2020 (en elaboración).
Plan de Reordenación de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.
Plan Director TIC (en proceso de elaboración).

Principais liñas de
actuación

Desenvolvemento, soporte, mantemento e implantación da infraestrutura TIC e os sistemas de
información do SERGAS.
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Proporcionar aos profesionais recursos para facilitar a súa toma de decisións e a actualización dos seus
coñecementos.
Principais
indicadores de
produtividade

Nº de e-interconsultas
Nª de usuarios por profesional en atención primaria
Nº de usuarios por profesional en atención especializada
% Incremento do ancho de banda das liñas de comunicación

Programas de
gasto

411A Dirección e Servizos Xerais de Sanidade
561C Investigación Sanitaria
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Título
Obxectivo
estratéxico

do

OE 2.1.04. Xestionar os recursos de forma responsable e eficiente

Diagnóstico

En 2015, o orzamento en Sanidade de Galicia é de 3.410,27 millóns de €, o 40,4 % da capacidade de
gasto da Xunta de Galicia, o que implica un gasto sanitario por habitante de 1.241 euros. As diferenzas
nos sistemas sanitarios dos países desenvolvidos son moi amplas e abranguen aspectos tan relevantes
como o grao de cobertura, o financiamento, a natureza pública ou privada da provisión dos servizos ou a
organización administrativa e territorial do sistema. Débese procurar a correcta utilización dos recursos da
forma máis efectiva e eficiente. A contención do gasto sanitario é un dos retos máis importantes aos que
se enfrontan as políticas públicas. Malia que o progresivo envellecemento da nosa poboación será un
factor importante que premerá á alza sobre o gasto sanitario futuro, non é o único factor relevante.
Mellorar a eficiencia na xestión dos sistemas sanitarios pode ser unha vía para a contención do gasto
sanitario.

Necesidades
Retos

Realizar unha xestión rigorosa dos recursos, promovendo a eficiencia na utilización dos servizos e na
definición de estruturas organizativas; e aplicando o máximo rigor na toma de decisións.
Fomentar a prescrición eficiente.
Lograr unha mellora da calidade, un incremento da eficiencia e un aumento da produtividade na
actividade de diagnóstico por imaxe e laboratorios clínicos dos centros sanitarios, utilizando as
posibilidades de traballo en rede.
Fomentar a participación dos profesionais na xestión dos recursos
Mellorar a xestión integral da loxística dos centros sanitarios, buscando a axilidade e a correcta
subministración, coa máxima eficiencia en custos, mediante a compra centralizada
Promover medidas de aforro enerxético, económico e de emisións ambientais mediante a eficiencia
enerxética
Lograr a eficiencia e a mellora da calidade do transporte sanitario de Galicia.
Optimizar nos centros sanitarios a carteira de servizos, técnicas, tecnoloxías e procedementos sanitarios
definidos pola Consellería de Sanidade, tendo en conta a accesibilidade dos pacientes e a adecuación
dos servizos ou especialidades de referencia.

Resultados que se
pretende
conseguir

Mellorar a eficiencia no gasto sanitario.
Uso racional dos recursos sanitarios.
Investir naquelo que achegue valor real.
Diminuír a variabilidade clínica.

Indicador
resultado

IR 2.1.04.a Porcentaxe de variación no gasto farmacéutico por receita
IR 2.1.04.b Porcentaxe de variación no gasto farmacéutico hospitalario
IR 2.1.04.c Porcentaxe de prescricións de especialidades farmacéuticas xenéricas.

Planificación
relacionada
obxectivo

de

co

Plan de Prioridades 2014-2016.
Estratexia SERGAS 2020 (en elaboración).
Plan Integral de Eficiencia Enerxética.

Principais liñas de
actuación

Promover o uso eficiente e responsable dos recursos

Principais
indicadores
produtividade

Custe medio por receita
Porcentaxe de prescrición de especialidades farmacéuticas xenéricas
Prezo medio de receita de estatinas
Custe acumulado anual do tratamento por paciente en programas especiais de farmacia
Nº contratos tramitados a través da modalidade compra pública de tecnoloxía innovadora
Número de contratos vehiculizados pola central de compras

Programas
gasto

de

de

412A Atención especializada
412B Atención Primaria
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489.0 Programas especiais de farmacia
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Título
Obxectivo
estratéxico

do

OE 2.1.05. Garantir a mellora e modernización das infraestruturas e os equipamentos sanitarios

Diagnóstico

O Servizo Galego de Saúde conta con 14 hospitais, máis de 480 centros de saúde e consultorios, e por
riba de 90 Puntos de Atención Continuada (PAC), nos que se realizan anualmente 25 millóns de
Consultas en centros de saúde, 4,2 millóns de consultas nos hospitais, 187.000 intervencións cirúrxicas, 1
millón de Urxencias hospitalarias e 1,4 millóns de Urxencias en PAC.

Necesidades
Retos

Renovar e modernizar as infraestruturas sanitarias hospitalarias para mellorar a asistencia prestada aos
cidadáns e no contorno de traballo dos profesionais.
Modernizar as infraestruturas da rede de atención primaria para mellorar a asistencia prestada aos
cidadáns e o contorno de traballo dos profesionais.
Dispoñer de equipamento tecnolóxico moderno, axeitado ás necesidades asistenciais actuais e de futuro,
asegurar o seu mantemento, e a súa renovación.
Manter a utilización de fórmulas de financiamento e xestión que permitan realizar os investimentos
necesarios para a renovación das infraestruturas e independizalas do ciclo económico.

Resultados que se
pretende
conseguir

Renovar e modernizar as infraestruturas sanitarias, de xeito sostible e no menor tempo posible,
Adecuar os centros do servizo sanitario público ás necesidades da poboación e dos profesionais.
Contar con espazos funcionais e ben dimensionados que permitan o desenvolvemento dunha asistencia
de calidade e cuns estándares de confort axeitados.
Dispoñer do equipo tecnolóxico moderno, efectivo e eficiente preciso para dar resposta ás necesidades
asistenciais.
Fomentar a docencia, a investigación e a innovación, mellorando os espazos destinados para tal fin.
Contribuír ao desenvolvemento económico mediante a inversión en infraestruturas sanitarias.

Indicador
resultado

IR 2.1.05.a % de poboación con infraestruturas hospitalarias novas e/ou melloradas
IR 2.1.05.b % de poboación con centros de saúde novos e/ou mellorados

Planificación
relacionada
obxectivo

de

co

Plan de Prioridades 2014-2016
Estratexia SERGAS 2020 (en elaboración)

Principais liñas de
actuación

Manter e mellorar as infraestruturas sanitarias en atención hospitalaria
Manter e mellorar as infraestruturas sanitarias en atención primaria

Principais
indicadores
produtividade

Número de equipos de alta tecnoloxía sobre os que se actúa
Número de centros de saúde construídos e/ou mellorados
Número de centros hospitalarios construídos e/ou mellorados.
Número de servizos reformados e/ou mellorados

Programas
gasto

de

de

412A, Atención especializada
412B Atención primaria
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2.2. Desenvolver o sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e
dependentes.
EIXE 2

BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESION SOCIAL

Prioridade de
actuación

PA.2.2. Desenvolver o sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e
dependentes

Retos
estratéxicos

1. PROMOCIÓN DE VALORES E PROTECCIÓN DE DEREITOS.
1.1: Difundir a vellez como unha etapa da vida na que se poden facer importantes
achegas ao proceso de desenvolvemento socioeconómico da sociedade.
1.2: Difundir os dereitos das persoas maiores.
1.3: Mellorar os mecanismos existentes para a protección dos dereitos das persoas
maiores e a prevención das situacións de risco.
1.4: Reducir as desigualdades entre homes e mulleres e promover os principios da
igualdade de xénero entre as persoas maiores.
2. ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL:
2.1: Promover a autonomía das persoas maiores e favorecer un envellecemento san e
saudable.
2.2: Contribuír á participación proactiva das persoas maiores na sociedade civil, a
través dos seus órganos representativos e en diferentes manifestacións sociais que lles
permitan expresar as súas opinións nos procesos de toma de decisións.
2.3: Potenciar a participación de e para as persoas maiores en programas de
voluntariado incidindo nun principio de solidariedade interpersoal.
2.4: Promover o acceso e participación das persoas maiores a actividades culturais, de
ocio e tempo libre.
2.5: Potenciar a participación e valorizar as contribucións das persoas maiores ao
desenvolvemento socio económico e profesional das traballadoras e dos traballadores
de Galicia.
3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EFICACIA E CALIDADE.
3.1: Ampliar o catálogo de recursos e prestacións dispoñibles para mellorar a calidade
de vida das persoas maiores que residen no seu fogar.
3.2: Potenciar o desenvolvemento de recursos destinados á permanencia das persoas
maiores no seu contorno habitual, particularmente daquelas persoas que presentan
algún tipo de limitación no seu grado de autonomía persoal.
3.3: Avanzar na creación de recursos de atención ás persoas maiores de tipo
residencial destinados, prioritariamente, á atención a aquelas persoas que por razón do
seu grao de dependencia non poidan seguir residindo no seu contorno habitual.
3.4: Promover a mellora dos coñecementos e a formación das persoas que realizan
tarefas de atención ás persoas maiores.
3.5: Asegurar que o desenvolvemento do catálogo de programas, servizos e recursos
destinados ás persoas maiores se realice atendendo aos principios da calidade.
3.6: Promover o desenvolvemento de novos recursos, programas e servizos destinados
á atención ás persoas maiores mediante a posta en marcha de actuacións altamente
intensivas en termos de I+D+i.
4.COOPERACIÓN TRANSVERSAL.
4.1: Establecer instrumentos e/ou estratexias de mellora da cooperación
interdepartamental para o logro dos obxectivos que esixen unha actuación conxunta.
4.2: Desenvolvemento de sinerxías cara ao eido local para unha mellor
ordenación/xestión de recursos e un maior impacto das políticas autonómicas.
4.3: Promover instrumentos e/ou estratexias de cooperación suprautonómicas para a
achega das medidas previstas no Plan
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4.4: Fomentar mecanismos ou instrumentos para a difusión integral do Plan Galego das
Persoas Maiores 2010 - 2013,
Planificación
sectorial

Plan galego das persoas maiores
Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de especial vulnerabilidade.
Programa de teleasistencia avanzada.
Estratexia de detección precoz da dependencia en Galicia, horizonte 2020.
Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer
Programa respiro familiar.

Programas
de gasto

312D, 312E
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.2.2.01 Incrementar a cobertura de atención ás persoas en situación de dependencia

Diagnóstico

Galicia é a 5ª C.A con maior poboación maior de 65 anos (647.015) e poboación con discapacidade
igual ou superior ao 33% (233.774), en ambos colectivos superior á media española. A porcentaxe de
poboación maior de 65 anos sobre o total da poboación é do 23,54%, a maior de España.
Na actualidade o 73,14% da poboación recoñecida con dereito de atención está a recibir unha prestación
a través do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD).

Necesidades
Retos

Atender o considerable incremento de persoas dependentes, necesitadas de atención en Galicia (67.591
en 2015, 75.000 estimados en 2020).
Diminuír a fenda coa media nacional de porcentaxe que recibe prestación sobre a poboación recoñecida
con dereito a atención, e atender ao incremento de demandantes pola incorporación do grao, tendo en
conta que Galicia presenta unha alta porcentaxe de poboación maior e por tanto supón un gran esforzo
achegarse á media.
Crear emprego vinculado ao SAAD e sinerxía co sistema sanitario.

Resultados que se
pretende
conseguir

Mellorar a calidade de vida da poboación maior e dependente mediante a cobertura da demanda do
colectivo malia o incremento que se está a producir na poboación necesitada de asistencia do SAAD.

Indicador de
resultado

IR 2.2.01 % de persoas atendidas (desagregado por sexo) sobre o total de persoas recoñecidas cun grao
implantado.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Estratexia para a prevención e a detección precoz da dependencia en Galicia 2020.
Futura Estratexia galega de discapacidade para a integración 2015-2020
Plan galego de persoas maiores 2010-2013 Horizonte 2015 e novo documento de programación

Principais liñas de
actuación

Incremento dos servizos de atención residencial, atención diúrna, de axuda no fogar, de promoción da
autonomía en equipamentos especiais. Incremento das prestacións económicas do SAAD

Indicadores de
produtividade

Nº de novos servizos/prestacións creados cada ano

Programas de
gasto

312D. Programa de Atención á Dependencia.

Persoas atendidas nos servizos (desagregados por sexo) (desagregado por servizo)
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.2.2.02 Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e das persoas maiores, en
termos de autonomía persoal, así como previr as situacións de dependencia.

Diagnóstico

Os datos actuais amosan que Galicia é a que maior porcentaxe de poboación maior de 65 anos ten de
España, co 23,55%, cun progresivo envellecemento da poboación.
No que atinxe a poboación con discapacidade, en Galicia o nº de persoas que se atopan nesta situación
é de 233.774 (datos a 31/12/2013 Censo Persoas con Discapacidade) (o 51,52% mulleres), sendo Galicia
a 5ª comunidade autónoma con máis persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33% e a 4ª C.A.
en porcentaxe sobre a poboación total (8,38%), 1,05 puntos por enriba da media estatal (7,33%). A
maioría da poboación feminina que presenta algunha discapacidade ten máis de 65 anos, namentres que
só o 40% dos homes que teñen algunha discapacidade superan os 65 anos.

Necesidades
Retos

Actuar de xeito preventivo para contribuír a aumentar a esperanza de vida libre de dependencia,
procurando unha actitude positiva ante o envellecemento e a discapacidade, promover os coñecementos
e as condicións necesarias para conseguir o aumento e/ou mantemento das capacidades destas
persoas, para o desenvolvemento da súa vida diaria e, polo tanto, evitar ou retrasar no posible a
aparición da dependencia.
Avanzar no desenvolvemento tecnolóxico no eido da prevención e detección precoz da dependencia.
Promover a accesibilidade universal e o deseño para toda a cidadanía, e fomentar a eliminación de
calquera tipo de barreira que impida a participación das persoas con discapacidade en termos de
igualdade.

Resultados que se
pretende
conseguir

Aumentar a esperanza de vida libre de dependencia, procurando unha actitude positiva ante o
envellecemento e a discapacidade

Indicador de
resultado

IR 2.2.02.a % de poboación maior de 55 anos que participa en programas de prevención da dependencia,
sobre o total de poboación desa franxa de idade que o solicitaron, desagregado por sexo

Mellorar a atención ás persoas maiores e discapacitadas, e aumentar a esperanza de vida libre de
dependencia.

IR 2.2.02.b % de persoas con discapacidade que participan en programas de promoción da autonomía
persoal sobre o total de persoas con discapacidade que o solicitaron, desagregado por sexos.
Planificación
relacionada co
obxectivo

Estratexia para a prevención e a detección precoz da dependencia en Galicia 2020.
Futura Estratexia galega de discapacidade para a integración 2015-2020
Plan galego de persoas maiores 2010-2013 Horizonte 2015 e novo documento de programación

Principais liñas de
actuación

Fomentar actitudes positivas cara o coidado da saúde e á promoción da autonomía persoal: fomento da
actividade física e doutros hábitos de vida saudables, implantación de programas e obradoiros prácticos
de preparación para a xubilación
Favorecer a permanencia no domicilio e contorno habitual durante o maior tempo posible
Promover unha vida autónoma e activa, principalmente mediante solucións TIC e novos recursos para
actividades preventivas e hábitos saudables.
Facilitar a accesibilidade universal como requisito para unha vida autónoma.

Indicadores de
produtividade

Persoas atendidas nos servizos (desagregados por sexo) (desagregado por servizo).
Nº persoas de 55 ou máis anos, desagregado por sexo, que participan en programas de prevención da
dependencia.
Nº de persoas con discapacidade, por sexo, que participan en programas de promoción da autonomía
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persoal.
Programas de
gasto

312 E : Servizos de promoción da autonomía persoal e prevención da dependencia destinados ás
persoas con discapacidade e ás persoas maiores
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2.3. Servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación, servizos e
axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación.
EIXE 2

BENESTAR DAS PERSOAS AS FAMILIAS E COHESION SOCIAL

Prioridade de
actuación

PA.2.3. Servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación, servizos e axudas
complementarios da educación e políticas de xuventude e cooperación.

Retos estratéxicos

Á vista das características sociodemográficas que presenta a nosa Comunidade Autónoma, entre elas, a
tendencia do envellecemento poboacional e a diminución no número de nacementos, a composición dos
fogares e o nivel e destino dos seus ingresos e gastos, o emprego de recursos socioeducativos para a
atención das necesidades dos seus membros, e tendo en conta as recomendacións realizadas dende a
Asemblea Xeral de Nacións Unidas de adoptar medidas concretas para a mellora do benestar da familia,
o Plan Galego de Política Familiar contempla os seguintes obxectivos xerais:
1. Dotar ás familias dos servizos, recursos e medidas necesarios para apoiar o papel que desenvolven na
sociedade.
2. Dar resposta ás necesidades das familias ante situación especiais.
3. Establecer os mecanismos para o apoio á maternidade/paternidade.
4. Promover que os pais e nais teñan as ferramentas que faciliten a conciliación da vida persoal, familiar
e laboral e a corresponsabilidade.
5. Promover novos modelos de educación familiar para a mellora das pautas na crianza dos e das
menores, baseados na parentalidade positiva.
6. Sensibilizar á sociedade en xeral sobre a importancia da familia e a súa incidencia no estado de
benestar.
Especialización da cooperación galega, aproveitando as nosas vantaxes comparativas e a nosa
experiencia nalgúns eidos.
Cooperación participativa.
Aumento da eficacia e o impacto das actuacións de cooperación.
Establecemento de prioridades xeográficas e sectoriais que permitan unha maior concentración das
axudas.
Coordinación e complementariedade con todas as administracións que traballan no eido da
cooperación.
Busca de fontes alternativas de financiamento
O plan de política familiar atende aos dereitos sociais fundamentais que repercuten directamente na vida
familiar: o emprego, a vivenda, a sanidade, a educación e a protección social recollidos na
recomendación do Comité de Ministros aos Estados Membros sobre políticas de apoio á parentalidade
positiva (2006). Para a consecución dos citados obxectivos, dende os diferentes departamentos da Xunta
de Galicia programaranse 186 medidas que se agrupan en seis áreas de actuación:
Área 1: Convivencia familiar (78 medidas)
Área 2: Educación (19 medidas)
Área 3: Conciliación persoal, familiar e laboral (41 medidas)
Área 4: Saúde (16 medidas)
Área 5: Vivenda e transporte (16 medidas)
Área 6: Ocio, deporte e voluntariado (16 medidas)

Planificación
sectorial

Plan de Dinamización Demográfica para Galicia 2013-2016, horizonte 2020.
Estratexia de Apoio para as Familias Numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020.
Estratexia de apoio á infancia e á adolescencia (en proceso de elaboración).
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Plan galego de política familiar 2015-2018, horizonte 2020 (en proceso de elaboración).
Plan de formación de servizos sociais comunitarios 2014.
VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-2015.
Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-2016, Horizonte 2020, Xuventude 2016.
Programas de gasto

311A, 312B, 312F, 312G, 313A, 331A, 423A
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.2.3.01 Garantir o dereito de todos os menores a vivir en familia e contribuír á revitalización
demográfica e ás condicións que favorezan a natalidade.

Diagnóstico

Galicia é na actualidade a terceira Comunidade Autónoma co índice de fecundidade máis baixo do
Estado e tamén a segunda comunidade cun maior índice de envellecemento. Así mesmo, a evolución no
modelo da familia, a incorporación da muller ao mercado laboral, as necesidades de escolarización cada
vez a idades máis temperás e sobre todo a necesidade de compatibilizar a vida persoal, familiar e laboral
fan preciso a posta a disposición de recursos de atención á familia e á infancia.
Ademais, en Galicia hai ao redor de 1.494 persoas menores tuteladas pola Administración por terse
apreciado que se atopaban en situación de desamparo, así como outros 2.446 menores beneficiarios de
programas de prevención ou apoio por atoparse en situación de risco. 1.042 persoas menores viven
cunha familia de acollida, 120 cunha familia coa que carecen de vínculos de parentesco (acollemento
familiar en familia allea) e 922 cos seus parentes (acollemento familiar en familia extensa).

Necesidades
Retos

Facer fronte ao problema demográfico de Galicia e atender as necesidades das familias, co obxectivo de
acadar a súa protección integral na orde xurídica, económica e social, así coma a dos seus membros
especialmente nenos, nenas e adolescentes en situación de desprotección e/ou de responsabilidade
penal.

Resultados que se
pretende
conseguir

Acadar a taxa de recambio xeracional (2,1 fillos por muller).

Indicador de
resultado

IR 2.3.01.a Taxa bruta de natalidade (Número de nacementos por cada 1.000 habitantes).

Favorecer a natalidade e mellorar as condicións das familias e dos menores galegos.

IR 2.3.01.b Porcentaxe de menores en situación de acollemento familiar sobre menores en situación de
acollemento residencial.
IR 2.3.01.c Taxa de escolarización de poboación de 0 a 3 anos.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de Dinamización Demográfica para Galicia 2013-2016, horizonte 2020
Estratexia de Apoio para as Familias Numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020
Estratexia de apoio á infancia e á adolescencia (en proceso de elaboración)
Plan Galego de Política Familiar (en proceso de elaboración).

Principais liñas de
actuación

Impulsar a natalidade e fomento da conciliación da vida persoal, familiar e laboral.
Favorecer as condicións necesarias para que as persoas menores poidan integrarse nunha familia ou
desenvolver o seu propio proxecto de vida nas mellores condicións.
Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación subvencionadas

Indicadores de
produtividade

Novas prazas públicas de escolas infantís
Familias beneficiarias da prestación por fillo/a menor a cargo
Menores en situación de acollemento residencial
Menores participantes no programa Mentor e Insergal

Programas de
gasto

312B. Programas de prestacións ás familias e á infancia.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.2.3.02. Impulsar a solidariedade e o voluntariado para axudar ás persoas en situación de risco
de pobreza e/ou con necesidades.

Diagnóstico

A situación económica actual supón unha difícil conxuntura polo aumento das necesidades sociais e os
ámbitos de actuación.
Na actualidade existen 827 entidades no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, calculándose que
preto de 36.700 persoas voluntarias colaboran dun ou doutro xeito nos programas que estas desenvolven
e obsérvase un aumento do número de persoas que desexan participar no voluntariado.

Necesidades
Retos

Promover a cultura da solidariedade e establecer novos programas de voluntariado orientados a
colectivos específicos, segundo as necesidades que melloren a calidade de vida das persoas en risco e
incrementen a participación da cidadanía, en especial da mocidade.

Resultados que se
pretenden
conseguir

Incrementar a participación solidaria e altruísta da cidadanía nas actividades de acción voluntaria que
contribúen ao impulso da igualdade de oportunidades, a inclusión social e á mellora dos servizos sociais.

Indicador de
resultado

IR 2.3.02 Entidades ou persoas do rexistro de voluntariado galego

Planificación
relacionada co
obxectivo

Estase deseñando a estratexia de Acción Voluntaria 15-18, anterior III Plan Galego de Acción Voluntaria
(2011-2014).

Principais liñas de
actuación

Elaborar novos programas de voluntariado e plans de formación co obxecto de dar saída ás demandas
de participación e mellorar a preparación e calidade do voluntariado.
Fomentar a participación xuvenil nos programas de voluntariado.
Promover a inscrición das experiencias dos voluntarios que faciliten a certificación dos mesmos.
Crear e impulsar o Observatorio Galego de Acción Voluntaria que permita coñecer a realidade da
participación social na nosa Comunidade.

Indicadores de
produtividade

Participantes en proxectos de voluntariado (desagregado como mínimo por sexo e idade).

Programas de
gasto

312F. Programas de solidariedade.

Proxectos de voluntariado realizados.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 2.3.03 Mellorar a conciliación da vida familiar e laboral e promover a corresponsabilidade entre
mulleres e homes para contribuír a acadar o principio de igualdade por razón de xénero en todos
os ámbitos e á revitalización demográfica.

Diagnóstico

O 94,1% das mulleres realizan tarefas domésticas e ocúpanse do coidado de nenos/as, maiores e
persoas dependentes durante 4 horas e 31 minutos diarios, fronte ao 70,6% dos homes que dedican 2
horas e 40 minutos.
En 2014, a taxa de actividade das mulleres de 16 a 64 anos é do 69%, 8 puntos inferior á dos homes.
En 2012 a porcentaxe de mulleres sobre os traballadores con nenos menores de 13 anos que reducen a
xornada está 47 puntos por encima dos homes e o das que flexibilizan ou coordinan o horario de traballo
é 11 puntos superior.

Necesidades
Retos

Impulsar a conciliación da vida familiar e laboral, fomentando a harmonización das responsabilidades
familiares e laborais entre homes e mulleres.
Favorecer o acceso aos servizos de coidado e atención de menores e persoas dependentes, contribuíndo
tamén así a facilitar a incorporación das mulleres ao mercado laboral e evitando o seu abandono.

Resultados que se
pretende
conseguir

A corresponsabilidade e compatibilidade dos tempos de traballo, persoais e familiares e a mellora das
condicións de igualdade das mulleres na sociedade e no mercado de traballo.

Indicador de
resultado

IR 2.3.03.a Excedencias para coidado de fillos/as e familiares solicitadas por mulleres en comparación
cos homes.

Planificación
relacionada co
obxectivo

VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-2015.

Principais liñas de
actuación

Apoio á conciliación da vida persoal, familiar e laboral.
Medidas de fomento da corresponsabilidade.

Principais
indicadores de
produtividade

Participantes que melloraron a súa situación persoal ou laboral a través de medidas de fomento da
igualdade.
Homes/familias monoparentais que reduciron a súa xornada laboral.
Número de actividades de conciliación.

Programas de
gasto

312G. Conciliación da vida persoal e laboral e outros servizos de protección social.
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Título do Obxectivo
estratéxico

OE.2.3.04 Mellorar a calidade de vida da xuventude galega e incrementar o seu benestar en
condicións de igualdade.

Diagnóstico

Os mozos galegos son un grupo de poboación con grandes potenciais debido á mellora da súa
formación, ao talento e á capacidade emprendedora. Galicia presenta unha porcentaxe de persoas de
entre 30 e 34 anos que completaron os estudos superiores moi por encima da media da UE e tamén da
española.
Pero tamén se trata dun colectivo con grandes dificultades e obstáculos para o seu desenvolvemento.
Aspectos como o elevado desemprego xuvenil, a precarización das súas condicións salariais e
económicas, o retraso na emancipación, constitúen algúns dos principais problemas aos que se enfronta
hoxe en día a mocidade galega, así como a do Estado no seu conxunto. O principal problema para a
xuventude en Galicia, igual que no resto do Estado, é o do desemprego, que en 2014 acadou unha taxa
de paro do 48,5% para a poboación entre 16 e 24 anos, por debaixo da cifra nacional pero superando a
taxa europea.

Necesidades
Retos

Conseguir que os mozos e mozas galegos adquiran unha serie de competencias, destrezas e
capacidades altamente valoradas polos empregadores, distintas das derivadas da educación formal ou
regrada, e que complementan seu currículo académico. Competencias como o traballo en equipo, a
responsabilidade, habilidades comunicativas, o sentido da iniciativa e a autoconfianza, entre outras.

Resultados que se
pretende conseguir

Instrumentar, fomentar e propiciar as condicións de aprendizaxe, oportunidade e experiencia que
aseguren e faciliten o desenvolvemento do seu coñecemento, habilidades e competencias para xogar un
papel activo na sociedade civil e especialmente no mercado de traballo

Indicador de
resultado

IR 2.3.04 Mozos/as participantes en programas de educación non formal que adquiren competencias
vinculadas á empregabilidade.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-2016, Horizonte 2020, Xuventude 2016.

Principais liñas de
actuación

Fomentar e apoiar os programas de mobilidade transnacional xuvenil, para a mellora da cualificación e
para facilitar o acceso ao mercado laboral dos mozos e mozas.
Impulsar a participacións dos mozos e mozas en actividades de educación non formal que permitan a
adquisición de competencias e habilidades altamente valoradas polos empregadores.
Impulsar a coordinación e a transversalidade nas políticas de xuventude.

Indicadores de
produtividade

Mozos e mozas beneficiarios ou participantes.

Programas de gasto

313A. Servizos á xuventude.

Proxectos executados.

PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2015-2020

70

Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 2.3.05 Eliminar os obstáculos que impidan ou dificulten o acceso do alumnado ao sistema
educativo co obxectivo de garantir as mellores condicións para exercer o dereito á educación nas
ensinanzas obrigatorias e de oferta obrigatoria e garantir que este alumnado, máis o da formación
profesional, ao remate da súa educación, adquira as competencias de comprensión e expresión
oral e escrita.

Diagnóstico

En Galicia hai 288.126 alumnos en educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria, distribuídos en
1.286 centros educativos dos que o 83% son públicos.
As unidades en funcionamento para impartir estas ensinanzas ascende a 14.644.

Necesidades
Retos

Fomentar a utilización de todos os resortes complementarios á educación académica e apoiar e dar
cobertura a todos os axentes implicados no acceso e mantemento nas ensinanzas obrigatorias e de
oferta obrigatoria do alumnado galego.

Resultados que se
pretende
conseguir

Eliminar os obstáculos para o acceso ás ensinanzas obrigatorias e de oferta obrigatoria por parte do
alumnado galego.
Mellorar a competencia en comunicación lingüística do alumnado.

Indicador de
resultado

IR 2.3.05.a Alumnado beneficiario dos servizos e das axudas complementarios da ensinanza.
IR 2.3.05.b Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de avaliación.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan Proxecta.
2ª fase do Plan galego de potenciación de linguas estranxeiras 2015-2020.
Plan LÍA 2010/2015 de Bibliotecas Escolares para a Lectura, a Información e a Aprendizaxe.

Principais liñas de
actuación

Accións de posta a disposición do alumnado que requira recursos educativos complementarios
necesarios.
Mellorar a competencia en comunicación lingüística do alumnado.

Principais
indicadores de
produtividade

Alumnado beneficiario do transporte escolar.
Alumnado beneficiario dos comedores escolares.
Alumnado beneficiado por accións de facilitación de material escolar.
Préstamos domiciliarios nas bibliotecas escolares.
Alumnado usuario de libros dixitais.
Centros que participan no programa plurilingüe.
Alumnado participante en programas en inmersión lingüística.

Programas de
gasto

423A. Servizos e axudas complementarias da ensinanza.
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Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
OI.2.3.01. Mellorar a calidade de vida nos países do Sur a través da cooperación ao desenvolvemento e da
acción humanitaria galega.
Principais liñas de actuación:
Accións de cooperación no exterior.
-

Programas de educación para o desenvolvemento.

-

Medidas de Acción Humanitaria.

331A

OI.2.3.02 Contribuír aos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación, servizos e axudas
complementarios da educación e políticas de xuventude e cooperación.
Principais liñas de actuación:
Accións de soporte xeral aos servizos xerais de promoción social.
-

Mantemento e creación de novas prazas para persoas maiores e persoas con discapacidade
dependentes.

-

Accións de construción, reforma e equipamento en centros e edificios da area de benestar.
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2.4. Deseñar unha estratexia de integración social que mellore o benestar dos
cidadáns, axude aos máis desfavorecidos a retornar o máis axiña posible a
situacións socioeconómicas aceptables.
EIXE 2

BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESION SOCIAL

Prioridade de
actuación

PA.2.4. Deseñar unha estratexia de integración social que mellore o benestar dos
cidadáns, axude aos máis desfavorecidos a retornar o máis axiña posible a situacións
socioeconómicas aceptables.

Retos estratéxicos

1.

Fomentar unha intervención de calidade desde e/ou dos servizos sociais na abordaxe
das situacións persoais e familiares de pobreza, vulnerabilidade e exclusión social.

2.

Atender de xeito específico os factores de exclusión social que presentan determinadas
persoas ou grupos vulnerables para acadar a súa plena integración social.

3.

Garantir uns ingresos mínimos vinculados á activación sociolaboral.

4.

Favorecer a inserción laboral nun mercado de traballo inclusivo.

5.

Promover o acceso á educación e á formación, previndo o fracaso escolar e
aumentando os niveis de competencias.

6.

Promover a inclusión social e a empregabilidade mediante estratexias de cualificación
a través de recursos educativos e de formación para o emprego e da aprendizaxe
permanente.

7.

Favorecer a inclusión social a través da atención e coidado da saúde.

8.

Mellorar o acceso á vivenda como aspecto clave na inclusión social.

Planificación
sectorial

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014/2020.
Plan Integral de Emigración 2014-2016.
VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-2015.
Plan de formación de servizos sociais comunitarios.
Programa reconduce.
Plan de desenvolvemento xitano.
Plan de Acción Integral para as persoas con discapacidade de Galicia, 2010-2013.

Programas de
gasto

312A, 312C, 313B, 313C, 313D
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.2.4.01 Consolidar e mellorar a acción protectora das persoas con carencia de recursos
económicos en situación de risco e exclusión social e con especiais dificultades de inserción
social.

Diagnóstico

Debido á crise económica produciuse un incremento da poboación en risco de pobreza e exclusión social.
Os datos en Galicia de 2013, reflicten que había 622.066 persoas en risco de pobreza ou exclusión social
(o 22,8% da poboación), das que 47.834 (o 1,8%) están nesta situación utilizando calquera dos tres
conceptos que constitúen o indicador: pobreza económica, carencia material severa e baixa intensidade
de traballo. As principais manifestacións de pobreza están nos fogares con nenos/as a cargo (25,0%),
sobre todo nos fogares monoparentais nos que máis da metade están en situación de risco de pobreza
ou exclusión social. O grupo de idade de 16 a 24 anos é o que presenta unha taxa máis elevada,
lixeiramente superior nos mozos. Ao contrario, as persoas maiores de 65 anos son os que teñen unha
taxa máis reducida. As mulleres presentan unha taxa 3 décimas superior aos homes.
Ao mesmo tempo, existe un importante número de persoas rexistradas como paradas e das que,
esgotadas todas as prestacións e subsidios de desemprego, teñen como único recurso a solicitude de
prestacións da renda de inclusión social (RISGA) e axudas de inclusión social (AIS)

Necesidades
Retos

Asegurar os medios económicos para a subsistencia das persoas que teñen como único recurso a
solicitude de prestacións da renda de inclusión social (RISGA) e axudas de inclusión social (AIS) e apoiar
ás entidades de iniciativa social que prestan unha cobertura de última barreira de contención dos
problemas de necesidade económica e marxinalidade.
O reto é consolidar a acción protectora das persoas con carencia de recursos económicos en situación de
risco e exclusión social e dar resposta ás crecentes demandas das persoas que acoden ás entidades de
iniciativa social para a satisfacción das súas necesidades máis básicas, así como das que son usuarias
das entidades que prestan apoio ás persoas e grupos de poboación máis desfavorecidos ou en risco de
marxinalidade.

Resultados que se
pretende
conseguir

Aumentar a taxa de cobertura da poboación en risco de pobreza.

Indicador de
resultado

IR 2.4.01 % de persoas beneficiarias das axudas e prestacións sobre a poboación en risco de pobreza

Planificación
relacionada co
obxectivo

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014/2020.

Principais liñas de
actuación

Renda de Inclusión Social de Galicia
Axudas de Inclusión Social
Axuda Extraordinaria Pensións non contributivas (PNC), Fondo de Asistencia Social (FAS) e subsidio de
garantía de ingresos mínimos (SGIM).
Programas para cubrir as necesidades básicas de persoas con carencias económicas e especiais
dificultades de inserción, a través da colaboración das entidades de iniciativa social

Indicadores de
produtividade

Persoas beneficiadas ( coa desagregación do ANEXO I do Regulamento 1304/2013 do FSE)

Programas de
gasto

312A Protección e Inserción Social
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 2.4.02. Impulsar os servizos e prestacións á emigración galega e ás súas entidades, así como
aos retornados, para garantir o seu benestar.

Diagnóstico

A presenza da cidadanía galega no exterior incrementouse en 110.371 no período 2009-2015 con datos a
1 de xaneiro. O continente americano é o destino con maior incremento (98.748 novos cidadáns e 34,3%
de variación) fronte a Europa (10.428 novos cidadáns, +11,2%). Este feito está relacionado directamente
co acceso á nacionalidade española dun número moi importante de descendentes de galegos e de
maneira tanxencial polo incremento natural da poboación. A poboación nacida en Galicia residente no
estranxeiro descende desde 2009 un 2,9%. O 32% dos residentes en América teñen máis de 65 anos,
dato que duplica ao de Europa. Galicia sitúase entre as seis primeiras comunidades autónomas en canto
ao volume de persoas retornadas.

Necesidades
Retos

Paliar as situacións graves de carencia e desprotección da poboación galega residente no exterior, en
especial as persoas maiores.
Prestar apoio ás actuacións que realizan as entidades asociativas asentadas fóra do territorio de Galicia.
Garantir a continuidade das entidades galegas de fóra de Galicia, de xeito especial, a unión de entidades
que compartan o mesmo espazo territorial.
Paliar as situacións de necesidade económica derivadas do proceso de retorno das persoas galegas
retornadas, así como contribuír á súa integración socio-laboral na comunidade autónoma.

Resultados que se
pretende
conseguir

Asegurar a cobertura das necesidades básicas de subsistencia do colectivo de persoas galegas máis
vulnerables residentes no exterior.
O mantemento e preservación das entidades galegas do exterior que desenvolven a atención sociosanitaria e outros programas en áreas formativas, culturais, de xuventude, para a mellora da vida dos
cidadáns galegos residentes no exterior que coadxuven á conservación do seu patrimonio histórico e
cultural.
A reincorporación das persoas galegas emigrantes retornadas á sociedade galega, nun entorno social e
laboral favorable.

Indicador de
resultado

IR 2.4.02 Porcentaxe de solicitudes atendidas sobre aquelas nas que se acredite unha situación de
necesidade.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan Integral de Emigración 2014-2016.

Principais liñas de
actuación

Atención socioasistencial e sociocultural aos cidadáns galegos do exterior.
Atención ás entidades galegas no exterior para desenvolver os seus programas.
Impulso da participación da muller e da xuventude nas entidades galegas.
Apoio ao retorno a través de axudas económicas e de fomento da actividade emprendedora e
autoemprego

Principais
indicadores de
produtividade

Persoas beneficiarias.
Entidades beneficiarias.

Programas de
gasto

312C.Servizos sociais relativos ás migracións.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 2.4.03 Impulsar a igualdade de oportunidades por razón de xénero, a inclusión e mellora social,
o acceso á actividade e ao emprego das mulleres.

Diagnóstico

En 2014 as taxas de actividade e de ocupación, do grupo de idade de 16 a 64 anos, presentan no caso
das mulleres valores inferiores aos dos homes, de 8 e 6 puntos respectivamente.
A taxa de risco de pobreza ou exclusión social é superior nas mulleres en todos os grupos de idade.
As mulleres continúan a ser as que, maioritariamente, atenden as responsabilidades polo coidado dos e
das menores e/ou das persoas maiores dependentes.
O salario medio anual das mulleres é un 22% inferior aos dos homes.
En 2013, a porcentaxe de mulleres con presenza na I+D+I era do 41%.

Necesidades
Retos

Reducir ou eliminar a discriminación por razón de sexo.
Promover o emprendemento e o autoemprego femininos.
Impulsar actividades de información, formación, orientación, asesoramento, acompañamento e
sensibilización que contribúan a concienciar sobre a necesidade de acadar a igualdade entre mulleres e
homes.

Resultados que se
pretende
conseguir

A mellora no obxectivo da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes nos ámbitos social e laboral.

Indicador de
resultado

IR 2.4.03.a Fenda salarial entre mulleres e homes
IR 2.4.03.b Taxa de ocupación de 16 a 64 anos feminina

Planificación
relacionada co
obxectivo

VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-2015.

Principais liñas de
actuación

Promoción do autoemprego e do emprendemento femininos.
Potenciación da participación das mulleres en todos os ámbitos sociais en condicións de igualdade.
Promoción da igualdade no ámbito local
Modificación dos valores, actitudes e estereotipos que sustentan a desigualdade.
Colaboración coas entidades que traballan con mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

Principais
indicadores de
produtividade

Participantes que melloraron a súa situación persoal ou laboral a través de medidas de fomento da
igualdade.
Número de accións de formación e sensibilización no ámbito de promoción da igualdade.
Número de mulleres pertencentes a colectivos vulnerables que recibiron información, atención ou
asesoramento.

Programas de
gasto

313B. Accións para a igualdade, protección e promoción da muller
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.2.4.04 Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de
discriminación.

Diagnóstico

Dende o comezo da crise económica produciuse un incremento da poboación en risco de pobreza ou
inclusión social. En 2012 había, segundo o indicador AROPE, 636.882 persoas en risco de pobreza ou
exclusión social (o 23,6% da poboación), das que 45.589 (o 1,7%) eran pobres utilizando calquera dos
tres conceptos que constitúen o indicador: pobreza económica, carencia material severa e baixa
intensidade de traballo. A porcentaxe de persoas que viven en fogares con carencia material severa é do
6,9% e o 13,8% de persoas de 0 a 59 anos que viven en fogares con baixa intensidade de ingresos de
traballo.
En Galicia hai 98.245 persoas estranxeiras (segundo estatística de padrón continuo a data 1 de xaneiro
de 2015), o que representa o 3,57% da poboación. Destas persoas, a 58.318 aplícaselles o réxime
xeral e 39.927 e pertencen a UE. As principais nacionalidades son portuguesa, romana, brasileira,
marroquí e colombiana, por esa orde , e 14 concellos contan cunha porcentaxe de poboación
extracomunitaria superior ao 3% do seu padrón municipal. En España a media de persoas estranxeiras
representa o 12%.

Necesidades
Retos

Abordar os impactos da crise que se manifestan como novos factores de vulnerabilidade ou aqueles que
xa existían e cuxa persistencia en situacións persoais ou familiares poñen en risco as posibilidades de
reverter procesos de pobreza e exclusión social e, incluso, afectar a varias xeracións. Os principais
desafíos a abordar son:
- Factores de vulnerabilidade relacionados coa perda ou diminución de ingresos pola perda ou falla de
acceso ao emprego, como o feito de residir nun fogar de baixa intensidade laboral. O número de persoas
que residen nestes fogares, por exemplo, pasaron do 7 ao 14% entre o año 2008 e o 2012.
- A taxa de desemprego de longa duración, que se situaba no ano 2010 no 5,5%, e no 2014 foi do 11,6%.
A persistencia da falla de emprego repercute nos diferentes ámbitos da vida dunha persoa. Neste
sentido, pode provocar un proceso de deterioro da situación persoal a varios niveis, desde a autoestima
ata a participación social, ao que se engade outro proceso de descualificación derivado da falla de
experiencia laboral recente ou a falla ou desactualización de coñecementos, o que dificulta as
posibilidades de volver ao mercado de traballo.
- A pobreza infantil, que constitúe un dos principais focos de atención en relación cos impactos sociais da
crise. En 2012, a taxa de risco de pobreza nos fogares con nenos a cargo sitúase no 20,9% e a taxa
AROPE nun 26,3%.
-Avanzar na integración da poboación inmigrante entendendo que a mellor maneira de acadar esa
integración é a través do emprego, pero non hai que descoidar aspectos importantes como a eliminación
das barreiras idiomáticas, o coñecemento da sociedade de acollida e a convivencia.

Resultados que se
pretende
conseguir

Redución da pobreza e exclusión social no territorio da comunidade autónoma

Indicador de
resultado

IR 2.4.04 Taxa de risco de pobreza ou exclusión social

Planificación
relacionada co
obxectivo

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014/2020
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Principais liñas de
actuación

Accións individualizadas de formación e acompañamento social coas persoas en situación ou risco de
exclusión social; accións coas persoas e grupos desfavorecidos; e proxectos de dinamización
sociocomunitaria en áreas en exclusión territorial, que de seguido se relaciona:
Atención a participantes a través de dispositivos de inclusión social da Administración autonómica.
Programas específicos de inclusión social realizados polas corporacións locais.
Programas específicos de inclusión social realizados polas entidades de iniciativa social prestadoras de
servizos sociais.
Investimentos para a adecuación dos centros de inclusión social.
Programa de apoio ás persoas sen fogar.

Indicadores de
produtividade

Persoas beneficiadas (ou participantes, coa desagregación do ANEXO I do Reg. do FSE)

Programas de
gasto

313C Servizos sociais comunitarios
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 2.4.05 Reducir a violencia de xénero articulando unha resposta global e coordinada fronte e
esta lacra, en calquera das súas modalidades e consecuencias.

Diagnóstico

A taxa do número de denuncias por violencia de xénero por millón de mulleres, foi en 2013 de 3.616, un
30% inferior á taxa en España.
No pasado ano houbo 6 mulleres mortas por violencia de xénero a mans da súa parella ou ex parella.

Necesidades
Retos

Protexer e apoiar ás mulleres que sofren violencia de xénero.
Poñer en marcha programas específicos que promovan a inserción laboral das vítimas de violencia de
xénero como un medio para conseguir a súa recuperación integral.
Incidir en medidas de sensibilización sobre as causas e efectos que a violencia de xénero ten sobre as
mulleres, sobre os nenos e as nenas, e sobre a sociedade en xeral.

Resultados que se
pretende
conseguir

Consolidación da rede de recursos, programas e medidas específicas e especializadas, para abordar a
violencia de xénero dende unha perspectiva de asistencia social integral ás mulleres que a sofren e ás
persoas ao seu cargo.
Fortalecemento e impulso das medidas de prevención, para avanzar na paulatina redución desta lacra
social ata a súa erradicación.

Indicador de
resultado

IR 2.4.05 Denuncias por violencia de xénero.

Planificación
relacionada co
obxectivo

VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-2015

Principais liñas de
actuación

Protección e apoio integral a vítimas de violencia de xénero.
Accións para fomentar a empregabilidade das vítimas de violencia de xénero.
Accións específicas dirixidas a mulleres vítimas da trata ou explotación sexual.
Consolidación da rede galega de acollemento.
Información, formación e sensibilización en materia de violencia de xénero.

Principais
indicadores de
produtividade

Mulleres atendidas nos programas de protección e apoio a vítimas da violencia de xénero.
Menores atendidos nos programas de protección e apoio a vítimas da violencia de xénero.
Número de accións de información, formación, sensibilización en materia de violencia de xénero.

Programas de
gasto

313D. Protección e apoio das mulleres que sofren violencia de xénero.
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2.5. Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer
axeitada ás posibilidades de cada familia.
EIXE 2

BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESION SOCIAL

Prioridade de
actuación

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

Retos estratéxicos

1.A Xunta de Galicia debe facilitar o acceso á vivenda a os galegos por medio de políticas dirixidas a
potenciar a existencia de vivendas axeitadas ás necesidades das familias, en réxime de compra ou
aluguer e con prezos limitados e axudas específicas aos colectivos máis desfavorecidos.Este reto
perseguirase a través de catro programas de actuación.
Promocións públicas de vivendas.
Apoio á promoción de vivendas protexidas de protección autonómica.
Apoio aos adquirentes e cooperativas de vivendas de protección autonómica.
Alugueiro de vivenda.
2.Rehabilitación e renovación urbana, un dos criterios básicos de calquera crecemento que busque
sustentabilidade é apoiarse sobre os núcleos existentes. Os núcleos tradicionais proporcionan unha
opción residencial de calidade, alternativa á urbanización difusa, con gran capacidade de atraer novos
residentes e construír comunidades cohesionadas como base esencial de benestar e desenvolvemento.
Este reto desenvolverase a través de catro programas de actuación.
Rehabilitación illada.
Rehabilitación directa polo IGVS.
Áreas de rehabilitación integral.
Outras actuacións de rehabilitación.
3.Prevención da exclusión residencial, malia o carácter marcadamente social das anteriores actuacións,
neste eixo agrúpanse os programas que pretenden dar cobertura ás situacións de especial risco de
exclusión residencial que na meirande parte dos casos deben combinar actuacións de apoio ao acceso á
vivenda con medidas de apoio social ou integración laboral.
Vivenda de inserción.
Realoxamento de afectados por desafiuzamentos.
Programas de apoio a situacións de emerxencia residencial.

Planificación
sectorial

Plan Rehavita; Plan Galego de Rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.

Programas de
gasto

451B, 451C.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.2.5.01. Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer, especialmente aos
colectivos mais desfavorecidos.

Diagnóstico

O número de vivendas en Galicia é de 1.059.233 (Censo 2011). O peso das vivendas en aluguer supera
o 10%, as vivendas en propiedade sen cargas supoñen case o 60% e as vivendas propias con pagos
pendentes superan o 12,5 % do total.
A porcentaxe de fogares galegos con hipoteca sobre a vivenda principal no ano 2012 era do 21,9%, deles
un 5,5% destina máis do 50% dos seus ingresos ao pago da hipoteca. No caso das vivendas familiares
principais en réxime de aluguer, que no ano 2012 ascendía ao 11,9% dos fogares galegos, a proporción
dos que destinan máis do 50% dos seus ingresos ao pago do aluguer sobe ata o 11%.
Ademais, un 25% dos fogares teñen ingresos inferiores a 1.000 € mensuais, e un 44,6% inferiores a
1.500€. Isto supón un obstáculo ao acceso a vivenda, como queda acreditado cos datos dos inscritos no
rexistro de Demandantes de vivendas protexidas.
Por outra banda, existe tamén un problema de fogares que non dan atendido ao pago da súa cota
hipotecaria por mor da crise económica e da inestabilidade laboral o que produce situacións de perda da
súa vivenda.
A situación do acceso á vivenda, salvando as diferenzas demográficas e de localización das vivendas, é
similar á do resto do territorio nacional e as diferenzas con outros países europeos radican,
principalmente, no menor peso que ten o aluguer en Galicia, como forma ordinaria de acceso.

Necesidades
Retos

Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente daqueles con
baixos ingresos.
Dar cobertura a aquelas situacións que, por mor da crise, se atopan en risco de perda da súa vivenda
habitual, ou que xa a perderon e necesitan unha vivenda para reiniciar a súa reincorporación ao ámbito
laboral e social.

Resultados que se
pretende
conseguir

Posibilitar o acceso tanto en compra como en aluguer, especialmente para os colectivos máis
desfavorecidos, incrementar a vivenda de promoción publica. Impulsar a iniciativa privada para
desenvolver vivenda a prezos limitados e xestionar solo residencial que permita a construción de
vivendas a prezos limitados.

Indicador de
resultado

IR 2.5.01. Unidades convivenciais que se benefician das medidas de acceso á vivenda.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan Rehavita; Plan Galego de Rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.

Principais liñas de
actuación

Accións para promover o acceso á vivenda en propiedade.
Accións para promover o acceso á vivenda en aluguer.
Prevención da exclusión residencial.

Indicadores de
produtividade

Vivendas/aloxamentos con concesión de subvención.
Axudas concedidas.
Superficie de planeamento en tramitación.
Superficie de solo residencial urbanizado.
Vivendas de promoción pública licitadas polo IGVS.

Programas de
gasto

451B. Acceso á vivenda.

PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2015-2020

81

Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
OI.2.5.01 Contribuír aos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación, servizos e axudas
complementarios da educación e políticas de xuventude e cooperación.
Principais liñas de actuación:
Accións de soporte xeral á dirección e aos servizos xerais de vivenda e solo.
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3. EIXE 3. CRECEMENTO SOSTIBLE,TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA,
GANDERÍA E MONTES
3.1. Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto
galego que fixe a poboación ao medio rural.
EIXE 3

CRECEMENTO SOSTIBLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E
MONTES

Prioridade de
actuación

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

Retos estratéxicos

Galicia conta cun potente e competitivo sector primario que resulta unha das principais fontes
de xeración de valor pero tamén de sostemento da estrutura poboacional no rural. Non
entanto, o sector presenta importantes retos de futuro de cara a asimilarse a os produtores
atlánticos punteiros da UE. Os retos estratéxicos neste eido pasan por:
Busca da reorganización das estruturas agrarias para lograr explotacións máis
competitivas e desenvolver o potencial das áreas rurais.
Incentivar a mobilidade de terras coa reforma e ordenación das estruturas agrarias, de
xeito que a superficie útil abandonada sirva para aumentar a base produtiva. Seguir coa
introdución dos plans de aproveitamento de cultivos, a adopción de medidas de
protección do medio ambiente e as medidas para evitar o abandono das terras nos
procesos de concentración parcelaria.
No que atinxe aos sistemas produtivos, mellorar as condicións produtivas das
explotacións galegas mediante un acondicionamento das estruturas, os investimentos
nas explotacións e a incorporación de mozos e mozas á actividade agraria. Estas
medidas únense ao apoio á innovación, á formación profesional e ao asesoramento
técnico para establecer proxectos que garantan o asentamento da poboación no rural.
Fortalecer as medidas para apoiar o mantemento da actividade agraria en zonas
desfavorecidas de montaña e noutras zonas diferentes das anteriores mediante un
sistema de indemnizacións e no que se ten en conta a especificidade das explotacións
con superficies na zona de Rede Natura 2000.
Asesorar aos traballadores do campo sobre os cultivos máis axeitados para cada
explotación e máis rendibilizados polo mercado.
Aínda que a produción de leite e a de vacún de carne son, por esta orde, os principais
activos do sector gandeiro en Galicia, cómpre potenciar outras especies que como o
ovino e o cabrún, están acadando cada vez maior relevancia en canto á rendibilidade
das explotacións.
Mantemento do sector lácteo, estratéxico para a nosa economía, non depende só de
produtores, industrias e goberno, senón tamén dos distribuidores e dos consumidores. É
necesario que o prezo do leite sexa tratado dignamente tanto en orixe coma nos puntos
de venda. As ordes de axudas dirixidas ás industrias agroalimentarias que operan en
Galicia priorizarán as cooperativas e empresas que lles paguen un prezo digno aos
produtores.
É preciso aproveitar as potencialidades da calidade da carne de vacún e tratar de
conseguir un modelo de produción que lles permita medrar ás explotacións en canto a
número de cabezas e de superficie dedicada a cultivos e pastos, á vez que se reduce o
esforzo físico dos produtores coa aplicación de maquinaria e de novas tecnoloxías que
fagan máis rendible o seu traballo.
Aproveitamento do potencial do sector agrícola, como base da produción alimentaria de
calidade.Apóstase por fortalecer un sector con capacidades de atender as demandas
cada vez máis esixentes dos consumidores e de competir no mercado internacional pola
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-
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-

Planificación
sectorial

vía da distinción de calidade ao tempo que se optimizan os recursos.
A produción de alimentos de calidade é un dos principais activos da economía galega.
Preténdese reivindicar a defensa da utilización, consumo e distribución de produtos
agroalimentarios galegos para pór en valor os nosos recursos e para xerar riqueza
mediante o peche do ciclo produtivo no noso País. Apóianse aquelas explotacións e
cooperativas que buscan unha vía de transformación e de comercialización directa dos
seus produtos primando a través desta liña de actuación os aspectos relacionados coa
innovación tecnolóxica e a aplicación de I+D+i, o aumento da calidade do produto e a
mellora das canles de distribución, mediante o uso das TIC.
As industrias de transformación, de distribución e de comercialización de produtos
agrarios son precisas para viabilizar e outorgarlle un valor engadido ás producións
agrarias. Estas precisan optimizar o acceso aos mercados e mellorar a súa
competitividade para garantir a súa viabilidade económica e social, co fin de favorecer a
pervivencia e consolidación do tecido económico, ademais de fomentar a creación de
emprego directo.
A promoción cooperativa e social, mediante estruturas asociativas de importancia no
agro galego, favorece a prestación de servizos técnicos, económicos e sociais ás
explotacións, ademais de garantirlles rendas dignas aos produtores socios coa venda
dos seus produtos e coa participación no seu valor engadido se hai transformación
industrial e distribución.
Galicia é unha das máis importantes potencias forestais de Europa, cunha superficie
forestal arborada de máis de 1.400.000 hectáreas, o que representa o 48% de toda o
territorio. Delas, máis de 120.000 corresponden a superficie forestal certificada, o que a
coloca á fronte do Estado en canto a xestión forestal sustentable. Compre mellorar o
aproveitamento do potencial do sector forestal galego articulado sobre tres grandes
piares.
Reordenación dos usos e actividades no rural, impulsa ademais a posta en
valor do territorio e do monte para facelo máis produtivo e proveitoso.
Xestión forestal sustentable e de calidade que aproveita a riqueza diversa do
monte.
Redución significativa do número de incendios forestais, a través de políticas
de prevención e de valorización.
A xestión forestal que garanta a multifuncionalidade do monte galego, tense
que desenvolver dun xeito respectuoso co medio ambiente, procurar a
rendibilidade económica e social beneficiosa e, ademais, marcar o camiño do
futuro dos nosos bosques.
No que atinxe ao sector pesqueiro, que engloba todas as actividades relacionadas coa
pesca extractiva, o marisqueo e a acuicultura, así como a conserva e o conxelado,
continúa sendo un dos primeiros axentes da economía galega. Malia que xa ten
acadado importantes niveis en materia de calidade, seguridade alimentaria e
comercialización. Compre consolidar esta situación vantaxosa e seguir a mellorar os
canais de comercialización e valorización do produto da industria extractiva e
transformadora, e, en particular no sector da acuicultura onde a comunidade autónoma
conta con un importante potencial de crecemento.

Estratexia Galega de Acuicultura. Plan Director de Acuicultura Litoral.
Plan de Ordenación do Litoral.
Plan Estratéxico da Náutica Recreativa en Galicia 2012-2020.
Plan Territorial de Contaminación Mariña Accidental de Galicia.
Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA).
Plan territorial de emerxencias de Galicia (PLATERGA).
Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais na Comunidade Autónoma
de Galicia
Estratexia galega de educación ambiental.
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Plan director da Rede Natura 2000 en Galicia.
Plan de seguros Agrarios de Galicia.
Programa de apoio as Organizacións de Produtores de Froitas e Hortalizas, flor e planta ornamental.
Plan forestal de Galicia.
Programas de
gasto

513A, 514A, 541C, 551A, 551B, 711A, 712A, 712B, 712C, 713A, 713B, 713C, 713D, 713E, 713F, 721A,
722A, 723A, 723B
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.1.01 Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un
modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización
e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira .

Diagnóstico

O sector da pesca xerou un valor engadido en 2012 de 1.136 millóns de euros, que supón o 2,1% do PIB
da C.A. e emprega a máis de 33.000 persoas (2012), das cales 2/3 corresponden coas actividades
pesqueiras e acuícolas e 1/3 son empregados da industria transformadora; en termos de emprego chega
ao 3,2 % do total de Galicia. Un trazo diferencial da economía galega é a importancia da pesca e da
acuicultura. Pese á perda de peso do subsector nos últimos anos, non existe outra rexión ou país
europeo no que as actividades primarias do sector pesqueiro (pesca e acuicultura) teñan un peso tan
relevante no PIB.
O sector profesional da pesca e da náutica deportiva están sufrindo de xeito importante a actual situación
económica.Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante os derradeiros exercicios unha
rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia a través de catro
liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sustentabilidade, eficiencia e TIC.
Perséguese a realización de actividades prestación de servizos con criterios de eficacia e eficiencia
económica, buscando a máxima rendibilidade sen rebaixar o nivel de prestación dos servizos e a
atención ás necesidades dos seus usuarios e das diversas empresas que realizan a súa actividade no
dominio público portuario. Isto permitirá crear máis valor con menos impacto, o que se reflectiría en
reducir o consumo dos recursos, reducir o impacto no medio natural e incrementar os produtos e/ou
servizos de valor de xeito sostible.

Necesidades
Retos

Impulsar o papel do sistema portuario para o crecemento socioeconómico de Galicia.
Identificar as prioridades da demanda náutica recreativa e axustar unha oferta equilibrada e adecuada.
Asegurar a sustentabilidade económica de Portos de Galicia.
Mellorar as infraestruturas dos portos pesqueiros e as lonxas para aumentar a seguridade e calidade do
traballo dos pescadores e diminuír o impacto ambiental e a contaminación. Mitigación do cambio
climático.
Ordenación de servizos nos espazos portuarios para a pesca e usuarios.
Mellora da eficiencia enerxética nos portos (infraestruturas e equipamento). Incorporación das novas
tecnoloxías da información e a comunicación a toas as actividades.
Conservación do patrimonio cultural da pesca.

Resultados que se
pretende
conseguir

Contar cun sistema portuario pesqueiro adaptado ás especificidades de cada porto e comunidade que
contribúa a lograr a sustentabilidade da actividade pesqueira mediante infraestruturas modernas,
especializadas e eficientes.
Desenvolvemento de servizos e actividades nos portos galegos optimizando a adaptación ás
necesidades dos usuarios destes, primando o sector profesional e a náutica recreativa.

Indicador de
resultado

IR 3.1.01.a Mellora da eficiencia enerxética dos portos (% de consumo sobre base 2014)
IR 3.1.01.b Mellora dos equipamentos (% de portos con equipamentos sobre porto tipo)
IR 3.1.01.c Porcentaxe de autorizacións e concesións nos portos novas en relación ao número total

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de Ordenación del Litoral.
Plan Estratéxico da Náutica Recreativa en Galicia 2012-2020.
Planificación urbanística (Delimitación de Espazos e Usos Portuarios e Plans Especiais dos portos)

Principais liñas de
actuación

Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das
instalacións e equipamentos pesqueiros.
Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do
mercado e da sustentabilidade na pesca. Construción das novas infraestruturas necesarias para a
mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores.
Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais e da
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xestión organizativa dos mesmos e adaptación ás novas TIC.
Actuacións dirixidas á mellora ambiental e redución dos riscos de contaminación nas actividades
portuarias pesqueiras.
Indicadores de
produtividade

Nº de proxectos en materia de infraestruturas e equipamentos en portos pesqueiros, lugares de
desembarque, lonxas e fondeadores;
Nº de portos con actuación.
Nº de pescadores afectados
Ingresos por concesións e autorizacións en relación a importe da cifra neta de negocios.
Número de servizos portuarios externalizados.
Número de atraques destinados á náutica recreativa en xestión privada.

Programas de gasto

513A. Construción, conservación e explotación portuaria.
514A. Infraestruturas pesqueiras.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.1.02 Controlar a calidade e a seguridade alimentaria dos produtos do mar e garantir a
seguridade no mar e coordinar o salvamento marítimo.

Diagnóstico

Os datos do ano 2014 reflicten que o sector primario en Galicia contribúe en case un 5% ao valor
engadido total xerado na C.A., mentres no conxunto da UE non chega ao 2%. A pesca e acuicultura
representan o 28% do valor engadido que xera este sector. O peso do sector primario na estrutura
produtiva galega reduciuse nos últimos 30 anos de forma notable, se ben entre o 2008 e 2014 freouse
esta redución. O subsector da pesca e acuicultura dá traballo ao 1,8% dos ocupados en Galicia, fronte ao
0,1% da UE. Galicia na actualidade ten 2 áreas mariñas protexidas (AMP) declaradas como Reservas
Mariñas con interese Pesqueiro: "Os Miñarzos" e "Ría de Cedeira",que compatibilizan a protección do
medio natural mariño co interese pesqueiro. Polo de agora, ningunha das dúas AMP galegas están
incluídas na "Red de Áreas Marinas Protegidas de España" (RAMPE).

Necesidades
Retos

Garantir a seguridade alimentaria dos produtos procedentes do mar e a súa explotación sostible.
Reducir os efectos negativos das catástrofes e dos accidentes mariños.
Vixiar e controlar a legalidade das capturas.

Resultados a
conseguir

Acadar un cumprimento do programa de control técnico-sanitario superior ou igual ao 95% para evitar as
consecuencias negativas sobre as persoas

Indicador de
resultado

IR 3.1.02 Porcentaxes de controis efectuados (análises, inspeccións, intervencións por contaminación
mariña), fronte ao nº de controis programados ao inicio de cada ano (ou no programa de control do ano).

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan Territorial de Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan CAMGAL) no que se establecen as
normas e procedementos básicos de actuación fronte a un episodio de contaminación mariña.

Principais liñas de
actuación



Coordinar as restauracións dos danos producidos por episodios de contaminación accidental.



Previr e controlar as actividades que poidan afectar negativamente á sustentabilidade dos recursos
mariños, especialmente os de interese pesqueiro, así como dos seus hábitats.



Investigar as patoloxías dos organismos mariños sometidos á explotación comercial mediante a
pesca, o marisqueo e a acuicultura.



Actualización das bases de datos con observacións oceanográficas e biolóxicas



Asesorar ao sector para mellorar os mecanismos de xestión.



Elaborar un programa de formación e adestramento do persoal.



Aumentar o nº de inspeccións en praias, portos, lonxas e vehículos.



-Reducir o tempo medio de resposta en actuacións de salvamento marítimo.

Indicadores de
produtividade

% de análises realizadas.
% de sancións en relación ao nº inspeccións.
% de rescates en relación ao nº de accidentes/tempo de resposta.
Índice de biodiversidade nas zonas de reserva integral ou de especial protección.
Índices de rendemento das principais especies mariñas con interese comercial dentro dos límites das
reservas mariñas.

Programas de
gasto

541C. Protección e mellora do medio natural marítimo.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.1.03 Mellorar as infraestruturas no medio rural para acadar unhas explotacións
máis competitivas.

Diagnóstico

En Galicia, cun 6% da superficie rústica nacional, existen 11.246.646 parcelas, que
representan o 28,52% do total nacional. Hai 1.588.006 titulares catastrais que representan o
20,69% do total nacional. Galicia ten o 5,84% da superficie nacional e ten dúas provincias
Lugo e Ourense cunha densidade de poboación de 34,5 habitantes/km². e 44,0 habitantes/km²
cando a media nacional é de 91,8 habitante/km².
A poboación rural a curto prazo seguirá a diminuír e seguirase intensificando o proceso de
envellecemento. É necesario afondar na diversificación económica do medio rural, mellorando
a calidade de vida da poboación rural e a estrutura das explotacións

Necesidades
Retos

Dotar á poboación rural dun nivel de vida adecuado, aproximándose ao urbano.
Mellora e reordenación das estruturas agrarias mediante a concentración parcelaria ou
calquera actuación que permita a mellora da base territorial das explotacións, como
agrupacións, permutas, etc.
Na actualidade atópase en tramitación parlamentaria o proxecto de Lei de Mellora da Estrutura
Territorial Agraria de Galicia (METAGA) que suporá un salto cualitativo en canto á
reestruturación do agro galego.

Resultados que
se pretende
conseguir

Rematar todas as concentracións parcelarias con camiños principais abertos.
Proxectar e executar os camiños principais en todas as concentracións que están na fase de
Bases Definitivas.
Pasar á fase de Bases Definitivas en todas as concentracións que se atopen en fase de
Decreto.
Pasar á fase de Bases Definitivas en todas as concentracións que se atopen en fase de Bases
Provisionais ou nas que estas estean en proceso de elaboración.

Indicador de
resultado

IR 3.1.03 Superficie de concentración parcelaria equivalente.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Programa de Desenvolvemento Rural (2014-2020) .

Principais liñas
de actuación

Accións de reordenación das estruturas agrarias mediante procesos de concentración
parcelaria.

Indicadores de
produtividade

Zonas de concentración parcelaria con actuacións desenvolvidas.
Camiños rurais construídos e/ou mellorados (Km).
Camiños rurais construídos e/ou mellorados (número).

Programas de
gasto

551A. Infraestruturas e equipamentos no medio rural
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.1.04. Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a prevención e a
defensa contra os mesmos.

Diagnóstico

Os incendios forestais constitúen un dos máis importantes problemas ambientais de Galicia. Analizando o
período 2001-2011, a media anual de superficie arborada queimada ascende a 11.009,28 ha e a
30.106,67 ha a de superficie total. Estas cifras supoñen unha quebra severa do potencial económico do
sector forestal, un grave risco para persoas e ecosistemas e un gasto público elevado.
Tomando como referencia o Informe de Incendios Forestais 2011 elaborado polo Ministerio de
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Galicia sufriu o 50% dos Grandes Incendios Forestais da
dita anualidade (superiores a 500 hectáreas), así como o 38,64% de sinistros respecto á totalidade do
Estado español.

Necesidades
Retos

A vulnerabilidade do territorio galego require de estratexias de prevención contra os incendios forestais e
de defensa ante os mesmos, reducindo o número de lumes, as superficies queimadas e atenuando os
efectos derivados dos incendios.

Resultados que se
pretende
conseguir

Reducir o número de lumes e de superficie queimada, de tal forma que non se supere a media de 3 ha
por lume, 1 ha. de superficie arborada por lume, se manteña o número de lumes maiores de 25 ha por
debaixo do 2% do total e os de lumes menores ou iguais a 1 ha por riba do 70%, se reduza o número de
incendios e a superficie queimada total con respecto á media dos últimos 10 anos.

Indicador de
resultado

IR 3.1.04.a Superficie queimada.
IR 3.1.04.b Número de lumes.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA).
Plan territorial de emerxencias de Galicia (PLATERGA).
Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais na Comunidade Autónoma
de Galicia
Estratexia Galega de Educación Ambiental.
Plan director da Rede Natura 2000 en Galicia.

Principais liñas de
actuación

Planificación preventiva contra incendios forestais asentada na actuación concertada de todas as
administracións.
Reforzo das estruturas de extinción e de prevención dos incendios forestais (por medio da realización de
tratamentos preventivos e silvícolas).
Prevención doutras catástrofes naturais.
Campañas de educación e sensibilización.
Vixilancia e aplicación do réxime sancionador instituído.

Indicadores de
produtividade

Nº de actuacións en infraestruturas (Ud).
Superficie de mellora forestal (ha).

Programas de
gasto

551B. Accións preventivas e infraestrutura forestal.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.1.05 Mellorar as condicións de vida da poboación no territorio rural galego, especialmente a
través da creación de emprego.

Diagnóstico

Dende comezo da crise produciuse unha caída do emprego nas áreas rurais, a caída das afiliacións á
Seguridade Social entre 2007 e 2012 foi do 15,8% nas zonas pouco poboadas, esta caída afectou
principalmente ao sector primario e ao da construción, sen que outros sectores económicos puideran
compensar esta caída. Esta destrución neta de emprego tradúcese no despoboamento e no crecente
envellecemento da poboación no rural. A loita contra o envellecemento e a despoboación rural precisa
actuacións que xeren crecemento económico e melloren a calidade de vida no rural, sen perder de vista
os criterios de protección ambiental. Debemos polo tanto afondar en políticas que axuden o
desenvolvemento rural e permitan fixar, cando non recuperar, poboación no mesmo.

Necesidades
Retos

Acadar a fixar a poboación no medio rural.
Fomentar iniciativas empresariais que contribúan a creación de emprego no territorio.
Incrementar a instalación no rural de servizos asistenciais á poboación para favorecer a conciliación
laboral e familiar e a atención básica os colectivos mais desfavorecidos.

Resultados que se
pretende
conseguir

Establecer as condicións necesarias para consolidar e crear emprego no medio rural.
Conseguir que no vindeiro período os habitantes do rural teñan ao seu alcance, tódolos servizos de
carácter básico que favorezan a conciliación familiar e unha mellor atención das persoas dependentes.

Indicador de
resultado

IR 3.1.05.a Emprego no rural.
IR 3.1.05.b Renda agraria.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Programa de Desenvolvemento Rural (2014-2020).

Principais liñas de
actuación

Ofertas de servizos básicos elementais (centros de día, garderías, etc).
Posta en marcha de proxectos produtivos xeradores de autoemprego e emprego (Perruquerías, talleres,
bodegas, etc).
Posta en marcha do uso das novas tecnoloxías e da enerxía limpa e emprego de plataformas on-line de
venda, uso da biomasa en locais sociais, etc).

Indicadores de
produtividade

Incremento porcentual de prazas de atención a colectivos desfavorecidos
Incremento porcentual do aumento ou caída de poboación

Programas de
gasto

712A. Fixación de poboación no medio rural.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.1.06 Aumentar a rendibilidade dos sistemas produtivos das explotacións agrogandeiras e
fomentar a súa modernización e diversificación.

Diagnóstico

O agro galego está a vivir unha concentración de explotacións gandeiras, principalmente no sector lácteo.
Este proceso vai da man dun incremento da dimensión media das explotacións, que aínda debe mellorar.
O esforzo inversor dos agricultores/as galegos/as nos últimos anos está a render resultados positivos nas
ratios de rendibilidade e cómpre, por tanto, manter o apoio a este esforzo. Por outra banda, a gandería
galega está a atravesar momentos de dificultade afectada pola crise económica e que deriva nunha
importante redución do número de explotacións gandeiras, e nun envellecemento da poboación activa
agraria, repercutindo de xeito directo no despoboamento do rural. Neste contexto, a produción pecuaria
require da aplicación de enfoques sustentables orientados á produción de alimentos de calidade, e de
apoios para mellorar a produtividade da nosa gandería e os recursos gandeiros autóctonos. O sector
vitivinícola estase a converter nun eixo produtivo de primeiro orde na economía agraria galega.
Constátase unha crecente vontade de adaptación das explotacións ás novas variedades que demanda o
mercado, ou de reestruturación do seu potencial produtivo para acadar unha dimensión axeitada aos
seus dereitos de produción.

Necesidades
Retos

Frear o envellececemento e o despoboamento das zonas rurais.
Incrementar a renda agraria e a produtividade da agricultura, que é inferior á media estatal e comunitaria,
manténdose arredor do 90% do valor da media da UE e incrementándose estas diferenzas nos últimos
anos.
Mellorar o investimento e I+D na agricultura galega, que incide negativamente no desenvolvemento
deste sector, así como a baixa formación dos agricultores e gandeiros.
Fomentar o control leiteiro para avaliar a calidade produtiva dos animais, promocionar a mellora xenética
do gando frisón que aumente as producións das explotacións, fomentar a utilización dos recursos
zooxenéticos autóctonos
Promover a calidade dos produtos obtidos das explotacións gandeiras e converter ao sector vitivinícola
nun eixo produtivo de primeiro orde na economía agraria galega.

Resultados que se
pretende
conseguir

Incrementar a produtividade da explotación agraria cumprindo ao mesmo tempo coas condicións de
respecto ao medio ambiente, mantemento da paisaxe, da hixiene e benestar dos animais e seguridade no
traballo, todo elo dentro dun marco que permita a mellora da calidade de vida e do seu entorno.
Incorporar aos mozos á actividade agraria como forma de combater o envellecemento e despoboamento
principalmente das zonas rurais do interior de Galicia.
Incrementar a contratación de seguros agrarios como forma de asegurar a renda das explotacións ante
perdas inesperadas por axentes alleos ás mesmas, como os climáticos, enfermidades animais u outros
Impulsar unha produción agropecuaria viable económica, social e medioambientalmente de forma que se
contribúa á redución das diferenzas entre a renda agraria e a renda urbana en Galicia.
Incrementar o valor e a rendibilidade das producións gandeiras, e recuperar as razas tradicionais,
permitindo a implantación de sistemas de produción sustentables.

Indicador de
resultado

IR 3.1.06.a Renda agraria.
IR 3.1.06.b Volume da produción gandeira.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Programa de Desenvolvemento Rural (2014-2020)

Principais liñas de
actuación

Axudas a investimentos produtivos nas explotacións agrarias.
Axudas á incorporación de novos activos.
Acceso a seguros agrarios.
Axudas á modernización integral das explotacións.
Actuacións de apoio ao control leiteiro.
Desenvolvemento do Plan de Mellora Xenética do Frisón de Galicia.

Plan de seguros Agrarios de Galicia.
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Actuacións de fomento das razas autóctonas.
Actuacións da promoción da calidade das producións gandeiras de Galicia.
Liña de axudas para a reconversión e reestruturación do viñedo.
Indicadores de
produtividade

Programas
gasto

Explotacións de Galicia que se acollen a medidas de modernización de explotacións agrarias.
Número de mozos que se acollen a medidas de incorporación como titulares en explotacións agrarias.
Número de seguros agrarios contratados.
Numero de activos agrarios por idades.
Número de seguros agrarios subvencionados.
Porcentaxe de explotacións leiteiras de vacún en control leiteiro.
Variación do número de lactacións válidas finalizadas.
Variación de exemplares de razas autóctonas.
de

712B. Modernización e diversificación do tecido produtivo rural.
713C. Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.1.07 Fomentar a innovación e a calidade diferenciada no eido agroalimentario e impulsar o
asociacionismo agrario para poder acceder ao mercado en condicións máis favorables a través da
organización da produción e da comercialización.

Diagnóstico

O sector dos produtos alimentarios de calidade na nosa Comunidade Autónoma ten unha importante
incidencia económica e social, que se pon de manifesto tanto polo valor en orixe da produción certificada,
ao redor dos 300 millóns de euros, como polo número de produtores implicados, uns 30.000 e o de
industrias, preto de 800. Con todo, malia o prestixio que a produción alimentaria galega ten nos mercados
e entre os consumidores, o sector produtor, transformador e comercializador ten importantes carencias e
dificultades estruturais que dificultan o seu acceso aos mercados. A pequena dimensión empresarial e a
falta de integración son os factores que mais limitan o seu acceso aos mercados nacionais e
internacionais dunha forma competitiva, por iso é fundamental desenvolver actuacións que permitan a
presenza conxunta, a promoción e o apoio á comercialización dos produtos de calidade, unidos á mellora
e modernización das industrias.
O asociacionismo representa, neste senso, unha alternativa chamada a se converter no instrumento
fundamental no que asentar a futura evolución do desenvolvemento rural do noso modelo agrario, e
poder afrontar os desafíos que a propia política común comporta.

Necesidades
Retos

Aumentar o tamaño das explotacións e as empresas e aumentar a orientación da súa produción cara a
produtos de calidade certificada.
Apertura de novos mercados.
Fomentar o asociacionismo agrario sobre todo en sectores menos desenvolvidos como os de produtores
de froitas e hortalizas, flor, planta ornamental, etc.

Resultados que se
pretende
conseguir

Aumentar a porcentaxe relativa que, sobre o VEB da produción agroalimentaria galega, teñen os
produtos de calidade diferenciada como denominacións de orixe, indicacións xeográficas, produtos
ecolóxicos, etc.
Creación de agrupacións de produtores nos sectores menos desenvolvidos para fomentar a
comercialización conxunta dos produtos agrarios.
Fomentar a utilización conxunta de maquinaria, instalacións e equipamentos como forma de reducir
custes de produción.

Indicador de
resultado

IR 3.1.07.a Valor económico das producións amparadas baixo indicativos de calidade.
IR 3.1.07.b Número de agrupacións de produtores creadas.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Programa de desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020.
Programa de apoio as Organizacións de Produtores de Froitas e Hortalizas, flor e planta ornamental.

Principais liñas de
actuación

Subvencións a fondo perdido para gastos de funcionamento dos consellos reguladores e para
investimentos dos operadores do sector relacionados coa produción e a comercialización de produtos de
calidade.
Investimentos directos da Xunta de Galicia relacionados con actividades de promoción.
Axudas para o fomento no investimento de maquinaria agrícola en común.
Axuda a agrupacións de produtores de froitas e hortalizas.
Axuda a agrupacións profesionais agrarias.
Axuda a agrupacións de produtores de plantas vivas e produtos da floricultura.

Indicadores de
produtividade

Número de beneficiarios de axudas e de actuacións realizadas directamente pola Administración.
Número de proxectos de utilización conxunta desenvolvidos neste período

Programas de
gasto

713D. Mellora da calidade na produción agroalimentaria.
712C. Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.1.08 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomentar a xestión forestal sostible.

Diagnóstico

A superficie forestal de Galicia (2.000.000 ha) xera o 22 % do valor produtivo da superficie forestal
española, o 7 % do valor recreativo e o 10 % do valor ambiental. A produción de madeira é a principal
achega económica do subsector forestal, seguido pola fabricación de mobles e de papel. Cunha estrutura
de 600 empresas industriais e comercializadoras e 2.400 autónomos, o subsector proporciona máis de
25.000 empregos, incluíndo produción e transformación, contribuíndo á fixación de poboación no medio
rural. Constátase a persistencia de problemas estruturais relacionados esencialmente coa distribución e
propiedade da superficie forestal, coa escasa dimensión da industria e a súa orientación fundamental
cara á actividade de primeira transformación e con abandono de moitos terreos que hoxe están
infrautilizados e improdutivos.

Necesidades
Retos

Resaltar as medidas activas de prevención, en particular contra os incendios forestais, un dos máis
importantes problemas ambientais de Galicia.
Contribuír á mellora da competitividade e produtividade das industrias.
Loitar contra as pragas e enfermidades, medida esencial para a conservación do patrimonio natural e das
plantacións de especies forestais.
Aumentar a dimensión das empresas forestais.
Alcanzar a dimensión territorial necesaria para a silvicultura.
Fomentar a xestión conxunta, sostible e multifuncional dos recursos forestais.
Definir os lindes para a solución dos litixios existentes que facilitará a xestión e o asociacionismo forestal
e incrementará a viabilidade das explotacións.
Evolucionar o sector agrario galego cara a unha economía hipocarbónica, compatible co aumento de
produción de madeira cando esta se empregue para a fabricación de produtos transformados de longa
vida útil.
Apoiar ao investimento en proxectos individuais, compartidos ou de ámbito local, orientados a promover
os investimentos en novas tecnoloxías forestais para a transformación de biomasa.

Resultados que se
pretende
conseguir

Incrementar a porcentaxe de montes xestionados mediante un Instrumento de ordenación e xestión
forestal.
Aumentar os montes certificados mediante un sistema de certificación internacionalmente recoñecido.
Resolver deslindes parciais ou totais de montes veciñais en man común.
Crear sociedades ou asociacións de xestión ou comercialización forestal conxunta.
Fomentar o uso silvopascícola ordenado.

Indicador de
resultado

IR 3.1.08 Valor da produción forestal

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de prevención e defensa contra incendios forestais (PLADIGA).
Estratexia de Especialización Intelixente para o período 2014-2020.
Estratexia galega de educación ambiental.
Plan director da Rede Natura 2000 en Galicia.
Plan director do Camiño de Santiago.
Plan de Ordenación do Litoral 2014/2020.
Plan forestal de Galicia.

Principais liñas de
actuación

Fomentar a ordenación, a xestión sostible e o aproveitamento dos montes e impulsar a certificación da
xestión forestal sustentable.
Fomentar sistemas de xestión forestal conxunta con especial atención ás SOFOR e outras agrupacións
de propietarios.
Manter e recuperar sistemas silvopastorís en montes veciñais en man común.
Recuperar o potencial forestal danado por incendios forestais e outras catástrofes.
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Manter e conservar a saúde e vitalidade dos ecosistemas forestais.
Fomentar o uso de MFR mellorado nos montes.
Favorecer a implantación, ampliación ou modernización de PEMES de transformación de produtos
forestais.
Impulsar o uso da biomasa forestal residual con fins enerxéticos.
Indicadores de
produtividade

Investimento total (€).
Superficie de actuación (ha).
Número de operacións.
Número de beneficiarios.

Programas de
gasto

713A. Mobilidade de terras agrarias improdutivas.
713B. Ordenación das producións forestais.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.1.09 Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos cultivos.

Diagnóstico

A rendibilidade das explotacións gandeiras, así como a protección da seguridade alimentaria e da saúde
pública, dependen dun xeito fundamental da situación sanitaria dos seus animais. No contexto nacional e
europeo, o estatus sanitario da gandería galega en relación ás enfermidades obxecto de control obrigatorio
é excelente, sendo absolutamente fundamental o seu mantemento. Sen embargo, as explotacións que
desenvolven programas sanitarios voluntarios a través das agrupacións de gandeiros son aínda escasas,
cando se considera que a situación sanitaria respecto ás enfermidades que abordan será fundamental no
futuro para evitar trabas comerciais, ademais da importancia das notables perdas que producen no sector.
Os programas obrigatorios de loita e control de enfermidades vexetais permitiron diminuír a incidencia
destas enfermidades e mantelas a niveis baixos durante estes anos. A agricultura de Galicia está baseada
en pequenas explotacións que producen pequenas cantidades de produtos agrícolas, que en moitos casos
se dedican ao autoconsumo e venden a parte non consumida en pequenos mercados locais. Tamén existe
un pequeno grupo de explotacións mais profesionalizadas que comercializan os seus produtos a través de
intermediarios. Esta baixa intensificación da agricultura permitiu manter os niveis das pragas por baixo dos
que se dan en grandes explotacións intensivas.

Necesidades
Retos

Manter as explotacións gandeiras libres das enfermidades que se consideran erradicadas, ou detectalas
precozmente se apareceran para tomar as medidas de control necesarias.
Erradicar as enfermidades animais obxecto de control oficial que persisten na gandería galega, ou reducir a
súa prevalencia a niveis que permitan declarar Oficialmente Indemnes destas enfermidades á Comunidade
Autónoma de Galicia.
Incrementar o número de explotacións integradas en Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeiras.
Previr as pragas vexetais por medio das campañas de prospección obrigatoria e loitar contra as pragas coa
destrución do material vexetal afectado.
Apoiar ás agrupacións de produtores para obter servizos de asesoramento cara a sistemas agrarios
sustentábeis na mellora da sanidade dos seus cultivos e no cumprimento e certificación dos estándares
existentes.

Resultados que
se pretende
conseguir

Consolidar o estado sanitario da cabana gandeira galega.
Estender os programas sanitarios voluntarios.

Indicador de
resultado

IR 3.1.09 Porcentaxe de explotacións gandeiras galegas libres de enfermidades obxecto de control oficial.

Planificación
relacionada co
obxectivo
Principais liñas
de actuación

Desenvolvemento dos programas sanitarios obrigatorios.
Fortalecemento das Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeiras.
Desenvolver programas oficiais de erradicación e control de organismos nocivos para os vexetais
Utilización da xestión integrada de pragas
Control do uso de produtos fitosanitarios autorizados
Control los límites máximos de residuos nas producións agrarias

Indicadores de
produtividade

Porcentaxe de explotacións gandeiras e de gando integradas en Agrupacións de Defensa Sanitaria
Gandeira.

Programas de
gasto

713E. Benestar animal e sanidade vexetal.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.1.10 Aumentar a renda de agricultores e gandeiros de Galicia.

Diagnóstico

Os réximes de axudas previstos na Política Agrícola Común (P.A.C) prevén as axudas directas á renda,
para contribuír á mellora do nivel de vida da poboación agraria así como ao mantemento do tecido
socioeconómico das zonas rurais. Aínda que estas axudas alcanzan no sector agrario galego unha
magnitude relativa inferior á media europea e estatal, a súa adecuada implementación e xestión ten unha
incidencia crecente na renda das persoas agricultoras galegas como mecanismo de compensación das
externalidades asociadas á produción agropecuaria en Galicia e a garantía da subministración aos
consumidores de producións de calidade a prezos razoables.

Necesidades
Retos

Garantía da correcta aplicación dos réximes de apoio á renda agraria establecidas no primeiro piar da
Política Agrícola Común financiados con cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

Resultados que se
pretende
conseguir

Garantir e incrementar a produtividade agrícola, fomentando o progreso técnico e asegurando o
desenvolvemento racional desta, así como o emprego óptimo dos factores de produción, en particular, da
man de obra; un nivel de vida equitativo á poboación agrícola; a estabilización dos mercados, a
seguridade dos abastecementos e asegurar ao consumidor subministracións de calidade a prezos
razoables.

Indicador de
resultado

IR 3.1.10 % de correccións financeiras respecto aos fondos xestionados con cargo ao Fondo Europeo
Agrícola de Garantía

Planificación
relacionada co
obxectivo

Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia (PDR).

Principais liñas de
actuación

Axudas directas á renda, para contribuír á mellora do nivel de vida da poboación agraria

Indicadores de
produtividade

% de pagamentos indebidos na xestión das axudas
Taxa de erro residual determinada pola Comisión Europea anualmente na xestión das axudas do primeiro
piar da PAC, inferior ao 2%.

Programas de
gasto

713F. Regulación das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.1.11 Contar cun sector pesqueiro con organizacións costeiras operativas e eficaces.

Diagnóstico

O sector da pesca xerou un valor engadido en 2012 de 1.136 millóns de euros, cifra que representa o
2,1% do PIB da C.A. e emprega a máis de 33.000 persoas (2012), das cales 2/3 corresponden coas
actividades pesqueiras e acuícolas e 1/3 son empregados da industria transformadora. O peso do sector
en termos de emprego chega ao 3,2 % do total de Galicia. Aínda así existe un amplo descoñecemento da
relevancia económica, social e cultural da pesca que fai que non se valore axeitadamente a interconexión
e relevancia que actuacións noutras áreas teñen sobre a pesca. Por outra banda a consecución da
sustentablidade na pesca, demanda un nivel de coñecementos e formación da que carecen unha parte
importante dos empregados no sector que se agranda se falamos de novas tecnoloxías polo que existe
un déficit estrutural de formación e información sobre a pesca no conxunto da sociedade galega aínda
naquela que vive no litoral.

Necesidades
Retos

Pór en marcha programas de actividades de formación non formal, divulgación tecnolóxica e cultural,
organización sectorial e extensión pesqueira coa finalidade de elevar o nivel formativo diante dos novos
desafíos e oportunidades, consolidar o recoñecemento social do pescador, contribuír a manter a tradición
pesqueira, promover o relevo xeracional, mellorar a organización social e fomentar a innovación e a
diversificación de actividades nas comunidades pesqueiras.

Resultados que se
pretende
conseguir

Contar cun sector pesqueiro con organizacións operativas e eficaces
Lograr un recoñecemento social do traballo na pesca con especial incidencia na visibilidade do traballo
feminino.
Incrementar a innovación e a diversificación nas comunidade pesqueiras
Conseguir una maior valoración e protección do patrimonio cultural da pesca e achegar o mar a todos os
sectores sociais convertendo as actividades marítima en actividades inclusivas socialmente.

Indicador de
resultado

IR 3.1.11.a Mellora do nivel formativo (% de participantes sobre total de pescadores),
IR 3.1.11.b Mellora do nivel de igualdade (% de poboación feminina sobre total de pescadores)

Planificación
relacionada co
obxectivo
Principais liñas de
actuación

Apoio e asistencia técnica as organizacións sectoriais.
Actividades de formación.
Actividades de divulgación.
Apoio ás iniciativas sociais arredor dun mar inclusivo

Indicadores de
produtividade

Número de proxectos en materia de formación.
Número de actividades de divulgación.
Número entidades apoiadas.
Número de cursos e alumnos participantes.

Programas de
gasto

722A. Promoción social e divulgación da Tecnoloxía Pesqueira.
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Título
Obxectivo
estratéxico
Diagnóstico

do

Necesidades
Retos

OE.3.1.12 Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, a comercialización dos produtos da
pesca e da acuicultura e fomentar unha pesca sostible.
A frota pesqueira con porto base en Galicia supón, aproximadamente, un 48,95 % da frota nacional e o
5,17% da frota europea. A maioría destes barcos son de pequeno tamaño, o que implica unha grande
presión sobre os recursos que viven nas augas interiores. Hai unha grande variedade de especies
capturadas e o seu valor económico é alto.
A costa galega é un lugar idóneo para a acuicultura, tanto para a produción de moluscos como para a de
peixes, para o que se require a utilización de diferentes métodos de produción segundo o tipo de cultivo
que se trate e a zona onde se localice. A acuicultura mariña representa, aproximadamente, o 86,95 % da
produción total española e, aproximadamente, o 20% da europea. As forzas que impulsan a sostibilidade
da acuicultura galega son a alta calidade dos seus produtos e as condicións oceanográficas, alén de ser
unha alternativa ás limitadas capacidades da produción da pesca extractiva.
Os prezos en primeira venda en certos produtos, aínda tendo unha tendencia xeral positiva, continúan a
ser baixos. A presentación dos produtos frescos amosa unha escasa adecuación ás demandas que están
adoptando os consumidores. Actualmente é escasa e pouco clarificadora a información á persoa
consumidora. En relación aos produtos certificados, constátase unha existencia minoritaria dos mesmos e
unha dificultade, con tendencia a diminuír, na identificación de produtos ao longo da cadea comercial.
A industria de transformación e comercialización dos produtos procedentes da pesca en Galicia ten un
peso específico importante, pois constitúe un dos seus sectores estratéxicos. Estas industrias, que
tradicionalmente forman parte do tecido socioeconómico galego, teñen que afrontar grandes retos debido
ás condicións de competitividade dentro do mercado internacional.
Protección dos recursos pesqueiros e do medio ambiente.
Potenciar medidas que aumenten a competitividade, a produción e fomenten a internacionalización dos
produtos pesqueiros e da acuicultura.
Poñer en marcha instrumentos financeiros.
Mellorar a trazabilidade dos produtos pesqueiros que permita avanzar na loita contra a pesca ilegal.
Fomentar a comercialización de produtos obtidos con métodos que teñan un baixo impacto no medio
ambiente .
Desenvolver sectores da comercialización e transformación cun elevado potencial de crecemento
reforzando tamén a cadea de innovación.

Resultados que se
pretende
conseguir

Conseguir unha diminución das capturas non desexadas.
Diminuír a pegada de carbono empregado para a cantidade de produtos pesqueiros
Incrementar e manter o emprego no sector da pesca ou actividades complementarias
Diminuír os accidentes relacionados co traballo.
Incrementar o volume de produción e o beneficio neto nas empresas do sector pesqueiro.
Incremento do volume de produción de acuicultura sostible.
Aumentar o nº de asociados ás Organizacións de Produtores (OOPP). Mellorar a presenza no exterior
das empresas do sector pesqueiro.
Mellorar a competitividade dos produtos da pesca e da acuicultura ligados a estándares de calidade.
Mellorar a trazabilidade dos produtos da pesca e a acuicultura a través de medios telemáticos.
Mellorar a calidade certificada ou marcas de calidade.

Indicador
de
resultado
Planificación
relacionada
co
obxectivo
Principais liñas de
actuación

IR 3.1.12.a Valor engadido bruto (VEB) do sector pesqueiro.
IR 3.1.12.b Porcentaxe sobre PIB do saldo da balanza comercial do sector pesqueiro.

Equilibrar as capacidades pesqueiras ás posibilidades de pesca.
Fomentar a competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca e acuicultura.
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Apoiar a consolidación do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación, incluído o aumento da eficiencia
enerxética e a transferencia de coñecemento.
Apoiar a consolidación do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a transferencia e a transferencia
de coñecemento no ámbito da acuicultura.
Protección e restauración da biodiversidade acuática e a potenciación dos ecosistemas e fomento dunha
acuicultura eficiente
Fomento dunha acuicultura con elevado nivel de protección do medio ambiente, promoción da saúde e
benestar animais e da saúde e protección públicas
Incentivación dos investimentos nos sectores da transformación e a comercialización.
Mellorar a organización dos mercados dos produtos da pesca e da acuicultura.
Indicadores
produtividade

de

Programas de gasto

Número de proxectos de parada permanente.
Número de proxectos de parada temporal
Número de proxectos de apoio á innovación, aos servizos de asesoramento e asociacións con científicos.
Número de proxectos de reemprazamento e modernización de motores.
Número de proxectos en investimentos produtivos en acuicultura.
Número de proxectos de mellora do capital humano e fomento de novas empresas de acuicultura.
Número de proxectos de apoio á transformación.
Número de proxectos de mellora do capital humano, diversificación e novas formas de ingresos posta en
marcha por xoves pescadores.
Número de proxectos acollidos a instrumentos financeiros.
Número de produtores asociados ás OOPP.
723A. Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura.
723B. Regulación das producións e dos mercados da pesca.
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Título do
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OE.3.1.13 Dinamizar as zonas pesqueiras, impulsando un modelo transversal de
desenvolvemento sostible.

Diagnóstico

As zonas pesqueiras enfróntanse con problemas que inclúen o despoboamento,
envellecemento, dispersión territorial, declive económico, degradación ambiental, dificultades
de reposición laboral ou paro e déficit de servizos públicos.
Utilizar eficientemente os recursos naturais, así como manter, conservar e recuperar o
patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, medio ambiental, e sobre todo, explotalos de
forma sustentable.
Expor políticas de apoio dirixidas a fixar e atraer á poboación ás zonas costeiras.
Reforzar a gobernanza local a través dos GALP.
Mellorar a competitividade do sector da pesca e a acuicultura, con obxecto de manter e crear
novos empregos no sector.
Aproveitar ao máximo os mercados potenciais, que poderán ser fonte de novos postos de
traballo.
Apoiar actuacións dirixidas a potenciar e engadir valor ás actividades e produtos da pesca e a
acuicultura.
Mellora da competitividade de pequenas e medianas empresas das zonas de pesca
Engadir valor aos produtos da pesca e acuicultura
Dinamizar as zonas pesqueiras
Mellorar a formación nas zonas de pesca
Promover o intercambio de experiencias e cooperación.
Conservar e recuperar o patrimonio cultural, histórico, arquitectónico e medio ambiental,
valorizalo e promover a súa explotación sostible

Necesidades
Retos

Resultados que se
pretende
conseguir

Indicador de
resultado

IR.3.1.13.a Emprego creados
IR.3.1.13.b Emprego mantido
IR.3.1.13.c Núm. de negocios creados

Planificación
relacionada co
obxectivo

As estratexias de desenvolvemento local dos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro
aprobadas pola consellería serán integradas e multisectoriais e recollerán os desafíos aos que
responden os obxectivos e principais áreas de intervención.

Principais liñas de
actuación

Mellora da competitividade do sector pesqueiro, en especial a través do aumento de valor
engadido dos produtos pesqueiros, da integración vertical e da innovación en todas as fases
da cadea de subministro dos produtos pesqueiros.
Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía
local das zonas pesqueiras cara novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o
crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo.
Fomento e aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras.
Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos aos
cidadáns do territorio rural agrícola e/ou pesqueiro, diminuíndo os desequilibrios territoriais
existentes Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras.
Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da gobernanza dos recursos
pesqueiros e actividades marítimas locais.
Fomento da cooperación.
Número de proxectos de axuda preparatoria
Número de estratexias de implementación de desenvolvemento local
Número de proxectos de cooperación
Desenvolvemento sostible das zonas de pesca

Indicadores de
produtividade
Programas de
gasto

PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2015-2020

102

Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
OI.3.1.01 Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego
que fixe a poboación ao medio rural.

711A
721A

Principais liñas de actuación:
Actuacións de soporte aos servizos xerais de medio rural.
-

Políticas de mellora da renda dos agricultores e gandeiros de Galicia.

-

Apoio á innovación e fomento da calidade diferenciada no ámbito agroalimentario.

-

Actuacións de soporte aos servizos xerais de políticas pesqueiras.
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3.2. Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co medio ambiente e a
paisaxe. Fomento dunha economía baixa en carbono.
EIXE 3

CRECEMENTO SOSTIBLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E
MONTES

Prioridade de
actuación

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

Retos estratéxicos

O reto estratéxico no eido enerxético está enfocado a acadar un axeitado equilibrio entre a
competitividade global, a seguridade do aprovisionamento e a protección do medio natural.
Compatibilizar estes obxectivos cun modelo enerxético sostible en termos ambientais, económicos e
sociais, define as seguintes estratexias.-

-

Que a enerxía sexa un polo de dinamización económica de cara a favorecer o crecemento
económico de Galicia.
Intensificar as medidas de aforro e eficiencia enerxética co gallo de incrementar a competitividade
da nosa economía.
Diversificar as fontes enerxéticas apostando por un forte desenvolvemento do gas natural e
intensificar os esforzos tendentes a un maior aproveitamento dos recursos autóctonos de cara a
diminuír a dependencia enerxética do exterior.
Garantir unha subministración fiable mediante o desenvolvemento de novas Infraestruturas
enerxéticas de electricidade e gas.
Máximo respecto ao medio natural.
Formación e concienciación da cidadanía para limitar a demanda enerxética.
Fomentar a investigación, o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica.

Planificación
sectorial

Estratexia de Impulso á Biomasa 2014-2020.
Directrices Enerxéticas de Galicia 2015-2020.
Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética no Sector Público de Galicia 2015-2020.
Plan de Transporte Metropolitano de Galicia.
Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia.
Plan de Aparcamentos Disuasorios.

Programas de
gasto

512A, 733A
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.2.01. Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do
transporte público colectivo e facéndoo máis atractivo. Garantir a intermodalidade e a
conexión entre diferentes modos de transporte e a conexión urbana-rural e promover a
eficiencia no transporte de mercadorías.

Diagnóstico

Segundo os datos recollidos no balance enerxético de Galicia para o ano 2012, o consumo
enerxético do sector transporte en Galicia ascendeu a 2.510 ktep, representando este sector
un 39,7% do total do consumo enerxético en Galicia. A nivel nacional, o consumo enerxético
do sector transporte foi de 33.429 ktep, o 39% do total, cun descenso de algo máis dun 7%
respecto dos valores do ano 2011. O maior consumo dentro do sector transporte
correspondese co transporte por estrada (76%) seguido a moita distancia polo transporte
aéreo (16%).
O transporte de mercadorías supón un 4 do PIB de Galicia, dedícanse a el máis de 11.700
empresas e uns 30.000 vehículos, cunha capacidade de carga que representa o 7% da total
española, e constitúe un elemento determinante para a mellora da competitividade da
economía produtiva galega
No relativo aos datos de transporte de viaxeiros, nas áreas metropolitanas contempladas
dentro do Plan Metropolitano de Galicia (A Coruña, Ferrol, Santiago e Lugo), o número de
usuarios do transporte metropolitano no ano 2014 (billetes vendidos) foi de 10.924.951.

Necesidades
Retos

Mellorar a mobilidade e a accesibilidade nas áreas metropolitanas.
Mellorar a intermodalidade entre os diferentes modos de transporte público de viaxeiros, en
especial nas áreas metropolitanas.
Acadar unha maior eficiencia e competitividade do sector galego de transporte público de
mercadorías
Modernizar os sistemas de información aos usuarios do transporte público de viaxeiros.

Resultados que
se pretende
conseguir

Incrementar a utilización do transporte público colectivo e modificar os hábitos de mobilidade
das persoas cara unha menor utilización do vehículo privado, poñendo a disposición dos
usuarios medidas e infraestruturas destinadas a fomentar a mobilidade alternativa e a
intermodalidade entre os diferentes modos de transporte, e a mellora da competitividade do
sector de transporte público de mercadorías.

Indicador de
resultado

IR 3.2.01. Número de usuarios que utilizan o transporte metropolitano en autobús en Galicia
dentro das áreas constituídas ao efecto en aplicación do Plan de Transporte Metropolitano de
Galicia .

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de Transporte Metropolitano de Galicia.
Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia.
Plan de Aparcamentos Disuasorios.

Principais liñas
de actuación

Desenvolver e xestionar o Plan de Transporte Metropolitano de Galicia
Implantar un sistema de transporte intelixente no transporte público metropolitano e
interurbano de viaxeiros por estrada.
Desenvolver actuacións e medidas destinadas a acadar a intermodalidade entre o transporte
de viaxeiros en ferrocarril e en autobús interurbano e metropolitano nos principais núcleos de
poboación de Galicia.
Promoción da mellora da formación no ámbito do transporte de mercadorías.
Optimización do funcionamento da Xunta Arbitral do Transporte de Galicia.

Indicadores de
produtividade

Tarxetas de transporte metropolitano emitidas
Concellos adheridos ao plan de transporte metropolitano
Poboación cuberta por servizos de transporte intelixente /Servizos de transporte á demanda
definidos.
Actuacións e medidas de intermodalidade executadas.
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Cursos de formación no ámbito do transporte de mercadorías que se celebren.
Número de reclamacións formuladas ante a Xunta Arbitral do Transporte de Galicia, e tempo
de resolución.
Programas de
gasto

512A ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DO TRANSPORTE

Xestores

Dirección Xeral de Mobilidade
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.2.02. Aumentar o peso das enerxías renovables no mix enerxético e favorecer o paso a unha
economía de baixo nivel de emisión de carbono.

Diagnóstico

Galicia presenta unha elevada dependencia enerxética do exterior, debido a que unha porcentaxe alta do
consumo de enerxía primaria procede da enerxía fornecida polo petróleo. Esta situación prodúcese a
pesar do papel relevante das enerxías renovables na xeración de enerxía eléctrica en Galicia, dado que a
electricidade bruta de orixe renovable representa en torno ao 55 % do total de electricidade bruta xerada
na Comunidade; aínda así, a porcentaxe de enerxía primaria autóctona de orixe renovable respecto da
enerxía primaria total consumida en Galicia é do 19%.

Necesidades
Retos

Articular a cadea de valor dende a consecución do recurso (no monte, explotacións forestais, industriais
madeireiras) ata a fabricación do combustible (plantas de pellets, estelas, etc), pasando pola adaptación
das tecnoloxías de aproveitamento térmico da biomasa (fabricación de caldeiras e compoñentes) e a
difusión das súas vantaxes para o usuario final (industria, servizos, particulares).

Resultados que se
pretende
conseguir

Aumentar o peso das renovables no mix enerxético para garantir o cumprimento dos obxectivos
vinculantes en materia de renovables para o ano 2020 e favorecer o paso a unha economía de baixo
nivel de emisión de carbono, mediante o fomento de produción e distribución de enerxía derivada de
fontes renovables.
En particular, crear unha auténtica industria da biomasa que englobe dende os propietarios do monte ata
o usuario final, ben sexa particular, empresa ou Administración Pública (con medidas de fomento para a
instalación de caldeiras).

Indicador de
resultado

IR 3.2.02. Capacidade de produción e distribución de enerxías renovables para usos térmicos en ktep.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Estratexia de Impulso á Biomasa 2014-2020
Directrices Enerxéticas de Galicia 2015-2020

Principais liñas de
actuación

Instalacións de xeración de calor distribuído. Instalación de grandes caldeiras industriais e proxectos
integrais que aproveiten a biomasa como recurso renovable autóctono dentro das administracións e os
sectores industrial e de servizos. Uso das tecnoloxías de aproveitamento térmico da biomasa para
particulares.

Indicadores de
produtividade

Capacidade adicional para producir enerxía renovable en MW.

Programas de
gasto

733A. Eficiencia enerxética e enerxías renovables.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.2.03. Mellorar a eficiencia enerxética na edificación, nas infraestruturas e servizos públicos,
avanzar na avaliación e mellora da eficiencia enerxética das empresas.

Diagnóstico

Galicia presenta unha intensidade enerxética primaria que case duplica o valor medio da media da UE
(208 ktep por 1.000 €, en 2013, fronte a 121 ktep por 1.000 €). A pesar de que a tendencia é
descendente, segue en niveis excesivamente elevados. Ademais, as emisións de gases efecto
invernadoiro están, en 2012, 26 puntos por encima do obxectivo 2020.

Necesidades
Retos

Mellorar a competitividade das empresas reducindo os custos enerxéticos a través dunha maior eficiencia
enerxética. Reducir o consumo enerxético das infraestruturas públicas, incluíndo os edificios.

Resultados que se
pretende
conseguir

Redución da intensidade enerxética do tecido empresarial, promover o aforro e a eficiencia enerxética
nas empresas, así como a consolidación da cultura das auditorías enerxéticas e a procura da eficiencia
mediante o aforro enerxético no ámbito empresarial.
Aumento substancial do aforro e a eficiencia enerxética nas infraestruturas públicas, incluídos os edificios
públicos, e nas vivendas de protección oficial. Adicionalmente, tamén se pretende fomentar a redución de
emisións de CO2 na liña da estratexia europea 2020.

Indicador de
resultado

IR 3.2.03. Intensidade enerxética final.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética no Sector Público de Galicia 2015-2020.
Directrices Enerxéticas de Galicia 2015-2020.

Principais liñas de
actuación

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas industrias e no sector servizos, por exemplo: renovación
de caldeiras de derivados de petróleo por outras máis eficientes ou por bombas de calor aerotérmicas o
xeotérmicas; substitución da iluminación actual por outra de maior eficiencia, principalmente tecnoloxía
LED; incorporación de intercambiadores de calor para o aproveitamento de enerxías residuais; instalación
de variadores de frecuencia en motores; renovación de maquinaria industrial de proceso; renovación de
instalacións auxiliares como compresores de aire o centrais de frío; implementación de equipos de
medida e monitorización de consumos enerxéticos que contribúan a unha mellora da xestión da enerxía
na empresa.
Realización de estudos de implantación e impulso e apoio á execución de proxectos de aforro e eficiencia
enerxética, que inclúe a implantación de medidas de aforro e eficiencia enerxética en edificacións
xudiciais, administrativas, sociais, educativas, deportivas e sanitarias de Galicia.

Indicadores de
produtividade

Redución do consumo de enerxía final en infraestruturas públicas ou empresas.
Redución do consumo anual de enerxía primaria en edificios públicos.

Programas de
gasto

733A. Eficiencia enerxética e enerxías renovables.
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3.3. Potenciación do turismo en Galicia a partir dun medio ambiente e cultura
privilexiados
EIXE 3

CRECEMENTO SOSTIBLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E
MONTES

Prioridade de
actuación

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

Retos estratéxicos

Para conseguilo, o Plan integral de turismo de Galicia aposta por incrementar os niveis de innovación
e de competitividade nun sector en plena revolución polo uso das TICS, polo deseño dunha oferta
turística singular e pola implicación do conxunto da cidadanía no obxectivo da captación de visitantes.
Desta forma, avoga pola promoción e a posta en valor deses recursos turísticos, entre os que
destacan:
A sustentabilidade ambiental, que vén dada por ter máis do 12% do territorio protexido, cos reclamos
do Parque Nacional das Illas Atlánticas, as 6 reservas da biosfera e os 59 lugares de importancia
comunitaria;
A auga e a gastronomía: representadas polas praias, as rías, os ríos, as augas termais, os
restaurantes con distincións e os produtos enograstronómicos con distintivos de calidade;
A dimensión internacional do Camiño de Santiago;
A riqueza do patrimonio artístico e cultural, na cal destacan catro declaracións de patrimonio da
humanidade pola Unesco;
O Plan integral de turismo de Galicia 2014-2016 detalla o desenvolvemento de 164 actuacións en 37
programas articulados en torno a seis eixes estratéxicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Facer do camiño un eixe vertebrador de novas alternativas de turismo e un modelo demostrador
internacional;
Reforzar a oferta turística baseada no patrimonio e nos recursos endóxenos diferenciais,
buscando desestacionalizar e captar novos públicos;
Consolidar Galicia como destino ambiental, social e economicamente sustentable;
Fomentar o talento e o aproveitamento das novas tecnoloxías para acadar un sector competitivo
e un destino intelixente;
Promocionar e comercializar Galicia como destino único baseado nun modelo á demanda e
Promover o consenso e a cooperación entre o sector público e privado para un marco eficiente e
xerador de oportunidades.

Planificación
sectorial

Plan Integral de Turismo de Galicia.
Plan Director do Camiño.

Programas de
gasto

761A

PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2015-2020

109

Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 3.3.01. Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo
máis competitivo, sustentable e adaptado aos cambios do mercado.

Diagnóstico

A oferta turística en Galicia está formada, a finais de 2013, por 3.002 aloxamentos turísticos que ofrecen
case 129.000 prazas. Os viaxeiros que visitaron Galicia e se aloxaron en establecementos turísticos
superaron a cifra de 4 millóns en 2014, que representa o 3,8% do total en España. O 74% dos viaxeiros
en Galicia son residentes. A evolución nos últimos anos do número de viaxeiros, amosa unha
recuperación desde 2012. Os pesos dos mercados están repartidos entre 25,6% internacional, 53,4%
nacional e 21% galegos. A preferencia da visita do mercado internacional sitúase nas tempadas medias
abril, maio xuño e outubro, mentres que o nacional concentrase na tempada alta.
A estadía media sitúase en 6,07 días.

Necesidades
Retos

Posicionar a Galicia como marca e como destino diferencial a nivel interno, nacional e internacional.
Consolidar Galicia como destino multiexperencial, cunha oferta segmentada e desestacionalizadora.
Acadar un modelo turístico sustentable.
Afianzar un sector turístico galego competitivo, proactivo, innovador e coordinado, con visión
internacional.
Desestacionalizar a actividade turística e lograr un maior gasto por turista.
Incrementar a calidade da oferta.

Resultados que se
pretende
conseguir

Aumentar o número de turistas nacionais e internacionais que visitan a nosa Comunidade Autónoma, así
como a súa estadía media.
Equilibrar os pesos dos distintos mercados para lograr unha maior desestacionalización. Incremento do
mercado internacional con preferencia en tempada media ou baixa e incremento do mercado interno que
posúe unha maior accesibilidade durante todo o ano.
Incrementar o gasto medio mediante unha mellora da calidade dos produtos ofrecidos, incrementando a
competitividade e a sustentabilidade.

Indicador de
resultado

IR 3.3.01 Pernoitas en establecementos turísticos.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan Integral de Turismo de Galicia.
Plan Director do Camiño.

Principais liñas de
actuación

Promoción nacional e internacional da oferta turística de Galicia.
Actuacións de apoio e de formación ao sector para incremento de estándares de calidade.
Inclusión das novas tecnoloxías na difusión e na experiencia do turismo en Galicia.
Actuacións sobre o Camiño de Santiago, mellorando os aspectos ambientais, a xestión de fluxos, a
mellora dos trazados e da sinalización e a mellora dos servizos turísticos.
Desenvolvemento e promoción de recursos turísticos naturais e culturais.
Liñas de colaboración con outras administracións e o sector turístico privado para a mellora,
fortalecemento, complementariedade e promoción da oferta turística de Galicia.
Apoio a mellora da accesibilidade aos recursos turísticos.
Apoio ao desenvolvemento, dinamización e excelencia turística nos distintos territorios de Galicia, a
través dos plans de apoio aos xeodestinos.

Principais
indicadores de
produtividade

Accións de promoción de produtos turísticos.
Accións de mellora sobre o Camiño de Santiago.

Programas de
gasto

761A. Potenciación e promoción do turismo.
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3.4. Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe
EIXE 3

CRECEMENTO SOSTIBLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E
MONTES

Prioridade de
actuación

PA.3.4. Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe

Retos estratéxicos

A conservación do medio e a paisaxe son bens dun alto valor para a nosa comunidade autónoma que
ordenados e postos en valor son fontes de riqueza e de calidade de vida.
Por iso, os retos estratéxicos neste eido pasan por desenvolver as Directrices de Ordenación do
Territorio, que teñen como finalidade precisar a definición dun modelo territorial para Galicia,
establecendo as pautas espaciais de asentamento das actividades. As determinacións das DOT
estableceron unha senda a seguir e perfilaron un escenario de futuro, que baixo unha perspectiva de
sostibilidade, aspira a conseguir a cohesión social e territorial de Galicia , eliminando disparidades
territoriais, o cal está contribuíndo ademais a unha maior eficiencia do sistema produtivo , así como a
protección e posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico e a eficiencia ambiental en
todos os procesos.
Dispor deste modelo de ordenación favorece unha gobernanza máis coordinada e eficaz, pois permite
orientar aos restantes instrumentos de ordenación territorial e urbanismo, así como ás iniciativas
sectoriais, de forma que as súas propostas sexan coherentes cos obxectivos xerais que se expoñen
para o conxunto de Galicia e co papel que cada ámbito debe desenvolver nesa estratexia común.
Ademais, cómpre impulsar as actuacións conducentes ao mantemento e recuperación dun estado de
conservación favorable dos hábitats naturais e das especies de flora e fauna de interese para a
conservación, tendo en conta as exixencias económicas, sociais e culturais, así como as
particularidades rexionais e locais. Trátase tamén de desenvolver directrices e medidas coherentes
cos seus obxectivos de conservación, así como facer compatible a protección e conservación do
desenvolvemento socioeconómico dos municipios incluídos no ámbito da rede natura, pero tamén no
resto de territorios da comunidade autónoma.
Así mesmo, co fin de protexer e preservar os elementos mais significativos e característicos das
diferentes paisaxes da nosa Comunidade Autónoma; as estratexias en materia paisaxística tentan
ordenar, a través de accións tendentes a mellorar, restaurar ou rexenerar as paisaxes; e xestionar
dende unha perspectiva de uso sostible do territorio mediante iniciativas que guíen as transformacións
inducidas polos procesos sociais, económicos e ambientais.
A Estratexia da Paisaxe de Galicia sinala as liñas mestras para o desenvolvemento dos instrumentos
propios previstos na Lei da Paisaxe (7/2008, de 7 de xullo).Esta Estratexia, na súa planificación 20142016 sinala como prioritarias as seguintes liñas de actuación:
1. Identificar e caracterizar os valores e as potencialidades da paisaxe de Galicia cara a súa protección
e xestión.
2. Potenciar a integración e a consideración da paisaxe na acción do Goberno.
3. Avanzar na formación técnica e profesional en particular, e na concienciación social en xeral.

Planificación
sectorial

Plan de Ordenación do Litoral.
Plan de seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio.
Estratexia da Paisaxe de Galicia. Planificación 2014-2016
Plan director da rede natura 2000 Galicia.
Plan de Seca.
Plan Auga 2010-2025.
Plan Hidrolóxico Galicia-Costa.
Plans de Ordenación dos recursos naturais do Parque Nacional e dos seis Parques Naturais declarados
en Galicia.
Plan de conservación das especies ameazadas e Plan de recuperación de especies en perigo de
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extinción.
Plans reitores de uso e xestión dos parques e plans de conservación específicos por espazo.
Plan Proxecta.
Plan Galego de Cartografía (en proceso de elaboración).
Atlas das Paisaxes de Galicia – Catálogos e Directrices (en elaboración)
Plan Territorial Integrado da Bacía do Eume (en elaboración)
Programas de
gasto

511A, 521A, 541A, 541B, 541E
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.4.01. Completar o proceso de ordenación urbanística do territorio galego, fomentando a
participación da cidadanía no mesmo e a protección do solo.

Diagnóstico

Nas últimas décadas produciuse unha notable expansión urbana, ocasionando novas formas de
ocupación do territorio. Os territorios rurais sufriron un forte transvase de poboación e de actividades
económicas cara aos contornos urbanos e as cabeceiras comarcais, nun proceso común a todas as
rexións e países do contorno. Hoxe Galicia é fundamentalmente urbana; o 51,8% da poboación vive en
zonas densamente poboadas ou en zonas intermedias pero cun grao de urbanización alto e ocupa o
6,4% da superficie do territorio galego. Nas zonas cun grao de urbanización, que poderiamos definir
como intermedio, vive o 29,9% da poboación nun 23,0% da superficie. A zona rural galega ocupa o
70,6% dá superficie, pero só ten o 18,3% da poboación.
Para acadar a cohesión territorial resulta necesario que no rural se executen medidas e accións
encamiñadas á redución do proceso actual de despoboamento, á harmonización do desenvolvemento
urbano e ao fortalecemento dos núcleos tradicionais.

Necesidades
Retos

Establecer as zonas urbanas como marcos de planificación e programación de infraestruturas,
equipamentos e servizos de ámbitos supramunicipais fortemente ocupados e con intensos lazos
funcionais.
Articular a formación de agrupacións voluntarias de concellos para a cooperación supramunicipal.
Consolidar unha rede de vilas e pequenas cidades, capaces de dotar dunha adecuada base urbana e de
servizos ao conxunto do territorio. Consolidar unha rede de núcleos de pequeno e mediano tamaño, con
capacidade para asegurar a viabilidade demográfica e a xestión de procesos de desenvolvemento de
todos os municipios.
Potenciar os núcleos rurais de Galicia, outorgando prioridade á súa rehabilitación.

Resultados que se
pretende
conseguir

Completar o proceso de ordenación urbanística do territorio galego, fomentando a participación da
cidadanía no mesmo. Adaptar a lexislación urbanística as novas demandas de implantación de usos e de
remate das zonas periurbanas e fomentar a protección do solo.

Indicador de
resultado

IR 3.4.01. Superficie do territorio ordenada con criterios de eficiencia e sustentabilidade.D do Indicador de
resultado

Planificación
relacionada co
obxectivo
Principais liñas de
actuación

Completar o planeamento xeral da toda a Comunidade Autónoma.
Elaboración, coordinación, seguimento e control das políticas territoriais e de utilización racional do solo e
dos seus instrumentos de planificación.
Programación e impulso da tramitación telemática dos instrumentos de planificación e proxectos en
materia de urbanismo
Accións para racionalizar o crecemento residencial urbano e dos núcleos rurais.

Indicadores de
produtividade

Plans aprobados.
Plans en elaboración.
Estudos, proxectos, informes e/ou ditames en materia de urbanismo e ordenación do territorio e litoral.
Actuacións de mellora de contornos urbanos e dos núcleos rurais.
Aplicacións desenvolvidas.

Programas de
gasto

521A. Urbanismo.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.4.02. Garantir un estado de conservación favorable do patrimonio natural, impulsando unha
xestión e protección eficiente e sustentable.

Diagnóstico

Os recursos naturais e os espazos de interese ambiental son un dos activos diferenciais de Galicia, e
unha das claves para o desenvolvemento territorial. Neste sentido, será preciso buscar un
desenvolvemento equilibrado, entre o máximo aproveitamento dos seus recursos e a conservación do
patrimonio natural e cultural. Galicia atópase na media estatal en canto a superficie declarada como
espazo natural protexido (12,05% fronte ao 12,38% estatal). En canto á Rede Natura 2000, Galicia ten
declarado o 11,86% do seu territorio como espazo protexido Natura 2000 fronte ao 27% da media estatal.

Necesidades
Retos

Compatibilizar as actividades económicas coa protección dos espazos protexidos, dos hábitats e das
especies.
Combater o abandono do rural que propicia, entre outras cousas, a aparición de lumes que menoscaban
o patrimonio natural.
Loitar contra o cambio climático favorecendo o mantemento nun estado de conservación adecuado dos
espazos e garantindo a calidade de vida e a saúde das persoas.
Posta en valor das actividades que se desenvolven na área socioeconómica dos espazos protexidos.
Promoción dun turismo sustentable.

Resultados que se
pretende
conseguir

Asegurar a conservación da biodiversidade, mediante medidas que garantan a mellora do estado dos
hábitat e das especies, consolidando un modelo sustentable de explotación das áreas protexidas que
garanta o mantemento dos espazos protexidos e sirva de sustento á poboación que vive e traballa neles.

Indicador de
resultado

IR 3.4.02. Superficie de hábitats subvencionados para alcanzar un mellor estado de conservación.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan director da rede natura 2000 Galicia.
Plans de Ordenación dos recursos naturais do Parque Nacional e dos seis Parques Naturais declarados
en Galicia.
Plan de conservación das especies ameazadas e Plan de recuperación de especies en perigo de
extinción.
Plans reitores de uso e xestión dos parques e plans de conservación específicos por espazo.

Principais liñas de
actuación

Desenvolvemento de proxectos para o mantemento das condicións ambientais necesarias para a
conservación ou recuperación de especies relacionadas o medio agrario e os seus hábitats en zonas da
Rede Natura 2000 e outras áreas de alto valor natural.
Accións para a mellora dos hábitats, da paisaxe rural e do desenvolvemento de actividades tradicionais.

Indicadores de
produtividade

Número de axudas en materia de conservación da natureza.
Número de actuacións desenvolvidas en zonas Rede Natura 2000.
Número de proxectos de carácter medioambiental.

Programas de
gasto

541B. Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.4.03. Potenciar a integración e a consideración da paisaxe na acción do Goberno e identificar
e caracterizar os valores e as potencialidades da paisaxe de Galicia cara a súa protección e
xestión.

Diagnóstico

Unha das principais características de Galicia é a súa riqueza paisaxística. A súa situación xeográfica no
planeta, a proximidade do océano e a existencia das altas serras orientais, unha contrastada morfoloxía,
os milleiros de ríos que sucan este territorio, a presenza de rocas graníticas e pizarrosas, así como un
variado mosaico climático e unha elevada diversidade biolóxica, configuran unha riqueza paisaxística
única e irrepetible. Na paisaxe galega, atópanse unha multitude de elementos tradicionais arquitectónicos
de gran valor patrimonial, como son camiños rurais, elementos arquitectónicos, patróns de antigos
asentamentos, etc. Un dos elementos máis destacados é o Camiño de Santiago onde se aglutinan
patrimonio natural, cultural e espiritual.
Este patrimonio abundante, rico e diverso, non só debe ser respectado nas actuacións que se realicen,
senón que é merecedor de ser posto en valor con actuacións específicas ou integradas noutras de
alcance transversal. Ademais é unha das claves para o desenvolvemento territorial.

Necesidades
Retos

Integrar a paisaxe nas políticas de ordenamento territorial e urbanístico, e nas súas políticas ambientais,
do patrimonio cultural, agrícolas, forestais, sociais, turísticas, industriais e económicas, así como en
calquera outra política sectorial que poida producir un impacto directo ou indirecto sobre a paisaxe.
Mantemento e actualización da información xeográfica e cartográfica necesaria para o desenvolvemento
de estudos territoriais e o seguimento dos instrumentos de ordenación do territorio.

Resultados que se
pretende
conseguir

Contribuír a que a cidadanía en xeral e a comunidade educativa en particular adquira cultura sobre a
sustentabilidade territorial e sensibilización sobre o medio ambiente, e en particular sobre a paisaxe.
Establecer catálogos e directrices da paisaxe, con carácter vinculante en urbanismo, co obxecto de
protexer, xestionar e ordenar a paisaxe de Galicia. Elaborar, manter e actualizar a información xeográfica
e cartográfica necesaria para o desenvolvemento de estudos territoriais que contribúan a protección da
paisaxe e o seguimento dos instrumentos de ordenación do territorio.

Indicador de
resultado

IR 3.4.03. Superficie de paisaxe catalogada.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio.
Plan de Ordenación do Litoral.
Estratexia da Paisaxe de Galicia.
Plan Proxecta
Plan Galego de Cartografía (en proceso de elaboración).

Principais liñas de
actuación

Sistema de seguimento das DOT e dos restantes instrumentos de ordenación do territorio.
Aprobación do Atlas das Paisaxes de Galicia contendo os Catálogos de Paisaxe e as Directrices de
Paisaxe de Galicia.
Plans Territoriais Integrados.
Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade.
Xestión da Infraestrutura de datos espaciais(IDEG) e do Sistema de información xeográfica (SIX).
Aprobación do Plan galego de cartografía e do Plan de fondo documental e información territorial que
incluirá o Rexistro de cartografía de Galicia e unha Cartoteca.

Indicadores de
produtividade

Campañas de educación ambiental desenvolvidas.
Actuacións de estudo, difusión e promoción.
Hectáreas cartografadas.
Superficie de ortofoto.

Programas de
gasto

541E. Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade.

PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2015-2020

115

Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.4.04. Impulsar a sustentabilidade ambiental, desvinculando o crecemento económico da
degradación do entorno, mediante o reforzamento do control e a observación ambiental.

Diagnóstico

As características naturais en termos xeográficos da comunidade galega (autonomía con máis quilómetros
de costa, 19,6% do total nacional), forestais (o 22% da biomasa arbórea nacional está en Galicia) e
climáticos, convértena nun territorio especialmente exposto ao cambio climático. Entre os riscos concretos
derivados de cuestións ambientais, que se ven aumentados pola influencia do cambio climático, debería
destacarse o elevado impacto dos incendios forestais ou as inundacións.
A situación actual caracterízase porque o estado da calidade do aire ambiente en Galicia é moi bo, xa que
os valores de concentración rexistrados nas estacións que conforman a Rede Galega, tanto nas urbanas
como nas industriais, cumpren con requisitos legais e non se rexistraron superacións dos valores límite en
máis ocasións das permitidas. Por outra banda, fronte ao obxectivo da Estratexia Europa 2020 de redución
das emisións de gases de efecto invernadoiro de 100 a 80 en relación ao ano de referencia (1990), o valor
galego no ano 2012 é de 106,3 fronte a 119,1 do conxunto español. No relativo á calidade da auga, cabe
destacar que esta vese afectada polos efluentes urbanos, os industriais e os contaminantes agrarios e que
o seu estado en xeral en Galicia pode cualificarse de bo.

Necesidades
Retos

Avaliar a calidade do aire ambiente. Avaliar os riscos que supón a contaminación atmosférica para a
vexetacións e os ecosistemas naturais. Impulsar a modelización numérica da calidade do aire e a
predición de sucesos especialmente contaminantes.
Control dos fenómenos adversos derivados de precipitacións. Mellora nas redes de Observación
Ambiental para poder predicir correctamente os adversos meteorolóxicos e manter informada a poboación.
Impulso da investigación en meteoroloxía e oceanografía así coma en prevención de riscos naturais.
Potenciar unha cultura medioambiental. Reducir o impacto das actividades no medio ambiente.
Mellorar a avaliación ambiental. Fomentar nas empresas as novas tecnoloxías dirixidas á prevención e
redución da contaminación.

Resultados que
se pretende
conseguir

Con este obxectivo preténdese garantir o bo estado do medio ambiente en Galicia de forma que se
minimicen os impactos negativos do desenvolvemento económico sobre o medio natural e calidade de
vida da poboación.

Indicador de
resultado

IR 3.4.04. Poboación exposta a calidade do aire mala ou mellorable.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de Ordenación do Litoral.
Plan de Seca.
Plan Auga 2010-2025.
Plan Hidrolóxico Galicia-Costa.
Plan de seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio.

Principais liñas
de actuación

Adquisición e calibración de equipos de calidade do aire, meteorolóxicos e oceanográficos.
Desenvolvemento de ferramentas de detección precoz relacionadas coa prevención e xestión de riscos.
Elaboración de análises sectoriais sobre a adaptación ao cambio climático en Galicia en liña co previsto
polo Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático.
Incremento da actividade e o ámbito de actuación da rede de observación ambiental.
Análise e avaliación da incidencia da actividade humana sobre o medio ambiente.
Desenvolvemento de proxectos innovadores de observación e control ambiental.

Indicadores de
produtividade

Estacións de medida da calidade do aire.
Instalacións de seguimento e control creadas de calidade da auga.
Proxectos realizados no eido ambiental.
Visitas á páxina web.

Programas de

541E. Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade.
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gasto
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Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
OI.3.4.01 Contribuír á conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe.

511A
541A

Principais liñas de actuación:
-

Actuacións de soporte aos servizos xerais de territorio e infraestruturas.

-

Actuacións de soporte aos servizos xerais de medio ambiente.
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3.5. Pechar un modelo consistente de tratamento de residuos e un modelo de
ciclo da auga líder en Europa.
EIXE 3

CRECEMENTO SOSTIBLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E
MONTES

Prioridade de
actuación

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

Retos estratéxicos

O Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 establece as bases para impulsar a
xestión de residuos urbanos en Galicia cara a un novo escenario máis sostible e acorde coa xerarquía
de residuos marcada pola normativa, facendo especial fincapé na prevención e a valorización dos
residuos
Nas estratexias a desenvolver polo Plan inclúense os seguintes obxectivos principais:
-

Estabilizar e reducir a produción de residuos en Galicia, en canto ao peso pero tamén en
volume, diversidade e perigo, separando a produción de residuos do crecemento económico.
Fomentar a recollida selectiva en orixe, como estratexia para obter materiais de calidade que
teñan saída no mercado da reciclaxe
Potenciar a xestión/recollida en orixe da fracción orgánica dos residuos municipais
Potenciar as recollidas comerciais en orixe
Potenciar o mercado da reciclaxe
Garantir a complementariedade de modelos
Desenvolver as infraestruturas precisas para tratar os residuos xerados e para acadar os
obxectivos e potenciar desta maneira a organización territorial e a capacitación de técnicos,
baixo os criterios de suficiencia e proximidade, viabilidade económica e ambiental
Minimizar a vertedura final en depósitos controlados, especialmente de fracción biodegradable
e materiais recuperables
Implicar ás persoas nas actuacións de xestión de residuos, maximizar a implicación e os
coñecementos da poboación e dos xestores
Garantir a calidade e transparencia da información
Acomodar o Sistema de xestión de residuos ao sistema de xestión urbana, como un elemento
máis, interrelacionado con outros como a xestión do espazo público, a mobilidade, o ruído, etc.
Previr a contaminación do solo e rexenerar os solos degradados

No que atinxe ao ciclo da auga, o seu perfeccionamento é vital para Galicia, comunidade autónoma
non insular con máis km de costa e que conta cun importante sector produtivo vinculado ao mar e
as rías (pesca, marisqueo e acuicultura). As actuacións sobre o ciclo da auga tentan garantir a
protección do Dominio Público Hidráulico e das augas, a satisfacción das demandas de auga, o
equilibrio e harmonización do desenvolvemento rexional e sectorial, incrementando as
dispoñibilidades do recurso, protexendo a súa calidade, economizando o seu emprego e
racionalizando os seus usos, en harmonía co medio ambiente e os demais recursos naturais.
Para a consecución destes obxectivos, a planificación hidrolóxica guiarase por criterios de
sustentabilidade no uso da auga, mediante a xestión integrada e a protección a longo prazo dos
recursos hídricos, prevención do deterioro do estado das augas, protección e mellora do medio
acuático e dos ecosistemas acuáticos e redución da contaminación. Do mesmo xeito, a
planificación hidrolóxica contribuirá a paliar os efectos de enchentes e secas.
Unha vez executado o plano hidrolóxico ata 2015, queda rematar as grandes Infraestruturas de
depuración de Vigo e Santiago, xa en construción e o complexo de Praceres, despois os esforzos
volcaranse en mellorar o tratamento das augas captadas co gallo de mellorar a calidade xeral do
estado das augas.
Estas actuacións compleméntanse coas de abastecemento dedicadas a optimizar a eficiencia da
rede e o plan da seca e de prevención de inundacións.
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Planificación
sectorial

Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020.
Programa de xestión de residuos da construción e demolición de Galicia 2013-2016.
Programa de Prevención de Residuos Industriais de Galicia 2013-2016.
Plan Hidrolóxico Galicia-Costa.
Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015
Plan Auga 2010-2025.
Plan de Seca.
Plan de Control de Vertidos de Galicia-Costa.
Plans sectoriais de saneamento nas rías galegas.
Plan de Riscos de Inundación.

Programas de
gasto

541D, 542A, 542B
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.5.01. Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos a través
da xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados.

Diagnóstico

A media de residuos municipais xerados na UE en 2012 foi de 492 kg por habitante e ano, e de 464 en
España. Fronte a isto, en Galicia situouse nos 396 kg por habitante e ano, o que pon de manifesto a
reducida xeración con respecto á media europea e nacional.
En canto á xestión das máis de 247 millóns de toneladas xeradas na UE: o 42% recíclase, o 24%
incinérase e mándase a vertedoiro o 34%. En España dos case 22 millóns de toneladas xeradas o 30%
destínase a reciclaxe, o 10% a incineración e o 60% a vertedura. En Galicia, do máis dun millón de
toneladas xeradas só o 18% recíclase, o que a sitúa aínda lonxe dos niveis europeos e estatais. O 49%
incinérase e o 33% envíase a vertedoiro.

Necesidades
Retos

Evitar a saturación das plantas de tratamento de residuos urbanos que impide a reciclaxe e a valorización
dunha porcentaxe elevada dos residuos.
Impulsar a recollida selectiva de residuos.
Eliminar os puntos de vertedura incontrolada en todo o territorio galego.
Facilitar a comercialización do produto resultante do tratamento de residuos.

Resultados que se
pretende
conseguir

Alcanzar os obxectivos determinados pola Directiva 2008/98/CE e a Lei 22/2011 de residuos e solos en
materia de prevención, reutilización e reciclaxe.

Indicador de
resultado

IR 3.5.01.a. Porcentaxe do volume de residuos domésticos recollidos selectivamente sobre a produción
de residuos domésticos.
IR 3.5.01.b. Porcentaxe de redución da produción total de residuos domésticos

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020.
Programa de xestión de residuos da construción e demolición de Galicia 2013-2016.
Programa de Prevención de Residuos Industriais de Galicia 2013-2016.

Principais liñas de
actuación

Aumentar a capacidade, eficiencia, eficacia e flexibilidade das instalacións de xestión de residuos.
Promoción e optimización da redución dos residuos xerados, promoción da reutilización e alongamento
da vida útil dos produtos.
Implantación de sistemas que garantan un alto nivel de recollida selectiva, separación, reciclado e
tratamento de residuos.
Control preventivo das actividades dos produtores e xestores de residuos.
Control do cumprimento das condicións ambientais establecidas nas instalacións e operativa dos
produtores e xestores e da rastrexabilidade de residuos.
Actuacións en educación ambiental para promover a reciclaxe nas empresas e nos fogares. Medidas
destinadas á restauración de áreas degradadas.

Indicadores de
produtividade

Plantas de transferencia e/ou tratamento de residuos creadas.
Capacidade adicional de recollida e transporte de Residuos Sólidos Urbanos (Tm/ano).
Capacidade adicional no tratamento e a xestión dos residuos comerciais, industriais ou perigosos
(Tm/ano).
Superficie de solo rehabilitado (ha).

Programas de
gasto

541D. Control ambiental e xestión de residuos.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE.3.5.02. Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de
auga, compatibilizando o ciclo natural da auga co ciclo do uso da auga, contando coa
participación da cidadanía, nun marco de sustentabilidade que teña en conta os retos
do cambio climático.

Diagnóstico

En Galicia, o ciclo natural da auga presenta destacadas especificidades en confrontación con
outras zonas de España; existe unha multitude de pequenos ríos e de ecosistemas acuáticos
ou ligados á auga de gran valor.
En xeral, a calidade de augas, tanto superficiais, como subterráneas, é boa. Os datos dos
plans hidrolóxicos de conca recentemente aprobados para as catro demarcacións
hidrográficas nas que se divide o territorio galego revelan, por exemplo, que das 750 masas
de auga superficiais en Galicia, un 66,9% alcanzan o bo estado ecolóxico.
Existen tamén en Galicia grandes especificidades do ciclo do uso da auga fronte a outras
zonas de España: moitas actividades económicas ligadas á auga (turismo, acuicultura,
marisqueo, pesca, desenvolvemento industrial), benestar ligado á auga (necesidades de
abastecemento e de saneamento nun marco de moita dispersión de poboación).
Por último Galicia caracterízase polas súas especificidades en relación ao cambio climático:
poboación asentada no entorno dos ríos ou na costa, afectada por inundacións; pouca
regulación dos recursos para actuar fronte a secas.

Necesidades
Retos

Terminar a extensión da rede de saneamento e acadar a máxima eficacia e eficiencia na
explotación dos sistemas de saneamento e depuración para garantir o cumprimento dos
requisitos das Directivas Europeas en materia de auga, especialmente nas rías con zonas de
produción de moluscos bivalvos.
Compatibilizar un bo estado das masas de auga co desenvolvemento sostible de actividades
económicas ligadas á auga.
Diminuír a vulnerabilidade fronte ós riscos derivados de fenómenos meteorolóxicos e
hidrolóxicos extremos, tales como enchentes e secas. Mellorar a eficiencia, regulación e
control da xestión do ciclo do uso da auga.
Incrementar o coñecemento sobre a interrelación que existe entre o ciclo natural e o ciclo do
uso da auga e colaborar cos entes competentes na execución das actuacións necesarias para
desenvolver e optimizar o ciclo do uso da auga.
Suavizar os desequilibrios territoriais.

Resultados que
se pretende
conseguir

Mellorar o estado de todas as masas de auga, de tal xeito que todas as actividades que se
desenvolven en torno da auga, sexan compatibles entre si e cos obxectivos medioambientais
establecidos, dun xeito sostible e que teña en conta as condicións meteorolóxicas e
hidrolóxicas extremas que se poden sufrir.

Indicador de
resultado

IR 3.5.02. Porcentaxe de masas de auga que acadan ou manteñen un bo estado

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan Hidrolóxico Galicia-Costa.
Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015
Plan Auga 2010-2025.
Plan de Seca.
Plan de Control de Vertidos de Galicia-Costa.
Plans sectoriais de saneamento nas rías galegas.
Plan de Riscos de Inundación.

Principais liñas
de actuación

Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública
para acadar unha maior gobernanza.
Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de
abastecemento e saneamento e depuración os cidadáns de Galicia, diminuíndo os
desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior eficacia na execución dos
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investimentos e na explotación de infraestruturas hidráulicas.
Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da
auga fronte ós riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales
como secas e enchentes.
Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación
hidrográfica Galicia Costa.
Indicadores de
produtividade

Número de procesos de participación pública ao ano.
Número de actuacións de abastecemento e saneamento e depuración.
Volume de augas residuais tratadas nas EDARes de Galicia (m3/dia).
Poboación afectada polo risco de enchentes (Nº persoas).
Número de puntos de vertido emendados

Programas de
gasto

542A. Planificación e xestión hidrolóxica
542B. Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento e planificación e xestión
hidrolóxica.
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4. EIXE 4. SOCIEDADE DIXITAL, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA
NO SEU ENTORNO
4.1. Apoio á industria cultural e de medios como unha fonte de riqueza e impulso
ao desenvolvemento da sociedade da información e das TIC.
EIXE 4

SOCIEDADE DIXITAL, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO
SEU ENTORNO

Prioridade de
actuación

PA.4.1. Consolidar o modelo de crecemento vinculado á economía dixital. Apoio á industria
cultural e de medios como unha fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da
información.


Retos estratéxicos

Desenvolver a axenda dixital en Galicia cara a acadar os seguintes obxectivos:
-

Competencia dixital dos cidadáns como base esencial para un emprego de calidade, a cohesión
social e a calidade de vida.
Cambio profundo do modelo produtivo para conseguir unha economía sustentable e innovadora, a
través do uso intensivo das TIC.
A transformación e articulación dos axentes do sector TIC para convertelo en sector estratéxico de
futuro e tractor do resto de sectores chave para Galicia.
O despregamento de infraestruturas de telecomunicación para a vertebración territorial e como
catalizador da innovación e a captación de investimento.

Garantir o progreso da cultura galega, a normalización e o impulso do idioma galego como medio para
protexer e fomentar a identidade cultural de Galicia, o desenvolvemento social, o crecemento económico
e o diálogo intercultural.
Impulsar a participación, consolidación e cooperación das empresas e profesionais na produción,
creación, conservación, difusión e comercialización do patrimonio cultural galego, nun mercado dinámico,
sustentable e plural que fomente a participación cidadá e remova os obstáculos que poden dificultar o
acceso á cultura, especialmente dos colectivos menos favorecidos.
Fomentar a demanda de produtos culturais na sociedade galega co fin de promover a orientación ao
mercado das empresas, mellorar a viabilidade dos seus proxectos, achegar recursos propios e aumentar
o peso relativo do sector no sistema produtivo galego.
Potenciar os programas de investigación e desenvolvemento cultural, mellorando a calidade e
diferenciación dos produtos, a axilidade no servizo prestado e a creación de valor engadido na economía
dixital.
Estreitar a coordinación entre as administracións públicas con competencias na materia e os axentes
privados para aproveitar as sinerxías, incrementar a posibilidade de financiamento e acadar unha maior
calidade e eficiencia na acción cultural.
Favorecer a creación e produción artística e cultural das mulleres e a súa difusión, adoptando medidas de
acción positiva destinadas a combater a discriminación de xénero.
Apostar por contar cun medio audiovisual en Galego que sirva de plataforma para a dinamización cultural
o apoio á industria audiovisual e o desenvolvemento da SI, dentro das posibilidades orzamentarias da
comunidade autónoma
Planificación
sectorial

Estratexia da cultura galega 2015-2020 (en proceso de elaboración).
Plan de dinamización cultural e impulso das industrias culturais (en proceso de elaboración).
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Axenda Dixital de Galicia
Estratexia Galega de Crecemento Dixital
Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3); Plan de administración e goberno dixitais. Horizonte
2020; Plan e-xustiza; Plan para o fomento da educación dixital; Plan de modernización dos servizos
sociais; Plan de inclusión dixital de Galicia; Plan smart turismo; Plan para a xestión dixital do patrimonio;
Plan para a modernización da xestión territorial; Pacto dixital; Programa transforma TIC; Plan peme
dixital; Plan para a calidade e seguridade de infraestruturas críticas; Plan banda larga ultrarrápida Galicia
2015-2020.
Programas de
gasto

432B, 461A, 461B, 571A
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 4.1.01 Aumentar a oferta e o consumo da cultura mediante accións de dinamización cultural
planificada e a través das actividades da industria cultural e creativa galega.

Diagnóstico

As industrias culturais son elementos vehiculares da transmisión e proxección da identidade cultural e un
compoñente básico para impulsar o crecemento desde a innovación e a creatividade.
Hai preto de 6.000 empresas con actividade principal no sector cultural que xeran 24.000 postos de
traballo que supoñen o 4,9% do total do Estado.

Necesidades
Retos

Impulsar os procesos de creación cultural en todos os ámbitos da cultura.
Fomentar a demanda e o consumo cultural mediante liñas de actividade que estimulen o acceso aos ben
culturais.
Promover a cultura dixital en todos os niveis do proceso cultural: creación, produción, oferta, demanda e
consumo da cultura.

Resultados que se
pretende
conseguir

Aumento da actividade creativa e mellora en cantidade e calidade da oferta das industrias culturais
galegas. Mellora da súa competitividade, no mercado interior e de cara ao exterior, e da rendibilidade dos
axentes e das empresas do sector cultural.

Indicador de
resultado

IR 4.1.01 Aumento no número de asistentes aos actos culturais que integran as programacións
promovidas pola Xunta de Galicia.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Estratexia da cultura galega 2015-2020 (en proceso de elaboración).
Plan de dinamización cultural e impulso das industrias culturais (en proceso de elaboración).

Principais liñas de
actuación

Estimular a oferta de contidos nos ámbitos da cultura e a demanda de ditos contidos por parte da
cidadanía.
Fortalecer o tecido cultural de base e o tecido das industrias culturais e creativas galegas.
Desenvolver desde a Cidade da Cultura de Galicia un programa interdisciplinar de acción cultural
contemporánea; e impulsar unha estratexia de innovación do sistema cultural e creativo da nosa
comunidade.

Principais
indicadores de
produtividade

Número de actuacións e programacións culturais desenvolvidas.
Número de axudas concedidas ás artes escénicas, á música e ao sector audiovisual.

Programas de
gasto

432B. Fomento das actividades culturais
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 4.1.02 Potenciar a comunicación social como instrumento de difusión da información e fomentar
o acceso ás novas tecnoloxías dixitais.

Diagnóstico

En Galicia coexisten actualmente xornais nacionais e galegos. Adicionalmente existen xornais sen datos de
difusión, que escriben en castelán ou en galego. No ámbito radiofónico o escenario é similar ao nacional,
ademais da presenza da radio Galega e outras dependentes de empresas editoras dos xornais escritos.
Tamén existen radios sen difusión medida en areas territoriais localizadas. No que se refire ás televisións,
coexisten as grandes cadeas nacionais coa TVG, V Televisión e as televisións de ámbito local.

Necesidades
Retos

Apoiar aos medios de comunicación social como entidades que prestan un servizo de subministro de
información.
Fomentar o uso das novas tecnoloxías nos medios de comunicación e en consecuencia polos cidadáns.
Aumentar o uso da lingua galega nos medios de comunicación e mellorar a formación e apoio ás políticas
educativas.

Resultados que
se pretende
conseguir

Os cidadáns de Galicia deben recibir información plural, actualizada, accesible e veraz das actuacións,
eventos e situacións que sexan do seu interese, incrementándose o uso da lingua galega nos medios de
comunicación.

Indicador de
resultado
Planificación
relacionada co
obxectivo
Principais liñas
de actuación

Accións de dinamización e consolidación do sector da comunicación.
Fomento do uso das novas tecnoloxías.
Actuacións de apoio ás políticas educativas.
Fomento do uso da lingua galega no ámbito da comunicación social.

Principais
indicadores de
produtividade

Axudas concedidas aos medios de comunicación social.
Convenios asinados.

Programas de
gasto

461A. Cobertura informativa e apoio á comunicación social.
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 4.1.03 Modernizar os servizos de comunicación e facilitar o acceso da poboación aos mesmos.

Diagnóstico

O sector das comunicacións está sometido a un proceso de permanente innovación tecnolóxica,
necesitando de constantes investimentos. Canto máis dispersa estea a poboación, maior é o custo de
despregar a infraestrutura para prover aos cidadáns do servizo público. En Galicia atopamos zonas rurais
desfavorecidas e importantes diferenzas no acceso aos servizos de comunicación: por cable,
radiodifusión sonora, TV dixital terreal e por satélite.

Necesidades
Retos

Diminuír a corto e medio prazo as diferenzas territoriais de acceso aos servizos de comunicación.
Dotar de medios económicos complementarios á Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. co fin
de dar viabilidade ao funcionamento das actividades que lles son propias, así como facilitarlle os medios
materiais e técnicos suficientes para manter operativas as redes de televisión e radio institucionais e
lograr unha cobertura de recepción que chegue a todo o territorio de Galicia.

Resultados que se
pretende
conseguir

O despregamento das infraestruturas de comunicación de acordo cos principios de seguridade nas
instalacións, dos usuarios e do público en xeral, garantindo a máxima calidade do servizo.
A competitividade da CRTVG co fin de potenciar a formación dunha opinión pública informada, garantindo
os valores de independencia, obxectividade e veracidade da información e de xeito que cumpra a súa
función de instrumento de normalización da lingua galega, reforzamento da identidade do pobo galego e
promoción da cultura galega

Indicador de
resultado

IR 4.1.03 Usuarios da CRVTG (de televisión e radiooíntes).

Planificación
relacionada co
obxectivo
Principais liñas de
actuación

Accións de mellora e ampliación da rede de infraestruturas de comunicación e radiodifusión.

Principais
indicadores de
produtividade

Estudos, informes e traballos técnicos.
Actuacións de infraestrutura de comunicación e radiodifusión.

Programas de
gasto

461B. Radiodifusión e TVG.
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Título do Obxectivo
estratéxico

OE 4.1.04 Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso as mesmas.

Diagnóstico

Galicia é a CA onde máis crecen as contratacións de servizos de banda larga no ámbito das TIC nos
fogares e a terceira en incremento do uso de internet pola poboación no período 2009-2014, aínda que
ambos están por debaixo da media de España e da UE.
No acceso a internet dos fogares obsérvase un proceso de converxencia co conxunto de España e a
UE-28, presentando un diferencial en 2014 de 5 e 10 puntos, respectivamente. O nivel de uso da eAdministración en 2014 polos cidadáns mellora con respecto a anos anteriores e mesmo supera á
española. Os usos máis altos danse nas consultas de información, pero só un 40,6% envía formularios
cubertos.
No caso das empresas, en 2014, a diferenza respecto á UE-28 das que dispoñen de páxina web
situouse nos 2,4 puntos porcentuais, favorable ás europeas, mellorando o diferencial de 2013 que foi de
8,6 puntos porcentuais. Con respecto a España, o diferencial é de 4,2 puntos.
A interacción coa Administración Pública por parte das empresas para a presentación de impresos é
baixa (dous terzos das empresas), un 75% fai a declaración de impostos de forma electrónica,
porcentaxe similar á de España.

Necesidades
Retos

Desenvolver servizos públicos dixitais en todos os ámbitos de goberno que melloren a calidade de vida
dos cidadáns e que garantan a súa autonomía persoal.
Lograr unha cidadanía altamente competente no ámbito dixital e completamente integrada na sociedade
do coñecemento.
Conformar un sector TIC competitivo e innovador, catalizador doutros sectores estratéxicos da
economía a partir da innovación e especialización tecnolóxica.
Evolucionar cara a un sector empresarial integrado totalmente na economía do coñecemento.
Dispoñer de infraestruturas de telecomunicacións de última xeración tractoras de novos servizos que
posibiliten un maior achegamento da cidadanía á sociedade do coñecemento.

Resultados que se
pretende conseguir

Acadar a modernización tecnolóxica dos servizos públicos mediante proxectos vinculados á
Administración electrónica e consolidar o e-Goberno e a incorporación das TIC e as novas posibilidades
de xestión que estas ofrecen á Administración Pública para facilitar e facer máis eficientes as relacións
coa cidadanía e as empresas.

Indicador de
resultado

IR 4.1.04.a Persoas que interactuaron coa Administración por Internet para obter información.
IR 4.1.04.b Empresas que presentan impresos á Administración de forma electrónica.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Axenda Dixital de Galicia; Estratexia Galega de Crecemento Dixital; Estratexia de Especialización
Intelixente (RIS3); Plan de administración e goberno dixitais. Horizonte 2020; Plan e-xustiza; Plan para o
fomento da educación dixital; Plan de modernización dos servizos sociais; Plan de inclusión dixital de
Galicia; Plan smart turismo; Plan para a xestión dixital do patrimonio; Plan para a modernización da
xestión territorial; Pacto dixital; Programa transforma TIC; Plan para a calidade e seguridade de
infraestruturas críticas; Plan banda larga ultrarrápida Galicia 2015-2020.

Principais liñas de
actuación

Valorización da Administración: avanzar cara a unha Administración dixital innovadora.
Accións que potencien o uso das TIC na cidadanía.
Aceleración da Economía Dixital promovendo a incorporación das TIC, tanto nos procesos internos
como de negocio, nas empresas.
Estímulos ao Crecemento do Sector TIC.
Articulación dixital do territorio.

Principais
indicadores de
produtividade

Número de usuarios que teñen acceso ou están cubertos polas aplicacións/servizos de Administración
electrónica.

Programas de gasto

571A. Fomento da sociedade da información e do coñecemento.
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4.2. Promover a lingua galega como vínculo de unión entre todas e todos os
galegos

EIXE 4
Prioridade de
actuación
Retos estratéxicos

SOCIEDADE DIXITAL, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU
ENTORNO
PA.4.2. Promover a lingua galega como vínculo de unión entre todas e todos os galegos .
-

-

Impulsar o uso da lingua galega como principal referencia de identidade galega, tal e como se
mostra nos contidos da cultura que nos é propia.
Promover a lingua galega como vínculo de unión entre todas e todos os galegos Buscar a
implicación dos sectores sociais máis representativos e dinamizadores da sociedade para implicalos
no proceso de consolidación e modernización do idioma.
Pór en valor a vantaxe da condición que temos os galegos/as de bilingües para a adquisición de
coñecementos noutras linguas.
Avanzar no desenvolvemento de normas de protección e extensión da lingua galega, tendo como
base o ámbito normativo do que Galicia se dotou de xeito unánime.
Establecer liñas de fomento do emprego do galego no ámbito xurídico e da administración no seu
conxunto, co fin de avanzar na implantación do idioma en ámbitos nos que historicamente se viu
relegado a un plano distinto do que lle correspondería ocupar.
Desenvolver actuacións de dinamización lingüística preto do tecido asociativo galego, por ser este
un ámbito de especial interese para alcanzar unha normalidade de uso do idioma. Establecer novos
cursos de galego específicos para profesionais da sanidade, sector financeiro e medios de
comunicación.
Impulso do uso do galego por parte da mocidade, con especial atención aos seus ámbitos de uso
preferentes, especialmente no que atinxe ás novas tecnoloxías e redes sociais, máis tamén na
música e demais artes escénicas de preferencia para a xuventude.
Promoción, de xeito especial, da mellora das actitudes respecto ao galego nos ámbitos máis
urbanos.
Impulsar gañar máis espazos de uso nas TIC, coa creación de software en galego, así como deseño
de contidos que favorezan a implantación do galego nas novas tecnoloxías.
Prestar especial atención á industria editorial con produción en galego, como soporte fundamental
da lingua.
Plan global de actuación coas empresas e entidades comerciais, para incrementar o uso do galego
como lingua de traballo no sector industrial e nas relacións entre as distintas entidades de natureza
económica.

Planificación
sectorial

Plan xeral de normalización lingüística
Plan estratéxico de xuventude 2014-2016.
Plan de dinamización lingüística no tecido económico 2015-2020 (en proceso de elaboración)

Programas de
gasto

151A
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 4.2.01. Difundir a conveniencia de empregar a lingua galega nos distintos eidos da sociedade
prestando especial atención á franxa de poboación máis nova, así como ao tecido
económico/empresarial e as súas relacións comerciais con países de fala portuguesa, propiciando
un clima que favoreza o uso cotiá do galego.

Diagnóstico

No ano 2013 o 57,3% dos galegos de 5 ou máis anos manifesta que sabe falar o galego moito, o 29,6%
bastante e o 13,1% pouco ou nada, porcentaxe que aumenta ata o 22,7% nos menores de 15 anos.
O 31,2% dos galegos habitualmente fala sempre en galego, porcentaxe similar á do ano 2008 O uso do
galego é desigual dependendo da idade da poboación, así, o 52,7% dos maiores de 65 anos fala
habitualmente en galego mentres que nos rapaces de entre 5 e 15 anos soamente acada un 13,2%.
No ámbito laboral, o 30,1% dos ocupados galegos fala sempre en galego cos compañeiros de traballo e o
18,4% utiliza máis galego ca castelán.
No 22,2% dos fogares galegos todos os seus membros de 5 ou máis anos falan habitualmente só en
galego.

Necesidades
Retos

Fomentar e difundir a conveniencia de usar do galego nos diferentes sectores da sociedade
principalmente nos considerados prioritarios e estratéxicos.
Desenvolver actividades de formación do galego.

Resultados que se
pretende
conseguir

Acadar unha maior presenza e coñecemento do galego na sociedade.

Indicador de
resultado

IR 4.2.01 Persoas, agrupadas por sectores, receptoras das distintas actividades de difusión, dinamización
e normalización da lingua galega ( sector económico, mocidade, familiar, sector académico).

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan xeral de normalización lingüística.
Plan estratéxico de xuventude 2014-2016.
Plan de dinamización lingüística no tecido económico 2015-2020 (en proceso de elaboración).

Principais liñas de
actuación

Continuar co proceso de dinamización da lingua galega
Accións de fomento do uso da lingua galega na sociedade apoiando a creación, mantemento e
reforzamento dos servizos lingüísticos e a realización de programas de dinamización lingüística.
Accións de fomento do uso da lingua galega no ámbito empresarial.
Actividades de formación do galego.

Principais
indicadores de
produtividade

Actuacións de formación e dinamización social do galego.
Campañas de difusión e promoción.
Subvencións para a promoción da lingua galega.

Programas de
gasto

151A. Fomento da lingua galega.
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4.3. Conservación da riqueza cultural de Galicia.

EIXE 4

SOCIEDADE DIXITAL, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU
ENTORNO

Prioridade de
actuación

PA.4.3. Conservación da riqueza cultural de Galicia

Retos estratéxicos

-

Protección, conservación e recuperación dos Camiños de Santiago, da promoción e xestión de
actuacións arqueolóxicas, da conservación e difusión das coleccións museográficas e das obras de
conservación e restauración do patrimonio histórico promovidas pola Xunta de Galicia.

-

Inventario e protección do patrimonio cultural de Galicia como parte da súa identidade e fonte de
riqueza.

-

Dixitalización dos fondos bibliográficos.

-

No que atinxe á cidade da cultura:
Ofertarlle á cidadanía unha actividade e programación de calidade, acorde coa magnitude do
contedor arquitectónico da cidade da cultura.
Constituír á cidade da cultura de Galicia como un espazo natural de desenvolvemento,
proxección e fomento da innovación do sistema cultural galego.
Converterse nun polo de desenvolvemento que contribúa á dinamización do tecido produtivo, ao
incremento dos niveis de renda e emprego e á mellora da competitividade do territorio, A través
dun proxecto economicamente sostible e socialmente rendible.

Planificación
sectorial

Estratexia da cultura galega 2015-2020 (en proceso de elaboración).
Plan de protección e conservación do patrimonio cultural galego (en proceso de elaboración).
Plan Gaias 2012-2018.

Programas de
gasto

431A, 432A, 433A
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 4.3.01 Fortalecer a programación e os servizos dispoñibles nas bibliotecas, arquivos, museos
e centros de interpretación, para lograr a participación activa da cidadanía como usuarios destes
servizos e como consumidores dunha oferta cultural de calidade

Diagnóstico

A Rede de Bibliotecas de Galicia integra 398 bibliotecas e axencias de lectura no 82% dos concellos, con
máis de 800.000 usuarios directos.
O número de títulos editados descende desde 2008 case un 40%. Desde 2008, a edición do libro en
galego presenta unha perda da terceira parte da facturación e da tiraxe, e de máis do 13% do número de
editoriais.
Un 25% da poboación visitou museos, porcentaxe 5 puntos inferior á do Estado.

Necesidades
Retos

Corrixir o desequilibrio territorial na calidade da prestación do servizo bibliotecario. Incrementar a
presenza do libro en galego nas coleccións e a dixitalización e difusión a través da Biblioteca Dixital de
Galicia.
Aumentar a lectura na poboación galega. Incorporación da produción editorial aos novos soportes de
lectura e ás canles de distribución derivada do uso de Internet e ampliando os eidos de edición.
Potenciar a xestión documental da Administración autonómica.
Ampliar as coleccións dos museos e os centros de interpretación do patrimonio cultural e diversificar e
completar as temáticas representadas, promovendo actividades máis innovadoras que procuren a
integración e a presenza dos colectivos sociais máis débiles.

Resultados que se
pretende
conseguir

Incremento da participación da sociedade nas actividades das bibliotecas, arquivos, museos e centros de
interpretación, así como o aumento da oferta dos seus servizos, contidos e produtos.

Indicador de
resultado

IR 4.3.01 Número de asistentes ás actividades culturais realizadas nas bibliotecas, museos, e arquivos,
así como nos centros de interpretación.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Estratexia da cultura galega 2015-2020. En relación a este obxectivo estratéxico, este plan estará
integrado polos seguintes plans sectoriais:
1. Plan do libro, bibliotecas públicas e propiedade intelectual
2. Plan de arquivos
3. Plan da lectura de Galicia
4. Plan de protección e conservación do patrimonio cultural galego
Todos os plans citados (o xeral e os sectoriais) atópanse en proceso de elaboración.
Plan Gaias 2012-2018.

Principais liñas de
actuación

Elaboración dun “plan da lectura de Galicia” e mellora do sistema de acceso aos servizos bibliotecarios a
través da virtualización e automatización dos servizos da Rede de Bibliotecas de Galicia.
Impulsar e facer operativo o sistema de arquivos de Galicia.
Preservar e promover as actividades e os contidos dos museos e centros de interpretación do patrimonio
cultural

Principais
indicadores de
produtividade

Número de usuarios da rede de bibliotecas de Galicia.
Número de axudas concedidas para a creación literaria en lingua galega ou á tradución.
Número de actividades culturais planificadas e executadas nas bibliotecas, museos e arquivos, así como
nos centros de interpretación.

Programas de
gasto

432A. Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 4.3.02 Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural.

Diagnóstico

Os bens declarados de interese cultural en Galicia representan o 4,2% dos do Estado. O 82% dos
mesmos son monumentos. Hai catro bens galegos na Lista do Patrimonio Mundial da UNESCO dentro
dos 51 de España, que a súa vez ocupa o terceiro lugar a nivel mundial.

Necesidades
Retos

Aumentar as accións destinadas a investigar e ampliar o coñecemento sobre o patrimonio galego,
incrementar a súa diversidade e incorporar patrimonios emerxentes de interese relevante.
Axilizar e incrementar a incorporación dos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia ás distintas
categorías de protección.
Fomentar os estudos sobre as necesidades de conservación do patrimonio cultural e as actuacións
destinadas á conservación, restauración e rehabilitación deste.
Promover a difusión e a posta en valor do patrimonio cultural, que se pon ao servizo da cidadanía,
facilitando o acceso, a súa interpretación, así como o seu coñecemento.

Resultados que se
pretende
conseguir

Incremento do patrimonio cultural de Galicia e mellora do seu estado de conservación e a situación e
condicións de acceso a el por parte dos cidadáns.

Indicador de
resultado

IR 4.3.02 Bens declarados de interese cultural (BIC)

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de protección e conservación do patrimonio cultural galego (en proceso de elaboración).

Principais liñas de
actuación

Protección do patrimonio cultural coa incorporación ao mesmo de bens que posúan valores culturais e co
desenvolvemento de catálogos municipais e do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia.
Conservación, restauración, rehabilitación e posta en valor de bens que integran o patrimonio cultural.
Difusión e ampliación do coñecemento sobre o patrimonio cultural.

Principais
indicadores de
produtividade

Número de obras de conservación, restauración e protección realizadas.
Número de proxectos en materia de protección e promoción do patrimonio cultural

Programas de
gasto

433A. Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural
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Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
OI.4.3.01 Contribuír á conservación da riqueza cultural de Galicia e ao impulso da cidade da cultura como
punto dos circuítos culturais da comunidade autónoma.

431A

Principais liñas de actuación:
-

Actuacións de soporte aos servizos xerais de cultura.

-

Actuacións de promoción e difusión do patrimonio cultural de Galicia como recurso turístico.
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4.4.Reforzar o modelo de xestión de Galicia como autonomía histórica baseado
na interlocución e colaboración con Europa, co resto do Estado e coa
Eurorrexión.
EIXE 4

SOCIEDADE DIXITAL, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU
ENTORNO

Prioridade de
actuación

PA.4.4. Reforzar o modelo de xestión de Galicia como autonomía histórica baseado na
interlocución e colaboración con Europa, co resto do Estado e coa Eurorrexión.

Retos estratéxicos

Consolidar as institucións da autonomía, co fin de reforzar as funcións esenciais que teñen
encomendadas nos eidos político, económico e social de Galicia tanto no Estatuto como nas súas leis de
desenvolvemento, perfeccionándose para garantir que a súa actuación, e especialmente a do Goberno,
se axuste realmente aos principios de transparencia, rigor no gasto e bo goberno, intensificando
permanentemente os mecanismos de control.
Reforma da Lei da Xunta e da súa Presidencia, para que constitúa a norma institucional básica que
regule a estrutura e actividade do goberno de Galicia, tratando de que sexa unha institución máis cercana
ás necesidades e ao sentir da cidadanía, consolidando nunha norma o compromiso cos principios de
austeridade, eficacia e eficiencia no deseño e funcionamento da Xunta de Galicia.
Mellorar o funcionamento da administración de xustiza a través da modernización das infraestruturas e o
uso das TIC.
Impulsar as actuacións de racionalización do gasto corrente no eido xudicial, implantando catálogos
únicos para a adquisición de material ou de servizos asociados ao funcionamento da xustiza, como os de
tradución, interpretación ou asistencia pericial.
Rematar a integración do Consello Galego da Competencia e o Instituto Galego de Consumo nun único
ente, e a integración do Consello Económico e Social e o Consello Galego de Relacións Laborais nun
único ente.
Intensificar as relacións bilaterais co Estado e de cooperación coas restantes CC.AA., no seo da
Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado –Comunidade Autónoma de Galicia e
da Conferencia de Presidentes, que son un instrumento esencial de cooperación e entendemento entre
ambas administracións. A intensificación da cooperación horizontal entre as Comunidades Autónomas.
Ademais de continuar apoiando o debate da reforma do Senado.
Garantir o papel destacado que lle corresponde a Galicia no seo do Comité das Rexións, cámara de
representación territorial dos entes locais e rexionais en Europa e no que Galicia ten na actualidade un
destacado liderado.
Aproveitamento da Fundación Galicia Europa como eficaz instrumento tanto para a difusión dos temas
europeos, como para a xestión dos asuntos de interese para Galicia perante as institucións comunitarias.
Consolidación e ampliación do impacto da Rede de Galeg@s en Bruxelas.
Intensificar o traballo e a acción política da Xunta de Galicia co Parlamento Europeo, única institución
democrática elixida directamente polos cidadáns e que ten que representar por tanto aos pobos de
Europa, tentando mostrar o punto de vista de Galicia sobre as diferentes actuacións da cámara para
defender os nosos intereses. Seguir a apoiar a iniciativa para que nos Consellos de Ministros de Pesca
da UE a rotación das CC.AA se realice exclusivamente entre as que son marítimas.
Mellora da coordinación coa administración do Estado e os seus órganos especializados, para ser máis
eficaces ter máis influenza na defensa dos nosos intereses perante as institucións comunitarias cando as
propostas están no proceso de formación.
Liderar dende Galicia a creación dun Intergrupo sobre o desafío demográfico, co obxectivo de que
Europa invista mais e mellor na superación desta preocupante situación para o conxunto da UE.
Desenvolver o Plan de Investimentos Conxuntos (PIC) da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal para o
período 2014-2020. Contando para elo con todos os axentes da rexión, en particular, co Eixo Atlántico do
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Noroeste Peninsular.
Impulsar a execución da Estratexia de Investigación e Innovación para a especialización intelixente, da
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal de cara a acadar vantaxes competitivas, integrando ademais
institucións de base privada.
Consolidar a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal, como
ferramenta que permita desenvolver proxectos con financiamento europeo en moi diversos eidos.
Utilizar a Macrorrexión RESOE como proxecto dunha Macrorrexión Atlántica que entre de cheo nas novas
estratexias e que condicione o deseño das futuras políticas públicas europeas.
Planificación
sectorial

Plan de infraestruturas xudiciais
Plan de sistemas TIC de xustiza
Plan de investimentos conxuntos Galicia-Norte de Portugal

Programas de
gasto

111A, 111B, 111C, 111D, 111E, 121C, 131A, 141A, 212A, 811B, 811C
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 4.4.01 Mellorar a capacidade institucional e a eficiencia da administración de
xustiza en Galicia.

Diagnóstico

Dos 431 partidos xudiciais existentes en España, Galicia é a terceira Comunidade Autónoma
en número de Partidos Xudiciais (45) o que reflicte o grado de dispersión da poboación de
Galicia respecto da media española. Galicia conta con 12 xuíces por cada 100.000
habitantes, un punto por riba da media estatal. O presuposto en xustiza é de 45,8 €/por
habitante. Os asuntos xudiciais ingresados en Galicia supoñen o 5,4% do conxunto do
Estado. A taxa de litixiosidade en Galicia (167,8) é inferior á media nacional (183,2). A taxa
de conxestión dos órganos xudiciais radicados en Galicia (1,4) é superior á media nacional
(1,3). A taxa de resolución (1,0) atópase nos mesmos parámetros da media nacional. A taxa
de pendencia (0,3) é consonte a media nacional.

Necesidades
Retos

Dotar a todos os partidos xudiciais das infraestruturas precisas para o desempeño axeitado
da súa labor e mellorar a eficiencia enerxética da administración de xustiza en Galicia.
Evolucionar os sistemas de información de xestión dos órganos e servizos xudiciais, renovar
e adecuar as infraestruturas de telecomunicacións e impulsar novas solucións tecnolóxicas.
Implantar medidas de actuación en materia de protección de datos de carácter persoal.
Implantar de modo efectivo o expediente xudicial electrónico e a sede electrónica xudicial.
Impulsar os cambios organizativos necesarios para implantar a nova oficina xudicial e fiscal.
Acadar unha dotación adecuada de medios humanos e materiais, nomeadamente os
tecnolóxicos, ao servizo do Instituto de Medicina Legal de Galicia.
Impulsar medidas alternativas á solución de conflitos.
Evolucionar o soporte informático das Comisións de Asistencia Xurídica Gratuíta de Galicia
coa finalidade de axilizar a súa xestión.

Resultados que se
pretende
conseguir

A mellora da capacidade institucional e da eficiencia da administración de xustiza en Galicia,
adaptando as súas estruturas físicas e organizativas e establecendo una conexión directa
cun plan de implantación das novas tecnoloxías

Indicador de
resultado

IR 4.4.01 Taxa de resolución (cociente entre os asuntos resoltos e os ingresados).

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan Senda.
Plan de Infraestruturas xudiciais.
Plan de implantación da nova oficina xudicial e fiscal.

Principais liñas de
actuación

Modernización e adaptación das infraestruturas sobre as que se presta este servizo.
Implantación de novas solucións tecnolóxicas.
Implantación da nova oficina xudicial e fiscal.

Principais
indicadores de
produtividade

Novas infraestruturas xudiciais ou rehabilitacións das existentes
Servizos postos en marcha de acordo co nomo modelo organizativo de oficina xudicial e
fiscal.
Expedientes xudiciais expurgados.

Programas de
gasto

131A. Administración de Xustiza
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 4.4.02 Impulsar a modernización da administración pública local, a súa conexión
coa cidadanía e a súa eficiencia, como medio para a cohesión e equilibrio territorial e
como garantía da igualdade no acceso aos servizos públicos esenciais a través da
administración electrónica.

Diagnóstico

As repercusións sobre os concellos galegos da crise económica e financeira manifestouse
nas dificultades para atender as esixencias que require a prestación dos servizos públicos, e
agudizáronse no caso dos pequenos concellos, con escasa poboación e insuficientes medios
económicos. Os 160 concellos con menor poboación concentran o 10% do total poboacional
e os 20 concellos con maior poboación o 50%.

Necesidades
Retos

Potenciar e apoiar a modernización da administración pública local e a prestación dos
servizos, incluídos os telemáticos, por parte dos concellos.
Potenciar o establecemento, a mellora e expansión dos servizos básicos locais para a
poboación rural

Resultados que se
pretende
conseguir

Reducir as diverxencias territoriais nas posibilidades de acceso aos servizos mínimos e
esenciais e mediante a modernización da administración local para a prestación de servizos
públicos dixitais e de calidade.
Conseguir unha administración local máis eficiente e accesible a través das novas
tecnoloxías, ofrecendo máis prestacións sen incrementar os seus custos de funcionamento.

Indicador de
resultado

IR 4.4.02.a Concellos con implantación da administración electrónica.
IR 4.4.02.b Concellos que xestionen de xeito compartido os servizos públicos.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan de Mellora da Contratación Pública.

Principais liñas de
actuación

Accións de apoio ás entidades locais para acadar un nivel homoxéneo de prestación de
servizos públicos dixitais.
Accións de mellora de infraestruturas e servizos públicos e realización de programas
conxuntos coas entidades locais.

Principais
indicadores de
produtividade

Concellos adheridos ao convenio para o desenvolvemento da administración electrónica nas
entidades locais de Galicia.
Entidades beneficiadas.
Proxectos subvencionados.

Programas de
gasto

141A. Administración local
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Título do
Obxectivo
estratéxico

OE 4.4.03 Consolidar unha Administración eficiente que ofreza unha resposta integral ás
necesidades que demanda a cidadanía en materia de emerxencias, protección civil e seguridade
pública, atendendo aos criterios de formación, especialización e innovación tecnolóxica.

Diagnóstico

O cambio climático é unha ameaza ambiental, social e económica. Galicia enfróntase a un maior risco de
incendios forestais (o 40% dos sinistros españois prodúcense en Galicia), incidencia na erosión e
alteración dos recursos hídricos como seca e inundacións.
O número de accidentes de tráfico con vítimas reduciuse nos últimos anos, representando o 4% do total
de España. O índice de incidencia de accidentes laborais reduciuse 28 puntos desde 2008.

Necesidades
Retos

Potenciar un servizo público de seguridade de calidade, máis eficaz e eficiente, modernizando e
potenciando o sistema de atención ás emerxencias e creando un mapa de emerxencias de todo o
territorio.
Formar ao persoal do sistema integrado de Protección Civil, Emerxencias e Seguridade Pública.
Potenciar a colaboración coas Administracións Públicas e organismos con competencias nas materias de
seguridade e xestión de emerxencias.

Resultados que se
pretende
conseguir

Garantir un ámbito de protección e seguridade dos cidadáns fronte as situacións que alteren a normal
convivencia, e das derivadas de graves riscos, catástrofes ou calamidade pública a través dun sistema
integrado de protección civil.

Indicador de
resultado

IR 4.4.03 Tempo medio transcorrido entre as chamadas e a mobilización de medios.

Planificación
relacionada co
obxectivo

Plan territorial de Galicia (PLATERGA)
Plan Emerxe 2015-2020 (en proceso de elaboración)

Principais liñas de
actuación

Dimensionamento dos teléfonos de información á cidadanía existentes e implantación dun novo mapa de
atención ás emerxencias coa modernización e mellora da atención á poboación.
Profesionalización dos servizos de emerxencia.
Accións de formación, actualización e especialización na AGASP ao distinto persoal de protección civil e
seguridade pública.
Potenciación da seguridade pública a través do Corpo Nacional de Policía Adscrita á Xunta de Galicia
(UPA).

Principais
indicadores de
produtividade

Poboación atendida polo sistema de atención ás emerxencias.
Profesionais de intervención ante urxencias.
Participantes en actividades de formación.

Programas de
gasto

212A. Protección civil, emerxencias e seguridade da Comunidade Autónoma.
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Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
OI. 4.4.01. Fortalecer a acción exterior de Galicia, especialmente nas relacións coa Unión Europea e na
cooperación transfronteiriza.
Principais liñas de actuación:
Accións para a promoción, impulso e fortalecemento da acción exterior de Galicia e apoio á presenza
efectiva da Xunta naqueles foros de ámbito comunitario abertos á participación autonómica.
-

111E

Xestión, seguimento, avaliación e control dos fondos comunitarios destinados ao Programa INTERREG
V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020.

OI. 4.4.02 Impulsar a coordinación co Parlamento e a dos distintos departamentos da Xunta de Galicia
para evitar que se solapen competencias co Estado e coas demais Comunidades Autónomas.
Principais liñas de actuación:
Accións de mellora e axilización da tramitación parlamentaria das diferentes iniciativas gubernamentais.
-

Actuacións orientadas a garantir a correcta xestión e publicidade do Rexistro de Convenios da Xunta de
Galicia.

-

Accións que reduzan a conflitividade competencial mediante resposta áxil, idónea e axeitada ás
diferentes interferencias normativas nacionais e autonómicas.

OI.4.4.03 Contribuír a avanzar no autogoberno dunha autonomía histórica que achegue a Galicia ás
rexións europeas máis desenvolvidas e con maior calidade de vida.
Principais liñas de actuación:
Actuacións de soporte á presidencia da Xunta de Galicia.
-

Actuacións de soporte á actividade lexislativa.

-

Actuacións de soporte ao control externo do sector público.

-

Actuacións de soporte ao alto asesoramento da Comunidade Autónoma de Galicia.

-

Transferencias a entidades locais por participación nos ingresos da Comunidade Autónoma de Galicia.

-

Soporte financeiro ás entidades locais.
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121C

111A
111B
111C
111D
811B
811C

5. EIXE INSTRUMENTAL. ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE E DE
CALIDADE
Para acadar os anteriores obxectivos precisamos unha administración eficiente, moderna, flexible e
transparente, que preste servizos públicos de calidade e axude a resolver os problemas dos cidadáns e
das empresas.
Para iso, precísase un persoal comprometido que debe mellorar a súa formación continua, especialmente
no que atinxe a adquisicións de destrezas no manexo das TIC; pero tamén unha administración moderna
debe explorar novos sistemas para incentivar o rendemento e flexibilidade que recoñezan máis a quen
máis valor achega ao servizo público.
A xeneralización dos servizos públicos dixitais e do e-goberno, debe contribuír a acadar a excelencia na
xestión, posibilitando importantes economías por substitución dos sistemas tradicionais baseados no
papel, e por economías de escala.
Estas novas tecnoloxías xerarán novos requirimentos e perfís profesionais, mais tamén, deixarán
obsoletos un volume aínda maior doutros oficios e traballos; por iso é precisa a flexibilidade no
movemento dos equipos de traballadores.
A administración debe tamén actuar como exemplo e sector tractor das principais políticas antes
enunciadas, dende a innovación, implementando a compra pública innovadora e converténdose nun
axente innovador en si mesmo, ata a rehabilitación dos seus edificios administrativos e vivenda pública,
pasando pola eficiencia enerxética, a normalización lingüística e o dominio das linguas estranxeiras, a
internacionalización, a aplicación de criterios de igualdade de xénero e non discriminación, a integración
social e a protección da familia e a conciliación.
Para iso, desenvolveranse as seguintes Prioridades de actuación cos seus correspondentes obxectivos
instrumentais:

Prioridade de actuación 5.1. Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo público
Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
OI.5.1.01. Acadar unha maior profesionalización dos empregados e empregadas públicos da
Comunidade Autónoma, promovendo unha formación continuada ao longo da súa vida
profesional, que redunde na mellora da prestación dos servizos públicos á cidadanía; a
través dunha formación adaptada ás necesidades do alumnado, de calidade, práctica e
flexible, que promova a conciliación da vida persoal e profesional, e aproveite todo o
potencial das novas tecnoloxías.
Principais liñas de actuación:
Accións formativas para os empregados e empregadas públicas.
-

Realización de xornadas, seminarios e conferencias que sirvan coma punto de encontro
para a reflexión e intercambio de ideas.

-

Accións de divulgación no eido da administración pública.

OI.5.1.2. Contribuír a acadar unha función pública profesional, motivada e orientada ao
servizo público.
Principais liñas de actuación:
Desenvolver e aplicar estratexias e políticas de recursos humanos axeitadas ás
necesidades reais para a prestación dos servizos públicos, nomeadamente a través do
desenvolvemento da lei do emprego público.
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Prioridade de actuación 5.2. Administración financeira transparente, eficiente e orientada a resultados.
Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
OI.5.2.01. Acadar unha administración eficiente e de calidade en mellora continua da calidade
dos servizos a través da racionalización e optimización do gasto público.
Principais liñas de actuación:
Accións para o aumento da eficiencia das administracións públicas, como parte da
reforma da administración pública e do sector público, cunha estratexia integrada que
trate as disfuncións institucionais existentes na conxunto da administración autonómica.
-

Aplicación de reformas en materia de centralización de contratos e autoprovisión.

-

Renovación e mellora das infraestruturas públicas (novas instalacións e equipamentos) co
obxecto de acadar unha xestión máis eficiente da enerxía.

-

Implantación dun novo modelo de rexistro e sistema de información ao cidadán a través
dunha nova aplicación informática cun único Rexistro Xeral, e a incorporación da
dixitalización dos documentos que se presenten nas oficinas de rexistro.

OI.5.2.02. Contribuír á cultura económica e social da sociedade a través da información
estatística oficial.
Principais liñas de actuación:
Impulso da estatística oficial a través das operacións estatísticas.
-

Asegurar que a información estatística segue os principios e ás garantías de interese
público, obxectividade e corrección técnica, obriga de colaboración, segredo estatístico,
difusión dos resultados e as recomendacións do Código de conduta para as estatísticas
europeas.

-

Aproveitar as fontes existentes e profundar na complemetariedade co Plan estatístico
nacional (PEN) coa potenciación das estatísticas de síntese, das estimacións indirectas,
das enquisas ómnibus e das primeiras análises estatísticas dos datos.

-

Desenvolver un sistema integrado de contas económicas encadrado dentro dun marco de
referencia territorial onde se vaia, a súa vez, integrando a información ambiental, o que
supón unha análise profunda da poboación que soporta e as súas relacións.

OI.5.2.03. Contribuír a acadar unha administración financeira transparente, eficiente e
orientada a resultados.
Principais liñas de actuación:
Garantir a tramitación telemática de todos os expedientes e trámites coa administración
autonómica.
-

Garantir a transparencia, integridade e responsabilidade na administración pública e no
gasto de fondos públicos, facendo fincapé, non en implementar novas normas e
requisitos, senón en aplicar con contundencia as xa existentes.

-

Reforzar as tarefas de planificación e de xestión dos Programas Operativos dos fondos
estruturais.

-

Investir na capacidade institucional e a eficiencia das administracións e os servizos
públicos co fin de introducir reformas e melloras na regulamentación e na xestión.
Reforzar os sistemas de control da administración tanto cara aos propios xestores como
cara os contribuíntes e perceptores de subvencións.

121A

581A

611A
612A
621A

Prioridade de actuación 5.3. Mellora na eficiencia e na calidade e accesibilidade dos servizos aos cidadáns.
Programas
de gasto

Obxectivos instrumentais
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OI.5.3.01. Desenvolver un proceso de mellora continua da calidade e da transparencia no
sector público que complete os procesos de reestruturación e simplificación administrativas
xa en marcha
Principais liñas de actuación:
Accións para promover a cultura de xestión da calidade no sector público autonómico a
través dunha escoita activa das demandas cidadás.
-

Identificación de áreas de mellora dos servizos públicos, definición dos seus estándares
de calidade e avaliación da calidade na súa prestación.

-

Deseño dun modelo que facilite o dereito de información cidadá sobre a actividade pública
a través da nova normativa e mecanismos de transparencia.

-

Continuación dos procesos de simplificación destinados a reducir os trámites e cargas
administrativas, así como os tempos de tramitación.

-

Culminación da reordenación das entidades instrumentais do sector público autonómico
de Galicia.

-

Realización de auditorías periódicas para controlar a eficacia e eficiencia do
funcionamento do sector público autonómico.

OI.5.3.02. Avanzar na mellora da calidade e seguridade xurídicas da actuación da
administración e sector público autonómico.
Principais liñas de actuación:
Accións de mellora da calidade xurídica da actuación da administración e do sector
público autonómico.
-

Accións de mellora da calidade normativa.

-

Medidas de coordinación dos servizos consultivos e contenciosos da Asesoría Xurídica.

-

Actuacións de mellora da calidade da defensa en xuízo da administración e do seu sector
público e a adaptación da administración e do seu sector público ao estándar de
funcionamento determinado polas sentenzas xudiciais.

-

Desenvolvemento da Lei de ordenación da asistencia xurídica da Administración Xeral da
CA de Galicia e do seu sector público.

122A

121B

OI.5.3.02. Consolidar o e-Goberno e a incorporación das TIC e as novas posibilidades de
xestión que estas ofrecen á Administración Pública de cara a facilitar e facer máis eficientes
as relaciones coa cidadanía e as empresas, así como a xeneralización do uso deste canal
polas empresas e familias na súa interacción coa administración.
Principais liñas de actuación:
Accións que faciliten os medios necesarios para unha administración dixital.
-

Equipamento de hardware de sistemas, así como o seu mantemento. Infraestruturas TIC.

-

Modernización das redes no sector público.

OI.5.3.03. Avanzar cara a unha administración aberta e transparente que permita a relación
integral coa cidadanía e empresas a través da administración electrónica.
Principais liñas de actuación:
Accións que faciliten os medios necesarios para unha administración dixital.
-

Equipamento de hardware de sistemas, así como o seu mantemento. Infraestruturas TIC.

-

Modernización das redes no sector público.
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