Obxectivo xeral do PEG
RESUMO EXECUTIVO

OBXECTIVO XERAL DO PEG
PIB pc PPS
(UE28=100)
Ano 2013

Impulsar o crecemento económico de Galicia partindo dun modelo baseado
na innovación e o capital humano, que colabore a conseguir unha Galicia
moderna e cohesionada social e territorialmente e que permita diminuír o
desemprego, aumentar a produtividade e a renda dos galegos e das galegas
colaborando a retomar a senda do crecemento demográfico.

Regional Yearbook
2015

PRINCIPAIS OBXECTIVOS
Indicador

Dato base

Obxectivo 2020

Taxa de ocupación de 20-64

61,5%

70%

Gasto I+D+i s/ PIB

0,89%

1,7%

-4%

(respecto
a 2005)

Emisións GEI

Enerxías renovables

35%

-35%

(media 5
últimos anos)

30%

Intensidade enerxética primaria

-11%

-20%

Abandono escolar prematuro

17%

13,5%

Estudos terciarios (% pob 30-34)

45,8%

47%

Taxa de risco de pobreza ou
exclusión social

22,8%

Menos 90-100
mil persoas

80%

88%

Converxencia UE28 PIB pc PPS

Nova
estratexia de
crecemento

Escenario
de saída
da crise

Estrutura do PEG
RESUMO EXECUTIVO

EIXE 1

EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

EIXE 2

BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESIÓN SOCIAL

EIXE 3

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

EIXE 4

SOCIEDADE DIXITAL, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA
NO SEU ENTORNO
EIXE INSTRUMENTAL: ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE E
DE CALIDADE

OBXECTIVO TRANSVERSAL 1

OBXECTIVO TRANSVERSAL 2

OBXECTIVO TRANSVERSAL 3

IMPULSO DA CULTURA
DA INNOVACIÓN

FOMENTO DO
DINAMIZACIÓN
EMPRENDEDURISMO,
DEMOGRÁFICA
A INDUSTRIALIZACIÓN
E DA
INTERNACIONALIZACIÓN

OBXECTIVO TRANSVERSAL 4

COHESIÓN TERRITORIAL
E FIXACIÓN DA
POBOACIÓN NO MEDIO
RURAL

PRINCIPIOS HORIZONTAIS
Gobernanza e asociación

Promoción da igualdade
entre homes e mulleres e non
discriminación

Desenvolvemento sustentable
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Estratexias completas e consistentes
agrupadas en catro eixes de intervención
Investimento en crecemento
Especialización intelixente
Competitividade das PEMES
Emprego

Estratexias para persoas e familias
Saúde e vida saudable
Maiores e dependentes
Familias, menores e conciliación

Infraestrutura básica

Integración social

Educación

Acceso á vivenda

Investimento en cohesión territorial
Sector primario
Crecemento sustentable
Medio ambiente, turismo
Ordenación e cohesión territorial
Residuos e auga

Autonomía e sociedade da información
Sociedade da información
Cultura e industria cultural
Institucións autonómicas
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Estrutura do Plan Estratéxico de Galicia
2015-2020
PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA (PEG) 2015-2020
EIXES

E1: Empregabilidade e
crecemento intelixente

E2: Benestar das persoas e
as familias e cohesión social

E3: Crecemento sustentable,
territorio, mar, agricultura,
gandería e montes

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

E5: Eixe
instrumental.
Administración
moderna, eficiente
e de calidade

PRIORIDADES
DE
ACTUACIÓN

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

PA 1.2: Fomento da
actividade empresarial e comercial,
impulso da
competitividade
e internacionalización das empresas
e autónomos/as

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

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

PA 3.1: 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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA 4.2: Conservación e
promoción da riqueza
cultural de Galicia

PA 5.2: Administración
transparente, eficiente e
orientada a resultados

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

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

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

PA 4.3: Impulso
das institucións de
autogoberno e mellora
da súa influencia e
colaboración con
Europa, a Eurorexión
e o resto do Estado
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Coherencia do Plan coa Estratexia
Europa 2020
COHERENCIA DO PLAN ESTRATÉXICO COA ESTRATEXIA CONXUNTA DOS FONDOS EIE 2014-2020 EN GALICIA
Obxectivos Temáticos programados nos PO de Galicia
Eixe

Prioridades de actuación

EIXE 1.
Empregabilidade
e crecemento
intelixente

PA 1.1 I+D+i

OT1

OT2

•

OT3

OT4

OT5

OT6

•

PA 1.2 Fomento da actividade empresarial

OT9

•

PA 1.3 Aumento da empregabilidade

•

PA 1.4 Infraestruturas e vivenda

OT8

•

PA 1.5. Consolidación do sistema educativo

EIXE 2.
Benestar e
cohesión social

•
•
•
•

PA 2.1 Sanidade sustentable e de calidade
PA 2.2 Servizos sociais a persoas maiores e dependentes
PA 2.3 Servizos sociais a familias e infancia. Conciliación e igualdade
PA 2.4 Inclusión social e igualdade de xénero

OT10

•

PA 2.5 Acceso á vivenda

EIXE 3.
Crecemento
sustentable,
territorio, sector
primario

PA 3.1 Fomento do sector primario baseado na innovación e calidade

•

•

•

PA 3.2 Enerxías renovables. Fomento dunha economía baixa en carbono

•

PA 3.3 Potenciación do turismo
PA 3.4 Conservación da natureza e ordenación do territorio

•
•

•

•

•

•
•
•

PA 3.5 Tratamento de residuos e peche dun modelo do ciclo da auga líder en
Europa

EIXE 4.
Sociedade dixital,
cultura e reforzo
do peso de Galicia
no seu entorno
EIXE 5.
Administración
moderna, eficiente
e de calidade

PA 4.1 Desenvolvemento da economía dixital, sociedade da información
e industria cultural

•

•
•

PA 4.2 Conservación e promoción da riqueza cultural
PA 4.3 Impulso das institucións e colaboración con Europa, Eurorexión
e resto do Estado. Xestión e prevención de riscos
PA 5.1 Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo público
PA 5.2 Administración transparente, eficiente e orientada a resultados

•

•

•

•
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Coherencia do Plan coa Estratexia
Europa 2020
COHERENCIA DO PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA COS OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA EUROPA 2020
Obxectivos da Estratexia Europa 2020
Eixe

Prioridades de actuación

EIXE 1.
Empregabilidade
e crecemento
intelixente

PA 1.1 I+D+i
PA 1.2 Fomento da actividade empresarial
PA 1.3 Aumento da empregabilidade

Emprego

I+D+i

•
••
•••

•••
•
•

PA 1.4 Infraestruturas e vivenda
PA 1.5. Consolidación do sistema educativo

EIXE 2.
Benestar e
cohesión social

•

PA 2.1 Sanidade sustentable e de calidade
PA 2.2 Servizos sociais a persoas maiores e dependentes
PA 2.3 Servizos sociais a familias e infancia. Conciliación e igualdade
PA 2.4 Inclusión social e igualdade de xénero

•
•
•

Clima e
enerxía

Educación

••
•

•

•
••
•••
•

PA 2.5 Acceso á vivenda

EIXE 3.
Crecimiento
sustentable,
territorio, sector
primario

PA 3.1 Fomento do sector primario baseado na innovación e calidade

•

PA 3.2 Enerxías renovables. Fomento dunha economía baixa en carbono
PA 3.3 Potenciación do turismo

•

PA 3.4 Conservación da natureza e ordenación do territorio
PA 3.5 Tratamento de residuos e peche dun modelo do ciclo da auga líder
en Europa

EIXE 4.
Sociedade dixital,
cultura e reforzo
do peso de Galicia
no seu entorno
EIXE 5.
Administración
moderna, eficiente
e de calidade

•
•

PA 4.1 Desenvolvemento da economía dixital, sociedade da información e
industria cultural
PA 4.2 Conservación e promoción da riqueza cultural
PA 4.3 Impulso das institucións e colaboración con Europa, Eurorexión
e resto do Estado. Xestión e prevención de riscos
PA 5.1 Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo público
PA 5.2 Administración transparente, eficiente e orientada a resultados

Grado de vinculación: moderado (•), alto (••) e moi alto (•••)

•
•
•

•
•

Pobreza e
inclusión

•
•••

•
•
••
•
•••
•

•
•
•

•
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Coherencia do Plan coa Estratexia
Europa 2020
COHERENCIA DO PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA COAS ORIENTACIÓNS INTEGRADAS EUROPA 2020
Orientacións Integradas de Europa 2020 para 2015
Políticas económicas
Eixe

Prioridades de actuación

EIXE 1.
Empregabilidade
e crecemento
intelixente

PA 1.1 I+D+i
PA 1.2 Fomento da actividade empresarial

Reformas
Investimento
estrut.

•
•

PA 1.3 Aumento da empregabilidade
PA 1.4 Infraestruturas e vivenda

•

•
•
•

PA 1.5. Consolidación do sistema educativo

EIXE 2.
Benestar e
cohesión social

Mercado
Único

•
•
•
•
•

Políticas de emprego

Finanzas
Oferta de
Emprego de
Mercados Inclusión
púb
traballo e
calidade
de traballo
social
saneadas
formación

•
•
•

•
•

•

•
•
•

PA 2.1 Sanidade sustentable e de calidade

•
•
•

PA 2.2 Servizos sociais a persoas maiores e dependentes
PA 2.3 Servizos sociais a familias e infancia. Conciliación e igualdade
PA 2.4 Inclusión social e igualdade de xénero

•

•
•
•

PA 2.5 Acceso á vivenda

EIXE 3.
Crecemento
sustentable,
territorio, sector
primario

EIXE 4.
Sociedade dixital,
cultura e reforzo
do peso de Galicia
nseu o seu entorno
EIXE 5.
Administración
moderna, eficiente
e de calidade

•

PA 3.1 Fomento do sector primario baseado na innovación e calidade
PA 3.2 Enerxías renovables. Fomento dunha economía baixa en
carbono

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

PA 3.3 Potenciación do turismo
PA 3.4 Conservación da natureza e ordenación do territorio
PA 3.5 Tratamento de residuos e peche dun modelo do ciclo da auga
líder en Europa
PA 4.1 Desenvolvemento da economía dixital, sociedade da
información e industria cultural

•

PA 4.2 Conservación e promoción da riqueza cultural
PA 4.3 Impulso das institucións e colaboración con Europa, Eurorexión
e resto do Estado. Xestión e prevención de riscos

•

PA 5.1 Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo
público
PA 5.2 Administración transparente, eficiente e orientada a resultados

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Lóxica de Intervención
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A formulación seguida para definir o Plan Estratéxico de Galicia (PEG) e os seus obxectivos derívase da teoría do cambio.
A partir da elaboración dun diagnóstico da situación socioeconómica, detéctanse as necesidades prioritarias de Galicia, a
intervención pública busca conseguir un cambio ou impacto socialmente desexable para dar resposta a esas necesidades,
o obxectivo estratéxico é aquel que debe levar a conseguir ese cambio, mellora ou solución pretendida

DIAGNÓSTICO
(DEBILIDADES)

NECESIDADES

OBXECTIVOS
ESTRATÉXICOS

RESULTADO
ESPERADO

INDICADORES
DE RESULTADO

OBXECTIVOS
OPERATIVOS /
ACTUACIÓNS
PRECISAS

INDICADORES DE
PRODUTIVIDADE

NAS SEGUINTES CATRO DIAPOSITIVAS EXPÓÑENSE OS RESULTADOS ESPERADOS POR PRIORIDADE DE ACTUACIÓN

Eixe 1: Empregabilidade e crecemento intelixente
RESUMO EXECUTIVO

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN

RESULTADO PRETENDIDO

PA1.1: Impulso da consolidación
das políticas de gastos vinculadas
á I+D+i. Integrar a Galicia no
círculo virtuoso da innovación
para o crecemento

z Aumento da absorción de coñecemento por parte das empresas, mobilización e atracción de capital privado, fomento
da transferencia de investigación desde os axentes de xeración e difusión do coñecemento ao mercado e apoio ao
descubrimento emprendedor
z Mellorar a competitividade exterior e incrementar o valor engadido dos produtos e servizos que ofrecen no mercado os
principais actores sectoriais a través da innovación e do desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías
z Aumento da calidade científica dos programas de investigación universitaria medida de acordo a estándares internacionais

PA1.2: Fomento da actividade
empresarial e comercial,
impulso da competitividade
e internacionalización das
empresas e autónomos/as

z Incrementar: o número de empresas de dimensión media (50-100 traballadores/as), a fortaleza financeira das empresas, as
taxas de emprendemento e a cultura innovadora

PA1.3: Aumento da
empregabilidade e produtividade
dos traballadores e traballadoras
de Galicia a través da formación e
innovación constante

z Impulsar a creación de emprego estable e de calidade

z Lograr un crecemento baseado no equilibrio e hibridación entre sectores tradicionais e de futuro
z Desenvolver unha estratexia de promoción, impulso e mellora da competitividade do sector comercial
z Aproveitamento adecuado do solo empresarial e outros elementos básicos de competitividade
z Diminuír a taxa de desemprego, favorecer a contratación de persoas desempregadas por conta allea e o autoemprego
individual e colectivo
z Mellorar a formación e cualificación das persoas desempregadas
z Adaptar os traballadores e traballadoras e empresas aos cambios continuos da economía globalizada
z Lograr un bo clima de relacións e condicións laborais, cunha igualdade entre homes e mulleres nas relacións laborais

PA1.4: Completar Galicia no
referente a infraestruturas
básicas. Impulsar as políticas
de rehabilitación e conservación
da vivenda

z Mellorar a eficiencia enerxética das vivendas e edificios, impulsar as áreas de rehabilitación integral (ARI)

PA1.5: Minimizar o fracaso
escolar e aliñar os resultados
educativos coas rexións líderes
de Europa en todos os niveis.
Impulsar o SUG cara á excelencia

z Incrementar a taxa de graduación nas titulacións do SUG e mellorar a empregabilidade dos/as egresados/as universitarios/as

z Fomentar a rehabilitación de vivendas, conseguir rehabilitar 28.000 vivendas no período 2015-2020
z Conseguir que o 83% da poboación de Galicia se atope a 15 minutos ou menos do acceso á rede de vías de altas prestacións

z Mellorar as competencias profesionais docentes a través da formación permanente do profesorado
z Incrementar a porcentaxe de alumnado que opta pola formación profesional e conseguir que un maior número de alumnos/
as consiga finalizar con éxito a educación secundaria obrigatoria
z Conseguir que o 85% da mocidade continúe estudando e formándose unha vez finalizada a escolarización obrigatoria
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Eixe 2: Benestar das persoas e as familias e
cohesión social
PRIORIDADE DE ACTUACIÓN

RESULTADO PRETENDIDO

PA2.1: Sistema sanitario
sustentable e de calidade.
Fomento da saúde pública e dos
hábitos de vida saudables

z Incrementar a práctica deportiva e a actividade física na poboación galega
z Protexer e promover a saúde e previr a enfermidade
z Mellorar a “consideración” e “accesibilidade” na prestación dos servizos, orientar a estrutura de prestación de servizos ás
necesidades dos e das pacientes
z Implicar aos profesionais na xestión do sistema, aumentar a capacidade resolutiva dos e das profesionais
z Mellorar a eficiencia no gasto sanitario
z Renovar e modernizar as infraestruturas sanitarias e dispoñer dun equipo tecnolóxico moderno, efectivo e eficiente
z Fomentar a docencia, a investigación e a innovación

PA2.2: Desenvolvemento do
sistema de servizos sociais de
atención ás persoas maiores e
dependentes

z Mellorar a calidade de vida da poboación maior e dependente

PA2.3: Mellora dos servizos
sociais a familias e á infancia,
apoio á conciliación e á
promoción da igualdade, servizos
e axudas complementarios
da educación e políticas de
xuventude e cooperación

z Conseguir a taxa de recambio xeracional, favorecer a natalidade e mellorar as condicións das familias e dos/as menores
galegos/as

PA2.4: Deseño dunha estratexia
de integración social que mellore
o benestar da cidadanía, axude
ás persoas máis desfavorecidas
a retornar a situacións
socioeconómicas aceptables o
máis axiña posible e que fomente
a igualdade de xénero

z Aumentar a taxa de cobertura da poboación en risco de pobreza. Redución da pobreza e exclusión social no territorio da
comunidade autónoma

PA2.5: Garantir o acceso a unha
vivenda digna en réxime de
propiedade ou aluguer axeitada
ás posibilidades de cada familia

z Posibilitar o acceso a unha vivenda tanto en compra como en aluguer. Incrementar a vivenda de promoción pública

z Aumentar a esperanza de vida libre de dependencia

z Incrementar a participación solidaria e altruísta da cidadanía nas actividades de acción voluntaria
z Mellorar a corresponsabilidade e compatibilidade dos tempos de traballo, persoais e familiares e a mellora das condicións
de igualdade das mulleres
z Instrumentar, fomentar e propiciar as condicións de aprendizaxe, oportunidade e experiencia da xuventude galega 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

z Asegurar a cobertura das necesidades básicas de subsistencia do colectivo de persoas galegas máis vulnerables residentes
no exterior
z Mellorar o obxectivo da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes nos ámbitos social e laboral
z Consolidar a rede de recursos, programas e medidas específicas e especializadas, para abordar a violencia de xénero

z Impulsar a iniciativa privada e xestionar solo residencial que permita a construción de vivendas a prezos limitados
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Eixe 3: Crecemento sustentable, territorio,
mar, agricultura, gandería e montes
PRIORIDADE DE ACTUACIÓN

RESULTADO PRETENDIDO

PA3.1: Fomento do sector
primario baseado na innovación
e a calidade do produto galego
que fixe a poboación ao medio
rural

z Contar cun sistema portuario pesqueiro adaptado ás especificidades de cada porto e comunidade
z Conseguir un cumprimento do programa de control técnico-sanitario superior ou igual ao 95%
z Finalizar todas as concentracións parcelarias
z Reducir o número de incendios e de superficie queimada
z Incrementar a produtividade das explotacións agrarias
z Aumentar a porcentaxe relativa que, sobre o VEB da produción agroalimentaria galega, teñen os produtos de calidade
diferenciada
z Consolidar o estado sanitario da cabana gandeira galega
z Garantir e incrementar a produtividade agrícola, fomentando o progreso técnico
z Conseguir unha diminución das capturas non desexadas

PA3.2: Enerxía renovable
eficiente, intelixente e non
agresiva co medio ambiente
e a paisaxe. Fomento dunha
economía baixa en carbono

z Incrementar a utilización do transporte público colectivo e a intermodalidade entre os diferentes modos de transporte
z Aumentar o peso das renovables no mix enerxético 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
z Crear unha auténtica industria da biomasa
z Redución da intensidade enerxética do tecido empresarial, promover o aforro e a eficiencia enerxética nas empresas,…
z Aumento do aforro e a eficiencia enerxética nas infraestruturas públicas, incluídos os edificios públicos, e nas vivendas de
protección oficial

PA3.3: Potenciación do turismo
en Galicia a partir dun medio
ambiente e cultura privilexiados

z Aumentar o número de turistas nacionais e internacionais e a súa estancia media

PA3.4: Conservación da natureza,
ordenación do territorio e da
paisaxe e cohesión territorial

z Completar o proceso de ordenación urbanística do territorio galego

z Equilibrar os pesos dos distintos mercados para lograr unha maior desestacionalización

z Asegurar a conservación da biodiversidade
z Adquisición de cultura sobre a sustentabilidade territorial e sensibilización sobre o medio ambiente
z Protexer, xestionar e ordenar a paisaxe de Galicia. Establecer catálogos e directrices da paisaxe
z Garantir o bo estado do medio ambiente en Galicia

PA3.5: Pechar un modelo de
tratamento de residuos e un
modelo de ciclo da auga líder en
Europa

z 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
z Mellorar o estado de todas as masas de auga
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Eixe 4: Sociedade dixital, cultura e reforzo
do peso de Galicia no seu entorno
PRIORIDADE DE ACTUACIÓN

RESULTADO PRETENDIDO

PA4.1: Desenvolvemento da
economía dixital. Apoio á
industria cultural e de medios
como unha fonte de riqueza e
impulso ao desenvolvemento da
sociedade da información

z Aumento da actividade creativa e mellora en cantidade e calidade da oferta das industrias culturais galegas
z Mellora da competitividade e da rendibilidade dos axentes e as empresas do sector cultural
z Incrementar o uso da lingua galega nos medios de comunicación
z Despregar as infraestruturas de comunicación de acordo cos principios de seguridade nas instalacións, garantindo a
máxima calidade do servizo
z Incrementar a competitividade da CRTVG co fin de contribuír á formación dunha opinión pública informada, garantindo os
valores de independencia, obxectividade e veracidade da información
z Conseguir a modernización tecnolóxica dos servizos públicos

PA4.2: Conservación e
promoción da riqueza cultural
de Galicia

z 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
z Incremento do patrimonio cultural de Galicia e mellora do seu estado de conservación e a situación e condicións de acceso
a el por parte da cidadanía
z Conseguir unha maior presenza e coñecemento do galego na sociedade

PA4.3: Impulso das institucións
de autogoberno e mellora da súa
influencia e colaboración con
Europa, a Eurorrexión e o resto
do Estado

z Mellorar a capacidade institucional e a eficiencia da administración de xustiza en Galicia
z Garantir un ámbito de protección e seguridade da cidadanía fronte as situacións que alteren a normal convivencia,
e das derivadas de graves riscos, catástrofes ou calamidades públicas a través dun sistema integrado de protección civil
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Obxectivos Transversais:
Estratexias e Resultados
IMPULSO
DA CULTURA DA
INNOVACIÓN

FOMENTO DO
EMPRENDEMENTO,
INDUSTRIALIZACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

z Fomento da absorción de coñecemento por parte das empresas e impulsar a modernización tecnolóxica das
empresas
z Mobilización e atracción de capital privado para os procesos de innovación
z Apoio ao descubrimento emprendedor e fomento da transferencia de investigación
z Impulso ao desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías
z Situar a administración como elemento tractor da cultura de innovación e aumentar a calidade científica da
investigación universitaria
z Mellora da creación de novas empresas e da supervivencia das mesmas, aumento do investimento directo
estranxeiro
z Incremento do nº de empresas de dimensión media, mellora da fortaleza financeira e aumento dos
exportadores
z Máis empresas que se integran en cadeas de valor e modelos de negocio adaptados ás necesidades da nova
economía
z Aumento dos emprendedores, da cultura innovadora e da vocación global e orientada á competencia dos
negocios
z En todos os niveis de formación académica: impulsar unha cultura innovadora e emprendedora
z Promover a dinamización demográfica de Galicia alcanzando a media europea en taxa de fecundidade

DINAMIZACIÓN
DEMOGRÁFICA

z Sensibilizar ao conxunto da sociedade galega sobre a situación demográfica de Galicia
z Impulsar socioeconomicamente a maternidade/paternidade e apoiar ás familias no período de crianza
z Acción pública coordinada e sistémica, que aborde de maneira efectiva a multidimensionalidade da cuestión
demográfica  
z Promover a coordinación e o desenvolvemento de estratexias conxuntas, que racionalicen a oferta e a demanda
de servizos nas áreas periurbanas e rurais

COHESIÓN
TERRITORIAL

z Impulsar unha rede de apoio a modelos de negocio no rural, desde o apoio ás explotacións de recursos
endóxenos (agrogandeiro, silvícola-forestal) a novos modelos de negocio
z Mellorar os medios de transporte colectivos especialmente no que se refire ás conexións rural-urbanas e
completar as infraestruturas rurais modulando axeitadamente as necesidades e as actuacións propostas
z Impulsar o Modelo Territorial de Galicia definido nas Directrices de Ordenación do Territorio
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Impulso dun cambio cara a unha xestión máis
eficiente orientada a resultados
INFORMES

Obxectivos
A
AV

CI
LI A

ÓN

Claridade
Transparencia
Rendición de contas

IN

DI

CA

DO

RE

S
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A avaliación:
o marco lóxico e a teoría do cambio

DIAGNÓSTICO
DA SITUACIÓN

RETOS /
NECESIDADES

RECURSOS

ACTIVIDADES

PRODUTOS

A necesidade

Na avaliación
pregúntase para
dar respostas a:

O funcionamento

O éxito logrado
por unha iniciativa
pública

RESULTADOS /
IMPACTO
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A avaliación:
tipos de avaliación

AVALIACIÓN
DE
IMPLEMENTACIÓN

Resultados

¿Cumpríronse os
resultados definidos?

Eficacia

¿En que medida se están
cumprindo os
obxectivos e metas?

Impacto

¿As intervencións contribuíron
ao cambio esperado
no seu ámbito de
actuación, é dicir,
tiveron éxito?

Eficiencia

¿O Plan obtén o
máximo partido
dos recursos
empregados?

AVALIACIÓN
FINAL OU
EX POST

Eficiencia/custo

NECESIDADES/RETOS

Necesidades

RECURSOS

Eficacia/custo-beneficio

ACTIVIDADES

Implementación
Deseño (ex ante)

PRODUTOS

RESULTADOS

Impacto

Proceso de participación
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O modelo de participación para a elaboración do
Plan é un modelo evolucionado da “tripla hélice”
convencional (administración + universidade +
empresa), engadindo un compoñente fundamental:

a sociedade civil.

Administracións
públicas

Participaron máis de 220 representantes de colectivos, asociacións,
sindicatos e outras organizacións que interaccionan normalmente
coa Administración en diferentes sectores de actividade e ámbitos
sociais

FORO 1

Políticas sociais
e dinamización
demográfica

Mesas de traballo:
n Pancas para cambiar a dinámica demográfica de
Galicia e integración transversal da perspectiva
demográfica nos obxectivos do Plan
n Efectos do envellecemento nas políticas de gasto
público
n Políticas sociais e de integración

Cidadanía en xeral
Axentes sociais

FORO 2

Mesas de traballo:

FORO 3

Mesas de traballo:

Modelo de crecemento n Crecemento innovador
económico: innovación, n Competitividade da economía galega
internacionalización,
n Competitividade a través da educación e o emprego
emprendemento

Asociacións e colectivos
cidadáns
Colectivos profesionais
Empresas
Universidades

Cohesión territorial
e desenvolvemento

n Política territorial: modelos urbano e rural
n Crecemento sustentable
n Turismo
n Sector agro-gandeiro (agricultura, gandería, sector
forestal e industrias transformadoras)
n Pesca, marisqueo e acuicultura

Escenario financeiro plurianual 2015-2020
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Eixes

2015

2016

2017

2018

2019

2020

E1. Empregabilidade e crecemento intelixente

2.546

2.687

2.738

2.811

2.900

2.979

E2. Benestar das persoas e as familias e cohesión social

4.537

4.617

4.677

4.757

4.878

4.982

E3. Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

925

845

839

836

831

830

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

373

324

343

345

344

345

E5. Eixe instrumental. Administración moderna, eficiente e de calidade

135

134

121

121

118

113

8.516

8.607

8.718

8.870

9.071

9.249

Total gasto non financeiro

2015

2016

2017

EIXE 1 / 29,9%

EIXE 1 / 31,2%

EIXE 1 / 31,4%

EIXE 2 / 53,3%

EIXE 2 / 53,6%

EIXE 2 / 53,6%

EIXE 3 / 10,9%

EIXE 3 / 9,8%

EIXE 3 / 9,6%

EIXE 4 / 4,4%

EIXE 4 / 3,8%

EIXE 4 / 3,9%

EIXE 5 / 1,6%

EIXE 5 / 1,6%

EIXE 5 / 1,4%

2018

2019

2020

EIXE 1 / 31,7%

EIXE 1 / 32,0%

EIXE 1 / 32,2%

EIXE 2 / 53,6%

EIXE 2 / 53,8%

EIXE 2 / 53,9%

EIXE 3 / 9,4%

EIXE 3 / 9,2%

EIXE 3 / 9,0%

EIXE 4 / 3,9%

EIXE 4 / 3,8%

EIXE 4 / 3,7%

EIXE 5 / 1,4%

EIXE 5 / 1,3%

EIXE 5 / 1,2%
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Estimación do efecto do PEG
sobre algunhas variables macroeconómicas
PIB real. Variación anual (%)

Poboación (millóns)

PIB per cápita. Variación anual(%)

3.0

2.75

6.0

2.5

2.73

5.0

2.0

4.0

2.71

3.0

1.5
2.69

1.0
0.5
0.0

2.0

2.67

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.65

1.0
2014

2015

Emprego. PTETC (%)

2.0
1.5
1.0
0.5

2014

2015

2016

Escenario base
Efecto PEG

2017

2018

2017

2018

2019

2020

Taxa de paro (%)

2,5

0.0

2016

2019

2020

0.0

24.0

93.0

22.0

92.0

20.0

91.0

18.0

90.0

16.0

89.0

14.0

88.0

12.0

87.0

10.0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

86.0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PIB per cápita. Galicia/España(%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10 Retos do Plan Estratéxico
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03

Duplicar

02

o gasto en I+D e elevar
ao 40%

Máis de

100.000 novos
empregos e rebaixar
ao 10% a taxa de paro

do PIB

o nivel de
exportacións

01
Crecementos
anuais medios
superiores ao

2,5% do PIB
04
Rebaixar outros

3,5 puntos
a taxa de abandono
escolar
temperán

05
Chegar a que casi

a metade da xuventude
teña estudos
superiores

10 Retos do Plan Estratéxico
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08

07

Situar nun 30%

Baixar un

o uso das enerxías

35%

renovables e incrementar
un 20%

as emisións
contaminantes

06
Reducir en

100.000 persoas a
poboación en risco
de pobreza ou
exclusión social

a eficiencia enerxética

10

Converxer 8

puntos

coa Unión Europea e

5 puntos
con España

09
Paquete integral de medidas
para a revitalización

demográfica
de Galicia
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Anexo I:
estrutura de programación

www.planestratexico.gal

E1: EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

EIXES
PRIORIDADES DE
ACTUACIÓN

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

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

PA 1.3: Aumento da
empregabilidade e
produtividade dos
traballadores e traballadoras
de Galicia 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.

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

OBXECTIVOS
ESTRATÉXICOS

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

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

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

OE.1.5.01: Mellorar a calidade da
educación e os resultados dos e
das escolares galegos,…

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

OE.1.2.03: Impulsar
o crecemento e a
competitividade dun sector
mineiro sustentable na
comunidade autónoma de
Galicia.
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OE.1.2.02: Garantir o
cumprimento das condicións
de seguridade das
instalacións no que atinxe
á seguridade industrial e de
equipamentos industriais.

OE.1.2.04: 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.

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
dunha acreditación oficial de
formación profesional,…
OE.1.3.04: Mellorar a
capacitación e cualificación
profesional das persoas
traballadoras ocupadas,
mediante a adquisición de
formación profesional,…
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.

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

OE.1.5.02: Mellorar a 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,…
OE.1.5.04: Mellorar a calidade
das ensinanzas de réxime
especial e dos seus resultados,…
OE.1.5.05: Garantir a
capacitación adecuada do
profesorado…
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 e traballadoras
do medio rural para a súa
incorporación ao mercado
laboral agroforestal.
OE.1.5.08: Potenciar a formación
profesional e a ensinanza
secundaria obrigatoria,…
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.

E2: BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESIÓN SOCIAL

EIXES
PRIORIDADES DE
ACTUACIÓN

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

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

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

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

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

OBXECTIVOS
ESTRATÉXICOS

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

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

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.2.5.01: Facilitar
o acceso á vivenda,
en propiedade ou en
réxime de aluguer,
especialmente aos
colectivos mais
desfavorecidos.
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OE.2.1.02: Promover a
atención integral adaptada
ás necesidades dos e das
pacientes, familiares e
coidadores/as.
OE.2.1.03: Xerar as
condicións necesarias para
conseguir profesionais
comprometidos/
as e coidados/as pola
organización, utilizando as
vantaxes das Tecnoloxías
da Información e a
Comunicación (TIC) e
desenvolvendo uns sistemas
de información que faciliten
a práctica clínica e a toma de
decisións.
OE.2.1.04: Xestión eficiente
que contribúa á sostibilidade
do sistema sanitario.
OE.2.1.05: Adecuar
as infraestruturas e o
equipamento sanitario ás
necesidades de pacientes e
profesionais.

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.

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 educación, adquira as
competencias de comprensión e
expresión oral e escrita.

OE.2.4.02: Impulsar
os servizos sociais e
prestacións á emigración
galega e ás súas entidades,
así como aos retornados,
para garantir o seu
benestar. Promover a
inclusión social e loitar
contra a pobreza das
persoas inmigrantes
e calquera forma de
discriminación.
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
a esta lacra, en calquera
das súas modalidades e
consecuencias.

EIXES

E3: CRECEMENTO SUSTENTABLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES

PRIORIDADES 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.

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

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

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

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

OBJECTIVOS
ESTRATÉXICOS

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…

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

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

OE.3.5.01: Conservar
e protexer o medio
ambiente e promover a
eficiencia dos recursos
a través da xestión
sostible dos residuos e a
restauración de espazos
degradados.
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OE.3.1.02: Controlar a calidade e a
seguridade alimentaria dos produtos do
mar…
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…
OE.3.1.07: Fomentar a innovación e a
calidade diferenciada no eido…
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/as e gandeiros/as 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,…
OE.3.1.13: Dinamizar as zonas pesqueiras,
impulsando un modelo transversal de
desenvolvemento sostible.

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.

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.

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.

EIXES

E4: SOCIEDADE DIXITAL, LINGUA, CULTURA E
REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU ENTORNO

E5: EIXE INSTRUMENTAL: ADMINISTRACIÓN
MODERNA, AUSTERA, EFICIENTE E DE CALIDADE

PRIORIDADES DE
ACTUACIÓN

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

PA 4.2: Conservación e
promoción da riqueza
cultural de Galicia.

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

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

PA 5.2: Administración
transparente, eficiente e
orientada a resultados.

OBJECTIVOS
ESTRATÉXICOS

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

OE.4.3.01: Mellorar a
capacidade institucional
e a eficiencia da
administración de
xustiza en Galicia.

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.5.2.01: Acadar unha
administración eficiente e de
calidade en mellora continua da
calidade dos servizos a través da
racionalización e optimización do
gasto público.

RESUMO EXECUTIVO

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 TICs e o
acceso as mesmas.

OE.4.2.02: Protexer,
conservar, poñer en valor e
difundir o patrimonio cultural.
OE.4.2.03: 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.

OE.4.3.02: Consolidar
unha Administración
eficiente que ofreza
unha resposta integral
ás necesidades
que demanda a
cidadanía en materia
de emerxencias,
protección civil e
seguridade pública,
atendendo aos
criterios de formación,
especialización e
innovación tecnolóxica.

OI.5.1.02: Contribuír a unha
función pública profesional,
motivada e orientada ao servizo
público.
OI.5.1.03: Avanzar na mellora da
calidade e seguridade xurídicas
da actuación da administración e
sector público autonómico.

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 transparente,
eficiente e orientada a resultados.
OI.5.2.04: 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.

www.planestratexico.gal

