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1 Lóxica de
intervención
A formulación seguida para definir o Programa Estratéxico de Galicia
(PEG) e os seus obxectivos é o que deriva da teoría do cambio. A partir
da elaboración dunha diagnose da situación socioeconómica, detéctanse
as necesidades prioritarias de Galicia, a intervención pública busca acadar
un cambio ou impacto socialmente desexable para dar resposta a esa
necesidade, o obxectivo estratéxico é aquel que debe levar a conseguir
ese cambio, mellora ou solución pretendido.
Para conseguilo se destinarán uns recursos (inputs) (humanos, económicos, de coñecemento, tecnolóxicos), levaranse a cabo unhas actividades
e obteranse uns produtos (outputs) (bens e servizos). Estes produtos xerarán uns resultados (outcomes) que se poden producir a curto prazo, a
medio prazo ou a longo prazo (neste caso, falase tamén de impactos).
Neste senso, pois, un obxectivo estratéxico agrupa unha serie de liñas
de actuación ou grupos de actividades orientadas á consecución de ese
outcome ou resultado esperado.
Gráfico 1. Esquema da teoría do cambio

Diagnose
Situación

Necesidades
e xustificación
prioridades de
investimento

OBXECTIVO
ESTRATÉXICO

Lóxica da fixación de obxectivos dun programa de gasto

Resultado
esperado

INDICADORES
RESULTADO

Obxectivos
operativos /
Actuacións
precisas

INDICADORES
PRODUCTIVIDADE

De seguido descríbese a lóxica de definición dos obxectivos estratéxicos
a través dun proceso sistemático seguido para a elaboración do Plan estratéxico de Galicia en base á referida teoría do cambio.
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1.1. Eixe 1. Empregabilidade e crecemento intelixente
Prioridade de actuación 1.1. Impulsar a consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento (1/1)
Debilidades

Necesidades

Segundo o índice de innovación rexional calculado en 2014 Galicia atópase no Priorizar accións
grupo de economías cun compoñente innovador moderado.
de apoio
En Galicia a intensidade de gasto correspondeu ao 0,87% (2014), por baixo da a sectores
media nacional e europea e lonxe do obxectivo 2020 do 3%. A porcentaxe de de ciencia e
tecnoloxía para
persoal en I+D+i sobre o total tamén é inferior á media nacional.
incrementar
Baixa porcentaxe de investimento empresarial sobre o gasto total en I+D, cun potencial de
47,6% fronte ao 53,1% nacional ou o 64,7% europeo (2014)
desenvolvemento
Tendencia descendente do gasto en Investigación e Desenvolvemento (I+D)
socioeconómico
desde o comezo da crise
galego.
Reducido tamaño medio das empresas, que condiciona a súa capacidade de:
absorción de novo coñecemento, traslado ao mercado de novas innovacións,
mellora da competitividade, crecemento e internacionalización.
Estrutura produtiva caracterizada por unha especialización relativa en
sectores que non son intensivos en coñecemento e escasa nas actividades
de maior intensidade tecnolóxica, o que implica unha baixa capacidade de
tracción por parte do sector privado no eido da innovación, coñecemento e
nivel tecnolóxico.
Baixo nivel de innovación tanto na capacidade para transformar o esforzo en
I+D en produtos ou procesos novos, como en modelos de negocio e mellora
na cualificación progresiva dos recursos humanos e as súas actividades
Rixidez dos modelos de investigación das Universidades.
Falta de cooperación e sinerxías entre as PEMES para o desenvolvemento de
proxectos e actuacións colaborativos en I+D+i
Limitada coordinación (Administración-ciencia-sector), para aproveitar
os mecanismos de transferencia tecnolóxica, infraestruturas científicas
e tecnolóxicas e instrumentos de financiamento e innovación entre os
diferentes axentes.

Resolver o déficit
de investimento
en I+D no sector
privado.
Crear estruturas
de apoio e
intercambio de
coñecemento que
retroalimenten
os investimentos
e que vinculen
estes á produción
de bens e
servizos.

Obxectivos
estratéxicos

Resultados
esperados

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
todos os eidos

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.

z Apoio ao fomento da absorción de coñecemento por parte das PEMES,
contribuíndo así, á mellora das súas competencias e competitividade.

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.

z Diagnosticar as causas dos problemas de caída de produción de determinados
recursos mariños, entre os que se encontran peixes, moluscos e crustáceos.

Baixa capacidade de atracción de talento
Déficit de transferencia de tecnoloxía por parte do sector público de I+D
en comparación co seu nivel de produción científica; e baixa capacidade de
absorción polas PEME.
Maiores dificultades nas zonas máis rurais para o desenvolvemento de
iniciativas emprendedoras e a comunicación cos centros de transferencia de
tecnoloxía
A crise financeira provocou menores oportunidades de crédito e menor
dispoñibilidade orzamentaria para programas públicos de I+D+i.
Deficiencia tecnolóxica respecto a outros países cos que somos
competidores.
Difícil acceso ao financiamento da I+D+I para as empresas de nova creación

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

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

Corporativismo e endogamia: baixa rotación dos investigadores Baixa
percepción social do esforzo público por incrementar o potencial I+D galego
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Principais actuacións

z Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e
Difusión do Coñecemento cara o mercado nun marco de innovación aberta.
z 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.
z Mellora do coñecemento dos ecosistemas mariños.
z Continuar co seguimento e monitoreo do funcionamento das reservas mariñas
con interese pesqueiro declaradas nas augas interiores da Comunidade
Autónoma.
z Aumento do coñecemento das enfermidades causadas por patóxenos nos
moluscos bivalvos mariños con interese comercial para Galicia.
z Desenvolver novos protocolos, ou mellorar os existentes, para a produción de
especies acuícolas con interese comercial, tanto novas como as xa cultivadas
nos criadeiros.

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

Indicadores
productividade
Número de
entidades e
emrpresas 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
agrogandeiro.
Número de
investigadores/as/
ano participando
en proxectos
cofinanciados.

z Identificar biotoxinas mariñas e coñecer os mecanismos de acumulación e
liberación nos moluscos.
z Fomento da I+d+i empresarial no sector agro gandeiro con novos procesos,
produtos e tecnoloxías.
z Financiar grupos operativos e proxectos piloto para desenvolver proxectos
concretos de interese para o sector agro gandeiro.
z Financiar os gastos operativos e investimentos dos centros públicos de I+D+i no
sector agro gandeiro.
z Apoio da investigación no Sistema Público de Saúde de Galicia dirixida as
necesidades dos e das pacientes co obxectivo de mellorar a súa atención e a
transferencia dos resultados á sociedade.
z Consolidación das unidades de investigación. Medidas de mellora e apoio aos
centros de investigación singulares.
z Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía.

IR OE.1.1.02.
Número de
postgraduados/
as captados/
as polas
universidades

Patentes
rexistradas (núm.)
Produción
científica (núm. de
artigos ou traballos
indexados)
Número de
investigadores/as/
ano participando
en proxectos
cofinanciados
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Prioridade de actuación 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 (1/2)
Debilidades
Descenso na creación de empresas, debilidade financeira das que
permanecen e restricións no acceso ao crédito.
Desigualdade territorial debido á concentración da poboación e da
densidade empresarial na franxa atlántica.
Baixa produtividade da actividade e do nivel de investimento en
activos no sector primario en relación con outras actividades da
economía galega. Alto nivel de endebedamento das explotacións
agrícolas e gandeiras.
Insuficiencia de recursos financeiros, especialmente en PEMES, para
aplicar novos modelos de dirección e sistemas de xestión para reducir
custos, automatizar procesos e facilitar a apertura a novos mercados,
etc.
Falta de espírito emprendedor. Ausencia de programas formativos
específicos en autoemprego e emprendemento.
Exportacións internacionais concentradas en poucas ramas e
destinadas principalmente aos países da UE e percepción de
inaccesibilidade doutros mercados internacionais.
Escasa atracción de capital foráneo a Galicia, inferior á que
correspondería segundo o seu peso na economía española.
Forte dependencia exterior no aprovisionamento de materias primas
para alimentación animal.

Necesidades

Obxectivos
estratéxicos

OE.1.2.01 Ofertar
solo industrial de
calidade e axustado á
demanda, impulsando
este recurso como
Mellorar o financiamento
polo de atracción de
de accións de mellora
empresas, facilitando a
da produtividade,
competitividade empresarial implantación de novas
empresas no noso
e internacionalización
territorio e evitando
empresarial.
a deslocalización das
Desenvolver os
implantadas
factores territoriais de
competitividade: solo
OE.1.2.02 Garantir
industrial, enerxía,
o cumprimento
loxística, formación dual,
das condicións
integración efectiva das TIC
de seguridade
e tecnoloxías facilitadoras,
das instalacións
infraestruturas axeitadas.
no que atinxe á
Impulsar o sector industrial seguridade industrial
e de equipamentos
cara á obtención dun
industriais
maior valor engadido,
especialmente dos sectores
tradicionais, emerxentes
ou de alto potencial de
crecemento.
Apoiar accións que faciliten
e incentiven o crecemento
do tamaño das empresas
galegas.

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

Principais actuacións
z Adquisición de solo.
z Urbanización de solo industrial

Indicadores
resultado

Indicadores
productividade

IR OE.1.2.01.
Superficie de
Número de
planeamento aprobado
empresas asentadas. Superficie de
planeamento en
tramitación
Superficie de solo
adquirido
Superficie de solo en
proceso de urbanización.

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
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z 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.

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

Número de instalacións
inspeccionadas
Número de instalacións
renovadas.

z Axudas para a renovación de instalacións
sometidas a regulamentos de seguridade
industrial e para mellora de equipamentos
industriais.
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Prioridade de actuación 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 (2/2)
Debilidades
Descenso na creación de empresas,
debilidade financeira das que permanecen e
restricións no acceso ao crédito.
Desigualdade territorial debido á
concentración da poboación e da densidade
empresarial na franxa atlántica.
Baixa produtividade da actividade e
do nivel de investimento en activos no
sector primario en relación con outras
actividades da economía galega. Alto nivel de
endebedamento das explotacións agrícolas
e gandeiras.
Insuficiencia de recursos financeiros,
especialmente en PEMES, para aplicar novos
modelos de dirección e sistemas de xestión
para reducir custos, automatizar procesos e
facilitar a apertura a novos mercados, etc.
Falta de espírito emprendedor. Ausencia
de programas formativos específicos en
autoemprego e emprendemento.
Exportacións internacionais concentradas en
poucas ramas e destinadas principalmente
aos países da UE e percepción de
inaccesibilidade doutros mercados
internacionais.
Escasa atracción de capital foráneo a Galicia,
inferior á que correspondería segundo o seu
peso na economía española.
Forte dependencia exterior no
aprovisionamento de materias primas para
alimentación animal.

Necesidades
Apoiar accións que
faciliten e incentiven
o crecemento
do tamaño das
empresas galegas.
Mellorar o
financiamento de
accións de mellora
da produtividade,
competitividade
empresarial e
internacionalización
empresarial.
Desenvolver os
factores territoriais
de competitividade:
solo industrial,
enerxía, loxística,
formación dual,
integración efectiva
das TIC e tecnoloxías
facilitadoras,
infraestruturas
axeitadas.
Impulsar o sector
industrial cara á
obtención dun maior
valor engadido,
especialmente dos
sectores tradicionais,
emerxentes ou de
alto potencial de

Obxectivos
estratéxicos

Indicadores
productividade

Resultados esperados

Principais actuacións

Indicadores resultado

OE.1.2.03 Impulsar
o crecemento e a
competitividade
dun sector mineiro
sustentable na
comunidade
autónoma de Galicia

Incrementar a produción mineira na
nosa Comunidade a través do mellora da
competitividade, da internacionalización e
da diversificación de produtos.

z 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.

IR OE.1.2.03.a Exportacións de
manufacturas de pedra (capitulo 68
da TARIC).

Axudas concedidas.

z Recuperación dos espazos afectados por labores
mineiras abandonadas, actuacións de recuperación e
posta en seguridade de labores mineiras.

IR OE.1.2.03.b Produción das
industrias extractivas.

Accións de apoio ao
sector.

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

Lograr un crecemento baseado no
equilibrio e hibridación entre sectores
tradicionais e de futuro.

OE.1.2.05
Modernizar
e mellorar a
competitividade do
tecido comercial

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

Mellorar as condicións do traballo das
explotacións mineiras

Actuacións de estudo,
difusión e promoción

z Redución da incidencia dos niveis de sílice en
suspensión nas explotacións e nos establecementos
de beneficio.

Incrementar o número de empresas de
dimensión media (50-‐100 traballadores/
as), 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).

z Profesionalización do tecido empresarial.
z Impulso á iniciativa emprendedora.
z Consolidación e crecemento das empresas.
z Apoio á presenza nos mercados externos.

Número de empresas
que reciben axudas

IR OE.1.2.04.b Empresas medianas
(entre 50 e 249 traballadores/as).

Aumento do emprego
nas empresas
subvencionadas

z Captación de Inversións.

IR OE.1.2.04.c Taxa de actividade
emprendedora.

z Subvencións a fondo perdido para fomentar os
investimentos das empresas.

IR OE.1.2.04.d Taxa de supervivencia
de PEMES aos 4 anos.

z Impulso á creación de novas empresas comerciais e
apoios ás empresas existentes.

IR OE.1.2.05.a Cifra de negocios do
comercio.

z Campañas de difusión
e promoción.

z Garantir a continuidade empresarial, o relevo
xeracional e a transmisión de saber facer e o
coñecemento.

IR OE 1.2.05.b Porcentaxe de
empresas de 0 a 9 empregados/as
que venderon a través de internet
no último ano.

z Novos
establecementos
comerciais.

z Aproveitamento das sinerxías intra e intersectoriais
para a mellora do sector.
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IR OE.1.2.04.a Empresas
exportadoras.

Persoas beneficiarias

IR OE 1.2.05.c Porcentaxe de
empresas de 10 e mais empregados
con sede en Galicia que venderon a
través de internet no último ano.

z Número de proxectos.
z Número de empresas
que reciben axudas.
z Persoas beneficiarias.

Lóxica de intervención

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
2015 2020

Prioridade de actuación 1.3. Aumentar a empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de Galicia a través da formación e innovación constante (1/3)
Debilidades
A taxa de desemprego, aínda que por debaixo da
media do Estado, presenta valores moi superiores aos
da media europea. Esta taxa é especialmente elevada
na poboación xuvenil, aínda que menor que a media
española.
A produtividade por hora traballada é inferior en case
10 puntos á media nacional e europea.
Baixa taxa de poboación que se gradúa na formación
profesional de grao medio e superior, en torno ao
21,0% e 25,6%, respectivamente.
Taxa de actividade inferior á media española e europea.
Elevada inestabilidade no emprego, alta taxa de temporalidade,especialmente entre os mozos e mozas de 16
a 24 anos (un 70,8%).
Dificultades de acceso ao mercado de traballo doutros
colectivos, ademais das persoas mozas, como serían
as persoas paradas de longa duración, co consecuente
desenganche do mercado laboral, ou as persoas en
risco de exclusión social.
Escasa empregabilidade da mocidade, especialmente
das mulleres con menor nivel de formación.

Necesidades

Obxectivos
estratéxicos

OE.1.3.01 Diminuír a
taxa de desemprego
en Galicia co fomenDiminuír a alta taxa de temporalidade
to da empregabilie mellorar o acceso ao mercado de
traballo doutros colectivos, ademais das dade das persoas
persoas mozas, como serían os parados desempregadas, a
través da adquisición
de longa duración ou as persoas en
de experiencia
risco de exclusión social.
profesional
Mellorar a empregabilidade das
persoas desempregadas ou inactivas,
especialmente daquelas con maiores
dificultades de acceso ao mercado
laboral, por medio da adquisición de
experiencia profesional, orientación
profesional e adquisición e/ou actualización de competencias profesionais.
OE.1.3.02 Aumentar
Aumentar as competencias emprena inserción laboral e
dedoras e incrementar o número de
o emprendemento,
empresas e iniciativas de traballo por
conta propia sustentables creadas, faci- especialmente para
litando o seu financiamento mellorando as persoas con
especiais dificultades
a calidade e eficiencia dos servizos de
para atopar traballo
apoio e de consolidación.
Reducir a taxa de desemprego, especialmente do desemprego xuvenil.

Resultados esperados

Principais actuacións

Indicadores resultado

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 e diminuír o
número de persoas en risco de
exclusión social

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

IR OE.1.3.01. Participantes
que obteñen un emprego,
incluído por conta propia,
tras a súa participación en
actuacións de adquisición
de experiencia profesional

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

z Programas de fomento da
contratación por conta allea.

Desequilibrio territorial entre as provincias de litoral e
de interior respecto dos niveis de actividade e emprego. Adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado
Reducido tamaño da maioría de empresas emprelaboral, así como mellorar a súa situagadoras que se traduce na súa escasa capacidade
ción contractual para garantir o seu
formadora e de incorporación de tecnoloxía.
mantemento no emprego e permitir a
Falta de correlación entre mapa de titulacións e as
súa progresión profesional.
demandas de postos de traballo

z Programas integrados de
emprego con intermediación
laboral.

Indicadores productividade
Número de persoas desempregadas,
incluídas as de longa duración.
Número de participantes que reciben
actuacións destinadas á mellora da súa
situación no ámbito laboral.
Número de empresas que reciben
axudas para desenvolver medidas de
fomento da igualdade e da conciliación
da vida familiar.
Mulleres pertencentes a colectivos
máis vulnerables que participan nas
actuacións.

z Programas de promoción do
auto emprego.
z Programas de integración
laboral de persoas con
discapacidade e de colectivos
en risco de exclusión social.

IR OE.1.3.02. Participantes
que obteñen un emprego,
incluído por conta propia,
tras a súa participación en
actuacións de inserción
laboral e emprendemento.

Persoas desempregadas, incluídas as
de longa duración.
Desempregados/as menores de 25
anos, desagregados por sexo, que
participan nos programas.
Mulleres pertencentes a colectivos
máis vulnerables que participan nas
actuacións.
Número de empresas que reciben
axudas para desenvolver medidas de
fomento da igualdade e da conciliación
da vida familiar e laboral.
Participantes con discapacidade.
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Prioridade de actuación 1.3. Aumentar a empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de Galicia a través da formación e innovación constante (2/3)
Debilidades
A taxa de desemprego, aínda que por debaixo
da media do Estado, presenta valores moi
superiores aos da media europea. Esta taxa é
especialmente elevada na poboación xuvenil,
aínda que menor que a media española.
A produtividade por hora traballada é inferior
en case 10 puntos á media nacional e europea.
Baixa taxa de poboación que se gradúa
na formación profesional de grao medio
e superior, en torno ao 21,0% e 25,6%,
respectivamente.

Necesidades
Reducir a taxa de desemprego,
especialmente do desemprego
xuvenil.
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.

Mellorar a empregabilidade das
persoas desempregadas ou
inactivas, especialmente daquelas
con maiores dificultades de acceso
Elevada inestabilidade no emprego, alta taxa de ao mercado laboral, por medio
temporalidade,especialmente entre os mozos
da adquisición de experiencia
e mozas de 16 a 24 anos (un 70,8%).
profesional, orientación profesional
e adquisición e/ou actualización de
Dificultades de acceso ao mercado de traballo
competencias profesionais.
doutros colectivos, ademais das persoas
mozas, como serían as persoas paradas de
Aumentar as competencias
longa duración, co consecuente desenganche
emprendedoras e incrementar o
do mercado laboral, ou as persoas en risco de
número de empresas e iniciativas
exclusión social.
de traballo por conta propia
sustentables creadas, facilitando
Escasa empregabilidade da mocidade,
o seu financiamento mellorando a
especialmente das mulleres con menor nivel
calidade e eficiencia dos servizos de
de formación.
apoio e de consolidación.
Desequilibrio territorial entre as provincias
Adaptar a cualificación das persoas
de litoral e de interior respecto dos niveis de
traballadoras ás necesidades
actividade e emprego.
do mercado laboral, así como
Reducido tamaño da maioría de empresas
mellorar a súa situación contractual
empregadoras que se traduce na súa escasa
para garantir o seu mantemento
capacidade formadora e de incorporación de
no emprego e permitir a súa
tecnoloxía.
progresión profesional.
Falta de correlación entre mapa de titulacións e
as demandas de postos de traballo

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

Resultados esperados
Mellorar a formación e cualificación
das persoas desempregadas co fin
de facilitar o acceso ao mercado
laboral e aumentar o número de
persoas que obteñan un certificado
de profesionalidade ou unha
acreditación.

Principais actuacións
z Accións de formación das persoas
desempregadas.

Indicadores resultado
IR OE.1.3.03.a Persoas
acreditadas

z Medidas para acadar un maior axuste da
formación profesional para o emprego
ás necesidades do mercado de traballo.

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.

z Medidas de impulso á formación para
o emprego asociada á impartición
de accións formativas vinculadas
á obtención de certificados de
profesionalidade.
z Medidas para a adquisición de
acreditación oficial a través do
procedemento de recoñecemento da
experiencia profesional.

Taxa de actividade inferior á media española
e europea.

Indicadores
productividade

z 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.
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.

Adaptar os traballadores e
traballadoras e empresas aos
cambios continuos da economía
globalizada, ofrecendo ás persoas
ocupadas novos coñecementos
e habilidades para o desempeño
das súas funcións actuais e
futuras, que 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

13

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

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

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 certificados de
profesionalidade ou TIC.

Lóxica de intervención

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
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Prioridade de actuación 1.3. Aumentar a empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de Galicia a través da formación e innovación constante (3/3)
Debilidades
A taxa de desemprego, aínda que por debaixo
da media do Estado, presenta valores moi
superiores aos da media europea. Esta taxa é
especialmente elevada na poboación xuvenil,
aínda que menor que a media española.
A produtividade por hora traballada é inferior
en case 10 puntos á media nacional e europea.
Baixa taxa de poboación que se gradúa
na formación profesional de grao medio
e superior, en torno ao 21,0% e 25,6%,
respectivamente.

Necesidades
Reducir a taxa de desemprego,
especialmente do desemprego
xuvenil.
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.

Mellorar a empregabilidade das
persoas desempregadas ou
Taxa de actividade inferior á media española
inactivas, especialmente daquelas
e europea.
con maiores dificultades de acceso
Elevada inestabilidade no emprego, alta taxa de ao mercado laboral, por medio
temporalidade,especialmente entre os mozos
da adquisición de experiencia
e mozas de 16 a 24 anos (un 70,8%).
profesional, orientación profesional
e adquisición e/ou actualización de
Dificultades de acceso ao mercado de traballo
competencias profesionais.
doutros colectivos, ademais das persoas
mozas, como serían as persoas paradas de
Aumentar as competencias
longa duración, co consecuente desenganche
emprendedoras e incrementar o
do mercado laboral, ou as persoas en risco de
número de empresas e iniciativas
exclusión social.
de traballo por conta propia
sustentables creadas, facilitando
Escasa empregabilidade da mocidade,
o seu financiamento mellorando a
especialmente das mulleres con menor nivel
calidade e eficiencia dos servizos de
de formación.
apoio e de consolidación.
Desequilibrio territorial entre as provincias
Adaptar a cualificación das persoas
de litoral e de interior respecto dos niveis de
traballadoras ás necesidades
actividade e emprego.
do mercado laboral, así como
Reducido tamaño da maioría de empresas
mellorar a súa situación contractual
empregadoras que se traduce na súa escasa
para garantir o seu mantemento
capacidade formadora e de incorporación de
no emprego e permitir a súa
tecnoloxía.
progresión profesional.
Falta de correlación entre mapa de titulacións e
as demandas de postos de traballo

Obxectivos estratéxicos

Resultados esperados

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

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

Principais actuacións

Indicadores resultado

Indicadores
productividade

z Formación e información e/ou
sensibilización da sociedade en materia
de seguridade e saúde laboral.

IR 1.3.05.a. Índice
de incidencia de
sinistralidade laboral

Persoas participantes
nas distintas accións,
desagregadas por sexo.

z Accións de promoción da igualdade
laboral e a conciliación laboral, familiar e
persoal

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

Número de acordos
acadados en materia
laboral.

IR OE.1.3.06.
Cooperativas e
sociedades laborais
vixentes en Galicia

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

z Facilitar a consecución de acordos en
materia laboral.
z Acción de formación e información en
materia de relacións laborais.
z Promoción da Responsabilidade Social
Empresarial (RSE) e das Relacións
Laborais.
z Mellora das condicións laborais.
z Promoción e defensa dos intereses
xerais dos traballadores/as e
empresarios/as.

Porcentaxe de
coñecemento da RSE

Actuacións de estudo,
difusión e promoción.
IR 1.3.05.c Porcentaxe
de coñecemento da RSE Empresas beneficiadas
PEMES.
en Galicia.
Traballadores
IR 1.3.05.d Porcentaxe
e traballadoras
de empresas que
beneficiados,
contan con plans de
desagregados por sexo.
igualdade

z Participación institucional.
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

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

z Fomento do emprendemento colectivo
a través da incorporación a cooperativas
ou sociedades laborais.
z Formación e difusión sobre a economía
social e formación especializada para
persoas membros ou xestores das
empresas de economía social.
z Favorecer o acceso ao financiamento
para o desenvolvemento de proxectos
de emprendemento colectivo.
z 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.

Número de entidades
de economía social
beneficiadas.
Actuacións de estudo,
difusión e promoción.
Participantes en
accións de formación,
desagregados por sexo.
Mulleres pertencentes
a colectivos máis
vulnerables que participan
nas actuacións.
Número de empresas
que reciben axudas para
desenvolver medidas de
fomento da igualdade e
da conciliación da vida
familiar.

14

Lóxica de intervención

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
2015 2020

Prioridade de actuación 1.4. Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda (1/1)
Debilidades
Baixa accesibilidade a nodos de transporte e
actividade económica.
Elevada dispersión da poboación que provoca
dificultades na prestación de servizos de transporte
nas zonas rurais. Deficiencias en transporte
interurbano.

Necesidades
Dinamizar o sector da
construción e mellorar
a especialización en
rehabilitación do mesmo.

Compatibilizar as
necesidades de
Baixo uso dos medios de transporte de viaxeiros/as conservación da rede de
estradas coa execución
colectivos en zonas urbanas e periurbanas e baixa
de novos eixes e novas
participación do transporte intermodal.
actuacións necesarias que
Forte atomización do sector e falta de cualificación
melloren os problemas de
profesional no sector do transporte. Lentitude no
mobilidade detectados.
proceso de concentración empresarial.
Reducida utilización de TIC nalgúns sectores e
modos de transporte de mercadorías.
Situación xeográfica periférica que prexudica a
implantación de centros loxísticos e de transporte.
Descoordinación do sistema aeroportuario
que provoca pouca especialidade e
complementariedade entre os tres aeroportos
galegos.

Obxectivos estratéxicos

Resultados esperados

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 da
cidadanía e dinamizar o sector da
construción

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).

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

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

Conseguir rehabilitar 28.000
vivendas no período 2015-2020

Principais actuacións
z Rehabilitación illada de
edificios.

Indicadores resultado
IR OE.1.4.01. Vivendas e
edificios rehabilitados.

z Rehabilitación directa polo
IGVS.
z Fomento das Áreas de
Rehabilitación Integral.

Indicadores productividade
Vivendas reparadas.
Vivendas licitadas para
rehabilitación de promoción
pública.
Axudas concedidas.
Expedientes tramitados.
Convenios e/ou acordos asinados.
Número de fogares con mellor
consumo enerxético.

Desequilibrios territoriais entre a Galicia Atlántica e
a Galicia rural (poboación envellecida e demografía
negativa)
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z Accións para fortalecer a rede IR OE.1.4.02.a Porcentaxe
de poboación de Galicia a
viaria de altas prestacións e a
rede de estradas convencional 15 minutos ou menos do
acceso a rede de vías de altas
z Conservación e mantemento
prestacións.
da vialidade da rede de
IR OE.1.4.02.b Porcentaxe da
estradas
rede autonómica de estradas
que dispón dos medios
necesarios para proporcionar
unha axeitada conservación
e vialidade invernal.

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)

Lóxica de intervención

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
2015 2020

Prioridade de actuación 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 (1/3)
Debilidades

Necesidades

Obxectivos estratéxicos

Galicia presenta en 2014 un 18,5% de abandono
escolar temperán cando o obxectivo da Axenda de
Lisboa sitúase no 10%. Por sexos, a taxa é do 21,7%
para os homes fronte ao 15,2% nas mulleres.

Reforzar o sistema educativo galego mediante a
modernización das infraestruturas e a utilización das
novas tecnoloxías.

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

Acadar unha mellor adecuación das z Creación de novos postos
infraestruturas e das dotacións de
escolares mediante a consmedios aos usuarios/as, atendendo
trución de novos centros ou
a súa dimensión e mellorando a
ampliación dos existentes, co
ratio profesor/alumno-a e mellorar
correspondente equipamento
as características funcionais, de
asociado.
seguridade e habitabilidade das insz Accións de mellora nas
talacións, que incidan na mellora da
condicións de seguridade,
eficiencia enerxética dos edificios.
funcionalidade, habitabilidade
e accesibilidade dos centros
existentes.

IR OE.1.5.01.a Taxa de idonei- Novos postos escolares.
dade aos 10 anos de idade.
Actuacións de mellora en centros.

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

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

IR OE.1.5.02. Taxa de graduación universitaria (só grao).

Alumnado beneficiado por bolsas.

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

Capacidade das infraestruturas de
educación.

Galicia e España non dispoñen de avaliacións externas estandarizadas o que impide dispoñer dunha
medida da calidade do ensino. 24 dos 34 países da
OCDE si as posúen.
A necesidade de formación profesional específica
para a poboación vinculada ao sector pesqueiro
e marisqueiro que favoreza o primeiro acceso ao
traballo neste sector.
A taxa de participación das mulleres na formación
pesqueira é moi inferior con respecto á dos homes,
así como o nivel de formación alcanzado é desfavorable para a muller en todos os niveis educativos.
Baixo nivel de aprendizaxe en idiomas.
Falta de adecuación entre o sistema educativo e o
sector empresarial.

Racionalizar e mellorar a
oferta académica, fomentando a colaboración entre
as universidades e a súa
internacionalización, afondando na especialización
dos campus e adecuándoa ás necesidades do
contorno socioeconómico
galego.
Diminuír o fracaso escolar
e mellorar a empregabilidade do alumnado, fundamentalmente o que remata
a formación profesional.

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

Resultados esperados

Principais actuacións

z Accións de apoios á igualdade
e acceso á educación superior.

Indicadores productividade

Capacidade de coidado de nenos
e nenas ou de infraestruturas
de educación subvencionadas.
Persoas.
Redución do consumo anual
de enerxía primaria en edificios
públicos.

Alumnado matriculado.

z Accións para a mellora da calidade da docencia universitaria
e da empregabilidade dos/as
egresados/as.

Acadar unha mellor adecuación das z Accións de mellora das
infraestruturas e das dotacións de
condicións de seguridade,
medios aos usuarios/as, atendendo
funcionalidade, habitabilidade
a súa dimensión e mellorando a
e accesibilidade dos centros
ratio profesor/alumno-a, mellorar
existentes.
as características funcionais, de
z Axudas á gratuidade da
seguridade e habitabilidade das inseducación especial.
talacións, que incidan na mellora da
eficiencia enerxética dos edificios
e acadar que o alumnado logre os
obxectivos formativos da ensinanza
ordinaria.
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Indicadores resultado

Capacidade de coidado de nenos
ou de infraestruturas de educación
subvencionadas. Persoas
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Prioridade de actuación 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 (2/3)
Indicadores
resultado

Indicadores
productividade

z 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.

IR OE.1.5.04.
Alumnado promovido
por idioma (inglés)
nas EOIs

Número de matrículas
nas EOIs

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

Mellorar as competencias profesionais
z Actividades formativas da Rede de Formación do Profesorado
docentes a través da formación permanente
e reintegros individuais por formación. Licenzas por estudos e
do profesorado ao longo da súa carreira
proxectos de formación do profesorado en centros. Titorización
profesional
das prácticas dos/as egresados/as universitarios/as.

IR OE.1.5.05.
Profesorado
que obtén unha
acreditación tras a
súa participación en
actividades formativas

Profesorado que
participa en accións
formativas da Rede de
Formación.

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

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

Debilidades

Necesidades

Obxectivos estratéxicos

Galicia presenta en 2014 un 18,5%
de abandono escolar temperán
cando o obxectivo da Axenda de
Lisboa sitúase no 10%. Por sexos,
a taxa é do 21,7% para os homes
fronte ao 15,2% nas mulleres.

Reforzar o sistema
educativo galego mediante
a modernización das
infraestruturas e a
utilización das novas
tecnoloxías.

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

Galicia e España non dispoñen
de avaliacións externas
estandarizadas o que impide
dispoñer dunha medida da
calidade do ensino. 24 dos 34
países da OCDE si as posúen.

Racionalizar e mellorar
a oferta académica,
fomentando a colaboración
entre as universidades e a
súa internacionalización,
afondando na
especialización dos
campus e adecuándoa ás
necesidades do contorno
socioeconómico galego.

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

A necesidade de formación
profesional específica para a
poboación vinculada ao sector
pesqueiro e marisqueiro que
favoreza o primeiro acceso ao
traballo neste sector.
A taxa de participación das
mulleres na formación pesqueira
é moi inferior con respecto á
dos homes, así como o nivel
de formación alcanzado é
desfavorable para a muller en
todos os niveis educativos.
Baixo nivel de aprendizaxe en
idiomas.
Falta de adecuación entre o
sistema educativo e o sector
empresarial.

Diminuír o fracaso
escolar e mellorar
a empregabilidade
do alumnado,
fundamentalmente o
que remata a formación
profesional.

Resultados esperados

Principais actuacións

Número de títulos
emitidos polas EOIs

Proxectos de
formación en centros.
Valoración media das
actividades formativas.
Centros que participan
en PFPP.

z Desenvolver os cursos e os módulos profesionais náutico e
marítimo-pesqueiro nos portos e nos centros de ensino oficiais.
z Dotar ás instalacións educativas dos equipamentos didácticos
necesarios.

IR OE.1.5.06.
Participantes que
acadaron a titulación
profesional.

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

z Acondicionar os centros de ensino náutico e marítimo-
pesqueiros.
z Emprender accións de apoio e divulgación das actividades
náutico e marítimo-pesqueiras.
z Mellorar os sistemas operativos con fins didácticos.
z Impulsar accións complementarias á formación dentro do Plan
Integral de Formación Marítimo-Pesqueiro de Galicia.
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Prioridade de actuación 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 (3/3)
Debilidades
Galicia presenta en 2014 un
18,5% de abandono escolar
temperán cando o obxectivo
da Axenda de Lisboa
sitúase no 10%. Por sexos,
a taxa é do 21,7% para os
homes fronte ao 15,2% nas
mulleres.
Galicia e España non
dispoñen de avaliacións
externas estandarizadas o
que impide dispoñer dunha
medida da calidade do
ensino. 24 dos 34 países da
OCDE si as posúen.
A necesidade de formación
profesional específica para
a poboación vinculada
ao sector pesqueiro e
marisqueiro que favoreza o
primeiro acceso ao traballo
neste sector.
A taxa de participación
das mulleres na formación
pesqueira é moi inferior con
respecto á dos homes, así
como o nivel de formación
alcanzado é desfavorable
para a muller en todos os
niveis educativos.
Baixo nivel de aprendizaxe
en idiomas.
Falta de adecuación entre o
sistema educativo e o sector
empresarial.

Necesidades
Reforzar o sistema
educativo galego
mediante a
modernización das
infraestruturas e a
utilización das novas
tecnoloxías.
Racionalizar e mellorar
a oferta académica,
fomentando a
colaboración entre as
universidades e a súa
internacionalización,
afondando na
especialización dos
campus e adecuándoa ás
necesidades do contorno
socioeconómico galego.
Diminuír o fracaso
escolar e mellorar
a empregabilidade
do alumnado,
fundamentalmente o
que remata a formación
profesional.

Obxectivos estratéxicos

Indicadores
resultado

Resultados esperados

Principais actuacións

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

Incrementar a incorporación da poboación
traballadora ao sector agrario, mellorar a
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 e mellorar a capacidade
de innovar para a obtención de produtos
de calidade dende un perspectiva de
sustentabilidade e respecto ao medio

z 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 fora da nosa comunidade
autónoma.

IR OE.1.5.07.
Número de accións
de formación
e transferencia
tecnolóxica.

Participantes en accións de formación.

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

Mellorar as características funcionais, de
seguridade e habitabilidade das instalacións,
que incidan na mellora da eficiencia
enerxética dos edificios.

z 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.

IR OE.1.5.08.a Taxa
de idoneidade aos 14
anos de idade.

Actuacións de mellora en centros educativos.

IR OE.1.5.08.b
Alumnado que opta
pola formación
profesional de grao
medio fronte ao
bacharelato

Participantes que realizaron as ensinanzas
de formación profesional pola modalidade de
FP dual.

Incrementar o número de emprendedores
e emprendedoras que xorden dos viveiros
de empresas.

z Accións de fomento da formación
profesional dual.

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

Acadar que un maior número de alumnos/
as 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

z Programas de mellora da aprendizaxe e
rendemento

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.

z Accións de fomento da formación
profesional nomeadamente nos ciclos
formativos de grao medio e na modalidade
de FP a distancia.

Indicadores productividade

Participantes en accións de transferencia
tecnolóxica
Participantes en accións de intercambio

Participantes en ciclos formativos de grao
medio.

Participantes na Rede Galega de Viveiros de
Empresas en Centros Educativos.
Capacidade de coidado de nenos/as ou de
infraestruturas de educación subvencionadas.
Persoas

z Accións de apoio aos viveiros de empresas
implantados en centros educativos.

z Programas de diversificación curricular
(PDC).

IR OE.1.5.09.
Abandono educativo
temperán.

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

z Ciclos formativos de Formación Profesional
Básica.

Mulleres pertencentes a colectivos máis
vulnerables que participan nas actuacións.

z Programas de orientación, reforzo e apoio.

Persoas desempregadas, incluídas as de longa
duración, desagregadas por sexo.
Persoas con ensino superior ou terciario (CINE
5 a 8), desagregadas por sexo.
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1.2. Eixe 2. Benestar das persoas e as familias e cohesión social
Prioridade de actuación 2.1. Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables (1/4)
Debilidades

Necesidades

Obxectivos estratéxicos

Resultados esperados

Envellecemento da poboación
e sobreenvellecemento, que
repercute sobre o sistema
sanitario.

Acadar unha atención integral da saúde da
poboación eliminando as barreiras entre os
diferentes niveis asistenciais e superando a
fragmentación da asistencia.

Alta taxa de cronicidade e de
pacientes pluripatolóxicos
crónicos.

Mellorar a accesibilidade da cidadanía ao
sistema sanitario galego e a súa relación cos
servizos sanitarios, e potenciar o sistema de
interacción non presencial cos mesmos.

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

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

Baixa eficiencia na prescrición de
medicamentos e de xenéricos.
Alto e crecente gasto corrente
por cama en funcionamento nos
establecementos sanitarios con
réxime de internado.
O número de camas hospitalarias
por 100.000 habitantes está por
debaixo da media EU-28.

Desenvolver actuacións encamiñadas á
promoción de estilos de vida saudables
e ao desenvolvemento de políticas de
prevención da enfermidade.

Principais actuacións
z Fomento da actividade física mediante a
ampliación do Plan Galicia Saudable.
z Actuacións de dinamización deportiva
mediante a construción ou mellora das
infraestruturas deportivas.
z Promoción do deporte escolar a través
do programa Xogade (Xogos Galegos
Deportivos en Idade Escolar).
z Actuacións de promoción do deporte de
alto nivel e de consolidación do deporte
feminino.

Indicadores
resultado

Indicadores productividade

IR 2.1.01.a Poboación
que practica
actividade física e
deporte. IR

Escolares participantes en programas de
promoción de vida activa e saudable.

2.1.01.b Escolares
participantes en
programas de
promoción de vida
activa e saudable.

Recoñecementos de deportistas galegos/as de
alto nivel.

IR 2.1.01.c Licenzas
federativas

Porcentaxe de práctica físico-deportiva dos
galegos e das galegas.

Escolares participantes nos campionatos
galegos.
Número de proxectos deportivos
subvencionados.

z Axuda a docencia deportiva a través de
axudas ao Instituto Nacional de Educación
Física (INEF).

Renovar e modernizar as infraestruturas
sanitarias de xeito sostible.
Mellorar a eficiencia no gasto sanitario co
uso racional dos recursos sanitarios.

z Fomento do deporte a través de
convenios, axudas e patrocinios a
entidades deportivas
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Prioridade de actuación 2.1. Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables (2/4)
Debilidades

Necesidades

Envellecemento
da poboación e
sobreenvellecemento,
que repercute sobre
o sistema sanitario.

Acadar unha atención
integral da saúde
da poboación
eliminando as
barreiras entre
os diferentes
niveis asistenciais
e superando a
fragmentación da
asistencia.

Alta taxa de
cronicidade e
de pacientes
pluripatolóxicos
crónicos.
Baixa eficiencia
na prescrición de
medicamentos e de
xenéricos.
Alto e crecente gasto
corrente por cama
en funcionamento
nos establecementos
sanitarios con réxime
de internado.
O número de camas
hospitalarias por
100.000 habitantes
está por debaixo da
media EU-28.

Mellorar a
accesibilidade da
cidadanía ao sistema
sanitario galego e
a súa relación cos
servizos sanitarios, e
potenciar o sistema
de interacción non
presencial cos
mesmos.
Desenvolver
actuacións
encamiñadas á
promoción de estilos
de vida saudables e
ao desenvolvemento
de políticas de
prevención da
enfermidade.
Renovar e modernizar
as infraestruturas
sanitarias de xeito
sostible.
Mellorar a eficiencia
no gasto sanitario
co uso racional dos
recursos sanitarios.

Obxectivos
estratéxicos
OE.2.1.02 Promover
a atención integral
adaptada ás
necesidades dos
e das pacientes,
familiares e
coidadores/as.

Resultados
esperados

Principais actuacións

Protexer e promover
a saúde e previr a
enfermidade.

z Fomentar a promoción da
saúde e a prevención da
enfermidade.

Mellorar a fiabilidade
dos servizos que se
prestan.

z Xestionar os recursos
asistenciais para dar
resposta ás necesidades
da cidadanía en tempo e
forma

Mellorar a
“consideración”
e “accesibilidade”
na prestación dos
servizos.
Orientar a estrutura
de prestación de
servizos cara as
necesidades dos
e das pacientes.
Atención á
cronicidade.
Avanzar no
empoderamento dos
e das pacientes.

z Xestionar os recursos de
atención urxente para dar
resposta ás necesidades
da cidadanía en tempo e
forma
z Promover a participación
e comunicación cos
pacientes e asociacións
z Mellorar os coñecementos
de pacientes e cidadáns
con respecto á súa saúde.

z Garantir a prestación
de servizos no lugar e
Mellorar o sentimento
momento adecuados,
de propiedade e
cos niveis de calidade
responsabilidade da
e seguridade
cidadanía sobre o
comprometidos
SERGAS
z Integración sanitaria
da saúde mental e
trastornos aditivos e
desenvolvemento da
coordinación sociosanitaria
z Promover a formación
dos profesionais co
obxectivo de mellorar as
súas capacidades para
responder con efectividade
e calidade aos retos do
Sistema Sanitario Público
de Galicia.

Indicadores resultado

Indicadores productividade

IR OE. 2.1.02.a % de persoas que
pensan que o sistema funciona
ben ou moi ben conforme ao
barómetro sanitario.

Número de novos programas de telemedicina
ou de alternativas á hospitalización
convencional.

IR OE. 2.1.02.b Tempo medio
de espera (días) en Atención
Primaria para as citas de tipo
demanda do Médico de Familia
e Pediatra.

Nº Consultas en especializada.

IR OE. 2.1.02.c Tempo medio
de espera (días) cirúrxica das
patoloxías de prioridade 1.

Nº Consultas en primaria.
Número de citas telefónicas.
Número de unidades de sangue
subministradas ás EXI.
Nº de doazóns de cordón umbilical.
Nº de probas diagnósticas realizadas.

Nº de persoas ás que chega a información.
Porcentaxe de poboación cuberta por
ambulancia asistencial soporte vital básico en
menos de 15 minutos.
Porcentaxe de poboación cuberta por
ambulancia asistencial soporte vital avanzado
en menos de 20 minutos.
Nº de persoas usuarias atendidos (homes).
Nº de persoas usuarias atendidas (mulleres).
Nº de consultas realizadas.

Número de controis de protección radiolóxica.

Nº de actividades realizadas.

Número de informes de procedementos
técnicos.

Nº de axudas concedidas (drogas-VIH).
Nº de implantes.

IR OE. 2.1.02.e % de poboación
cuberta cos diferentes cribados
poboacionais. (cancro de mama;
cancro de colon; xordeira
neonatal; metabolopatías).

Nº Resonancias magnéticas.

Nº de persoas usuarias prestación
ortoprotésica.

IR OE. 2.1.02.f % de cobertura
vacinal. (primovacunación)

% poboación diana participante no programa
de cribado de cancro de mama.

IR OE. 2.1.02.d Tempo medio
de espera (días) das primeiras
consultas de enfermidade.

Nº de GAMMAGRAFÍAS e PET.
% de persoas adultas vacinadas.
% de nenos/as vacinados/as (primovacinación).

IR OE. 2.1.02.g % de nenos/as con % poboación diana participante no programa
obesidade e sobrepeso.
de cribado de cancro de colon.
IR OE. 2.1.02.h % de consultas
% de nenos/as atendidos/as no programa de
telefónicas.
cribabo de metabolopatías.
IR OE. 2.1.02.i % de altas
% de nenos/as atendidos no programa de
hospitalarias en seguimento polo cribabo de xordeira neonatal.
programa Conecta 72.
Nº de proxectos financiados en atención e/
IR OE. 2.1.02.k Nº de programas
ou prevención en drogodependencias, VIH e
implantados de e-interconsultas
Saúde Mental.
IR OE. 2.1.02.l % de eventos
Número de actividades desenvolvidas pola
adversos nos que se realizan
Escola Galega de Saúde para Cidadáns.
análise para a mellora
Nº actividades formación continuada.
% de Facultativos Internos Residentes
participantes nas actividades formativos dos
programas de apoio ao MIR.
Nº de tarxetas sanitarias emitidas.

Nº de produtos dispensados.
Nº de aplicacións informáticas en Saúde
Pública.
Nº de kits distribuídos no programa de
inxección hixiénica e redución do dano en
persoas usuarias de drogas inxectables (UDI).
Nº de intervencións de prevención do botellón.
Nº de visitas á plataforma Xente con Vida.
Nº total de mostras procesadas polo
laboratorio de Saúde Pública de Galicia.
Nº de enquisas realizadas sobre condutas de
risco.
Nº de fichas metodolóxicas elaboradas para
vixilancia das enfermidades crónicas.
Nº de unidades de control oficial realizadas.
Nº de determinacións analíticas en alimentos.
Nº de determinacións analíticas no ámbito de
sanidade ambiental.
Nº de tratamentos supervisados de
tuberculose.

Nº de campañas de difusión e promoción.
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Prioridade de actuación 2.1. Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables (3/4)
Debilidades

Necesidades

Envellecemento da poboación
e sobreenvellecemento, que
repercute sobre o sistema
sanitario.

Acadar unha atención integral da saúde da
poboación eliminando as barreiras entre os
diferentes niveis asistenciais e superando a
fragmentación da asistencia.

Alta taxa de cronicidade e de
pacientes pluripatolóxicos
crónicos.

Mellorar a accesibilidade da cidadanía ao
sistema sanitario galego e a súa relación cos
servizos sanitarios, e potenciar o sistema de
interacción non presencial cos mesmos.

Baixa eficiencia na prescrición de
medicamentos e de xenéricos.
Alto e crecente gasto corrente
por cama en funcionamento nos
establecementos sanitarios con
réxime de internado.
O número de camas hospitalarias
por 100.000 habitantes está por
debaixo da media EU-28.

Desenvolver actuacións encamiñadas á
promoción de estilos de vida saudables
e ao desenvolvemento de políticas de
prevención da enfermidade.
Renovar e modernizar as infraestruturas
sanitarias de xeito sostible.
Mellorar a eficiencia no gasto sanitario co
uso racional dos recursos sanitarios.

Obxectivos
estratéxicos
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 (TICs)
e desenvolvendo
uns sistemas de
información que
faciliten a práctica
clínica e a toma de
decisións

Resultados esperados
Mellorar o coidado dos bos
e boas profesionais dende a
súa entrada no sistema.
Implicar aos profesionais na
xestión do sistema.
Aumentar a capacidade
resolutiva dos e das
profesionais.
Mellorar a comunicación
coa sociedade, pacientes e
profesionais.
Fortalecer a responsabilidade
e capacidade do persoal
directivo da organización.
Aumentar a credibilidade dos
xestores do sistema.
Impulsar a xestión do
coñecemento.
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Principais actuacións
z Desenvolvemento, soporte,
mantemento e implantación da
infraestrutura TIC e os sistemas de
información do SERGAS.
z Proporcionar aos e ás profesionais
recursos para facilitar a súa toma de
decisións e a actualización dos seus
coñecementos

Indicadores resultado
IR OE.2.1.03.a %
Implantación historia
clínica electrónica.
IR OE.2.1.03.b %
Implantación receita
electrónica.
IR OE 2.1.03.c %
Especialidades e
centros de primaria que
utilizan os sistemas de
telemedicina.
IR OE 2.1.03.d N.º total
de accesos a libros
electrónicos.
IR N.º de descargas de
artigos científicos de
revistas electrónicos..
IR OE.2.1.03.f Nº
profesionais con
expedient-e

Indicadores productividade
Nº de e-interconsultas.
Nº procesos selectivos/concursos de traslados
soportados por baremación automática (e-
expediente).
Nº de persoas que participan en procesos
selectivos/concursos de traslados.
Nº de descargas realizadas.
Nº de publicacións bibliosaúde.
Nº Visitas á Escola Galega Saúde para Cidadáns.
% Chamadas resoltas nos centros de atención de
usuarios/as.
% Crecemento dos sistemas de almacenamento.
% Incremento do ancho de banda das liñas de
comunicación. Poboación beneficiada polos
servizos dixitais de xestión patoloxías crónicas ou
outros servizos específicos na área de e-saúde
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Prioridade de actuación 2.1. Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables (4/4)
Debilidades
Envellecemento da poboación
e sobreenvellecemento, que
repercute sobre o sistema
sanitario.
Alta taxa de cronicidade e de
pacientes pluripatolóxicos
crónicos.
Baixa eficiencia na prescrición de
medicamentos e de xenéricos.
Alto e crecente gasto corrente
por cama en funcionamento nos
establecementos sanitarios con
réxime de internado.
O número de camas hospitalarias
por 100.000 habitantes está por
debaixo da media EU-28.

Necesidades
Acadar unha atención integral
da saúde da poboación
eliminando as barreiras entre os
diferentes niveis asistenciais e
superando a fragmentación da
asistencia.

Obxectivos estratéxicos
OE.2.1.04 Xestión
eficiente que contribúa
á sustentabilidade do
sistema sanitario

Resultados esperados
Mellorar a eficiencia no gasto sanitario.
Implicar aos axentes sociais nos proxectos de mellora do sistema.
Establecer modelos de asignación de recursos para mellorar a
equidade.

Principais actuacións
z Promover o uso
eficiente e responsable
dos recursos

Fomentar a investigación e a innovación.
Converterse nun referente na Responsabilidade Social
Corporativa.

Mellorar a accesibilidade da
cidadanía ao sistema sanitario
galego e a súa relación cos
servizos sanitarios, e potenciar
o sistema de interacción non
presencial cos mesmos.

Mellorar a eficiencia no gasto
sanitario co uso racional dos
recursos sanitarios.

IR OE.2.1.04.b Porcentaxe de
prescrición de omeprazol no
conxunto de Inhibidores da
bomba de protóns.
IR OE.2.1.04.c Porcentaxe de
utilización dos medicamentos
biosimilares.

O Servizo Galego de Saúde un piar fundamental no
desenvolvemento sostible de Galicia.

IR OE.2.1.04.d Porcentaxe
de produtos unificados coa
plataforma loxística.

Desenvolver actuacións
encamiñadas á promoción de
estilos de vida saudables e ao
desenvolvemento de políticas de
prevención da enfermidade.
Renovar e modernizar as
infraestruturas sanitarias de
xeito sostible.

Indicadores resultado
IR OE.2.1.04.a Porcentaxe de
prescrición de xenéricos.

IR OE.2.1.04.e Centros
con mellora da eficiencia
enerxética.
OE.2.1.05 Adecuar as
infraestruturas e o
equipamento sanitario
ás necesidades de
pacientes e profesionais

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 e das 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.

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

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

Indicadores productividade
Custe medio por receita.
Porcentaxe de prescrición de
especialidades farmacéuticas
xenéricas.
Prezo medio de receita de
estatinas.
Nº contratos tramitados a través
da modalidade compra pública
de tecnoloxía innovadora.
Número de contratos
vehiculizados pola central de
compras.
Nº de entregas realizadas ás
unidades de consumo.
Nº de prazas vinculadas
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

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.
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Prioridade de actuación 2.2. Desenvolvemento do sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e dependentes (1/1)
Debilidades
A crise económica trouxo
consigo necesidades crecentes
para a protección social, para
a loita contra a pobreza, a
promoción da inclusión e a
loita contra a discriminación.
O 54,4% da poboación maior
de 65 anos vive en fogares
onde todos os seus membros
son maiores de 65 anos, dos
que o 52,7% son fogares
unipersoais.
Baixa participación no mercado
de traballo da poboación
con discapacidade: taxa de
actividade do 30,5% en 2013
(persoas de 16-64 anos).

Necesidades

Obxectivos estratéxicos

Apoiar eficentemente ás persoas OE.2.2.01 Incrementar a
cobertura de atención ás
dependentes necesitadas de
persoas en situación de
atención.
dependencia
Actuar de xeito preventivo
para contribuír a aumentar
a esperanza de vida libre de
dependencia.

Promover a accesibilidade
universal e fomentar a
eliminación de calquera tipo
de barreira que impida a
participación das persoas con
discapacidade en termos de
igualdade.

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

Resultados esperados

Principais actuacións

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

z Incremento dos servizos de atención
residencial, atención diurna, de axuda no fogar,
de promoción da autonomía en equipamentos
especiais.

Aumentar a esperanza de vida libre
de dependencia, procurando unha
actitude positiva ante o envellecemento
e a discapacidade e mellorar a atención
ás persoas maiores e discapacitadas, e
aumentar a esperanza de vida libre de
dependencia.

z 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
z Favorecer a permanencia no domicilio e
contorno habitual durante o maior tempo
posible

z Facilitar a accesibilidade universal como
requisito para unha vida autónoma.

Indicadores productividade
Nº de novos servizos/prestacións
creados cada ano

IR OE.2.2.02.a % de poboación
maior á que se dirixen os
programas de prevención
da dependencia sobre a
poboación maior de 55 anos.

Persoas atendidas nos servizos
(desagregados por sexo) (desagregado
por servizo).

z Incremento das prestacións económicas do
SAAD

z Promover unha vida autónoma e activa,
principalmente mediante solucións TIC e novos
recursos para actividades preventivas e hábitos
saudables.
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Indicadores resultado
IR OE.2.2.01.a Porcentaxe de
persoas atendidas sobre o
total de persoas recoñecidas
cun grao implantado

IR OE 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.

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 persoal.
Poboación beneficiada pola actuación
de infraestrutura (ou equipamento)
social

Lóxica de intervención

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
2015 2020

Prioridade de actuación 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 (1/2)
Debilidades

Necesidades

Reducida taxa de fecundidade:
32,2.

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.

Existencia de áreas de
competencia non definida
entre servizos sociais,
educación e sanidade, para a
intervención e tratamento de
problemas da infancia e de
saúde mental.
Falta de alternativas para as
persoas non cualificadas que
afecta ás altas taxas de fracaso
escolar.
Alta taxa de paro xuvenil, pero
menor que a media de España.
Insuficientes medidas de
apoio á conciliación da vida
persoal, familiar e laboral
e a corresponsabilidade,
especialmente no ámbito
privado.

Impulsar a conciliación da vida
familiar e laboral, fomentando a
harmonización das responsabilidades
familiares e laborais entre homes e
mulleres e favorecendo o acceso aos
servizos de coidado e atención de
menores e persoas dependentes.
Mellorar a empregabilidade dos
mozos e mozas galegos/as a
través da adquisición dunha serie
de competencias, destrezas e
capacidades complementarias á
educación formal ou regrada.
Apoiar ás familias a través da
prestación de servizos e axudas
complementarias da ensinanza para
eliminar os obstáculos de acceso e
mantemento do alumnado galego
nas ensinanzas obrigatorias e de
oferta obrigatoria.

Obxectivos estratéxicos
OE.2.3.01 Garantir o
dereito de todos/as
os/as 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

Resultados esperados

Principais actuacións

Acadar a taxa de recambio xeracional
z Impulsar a natalidade e fomento da
(2,1 fillos/as por muller) e favorecer a
conciliación da vida persoal, familiar e
natalidade e mellorar as condicións das
laboral.
familias e dos e das menores galegos/as
z Favorecer as condicións necesarias para
que as persoas menores poidan integrarse
nunha familia ou desenvolver o seu propio
proxecto de vida nas mellores condicións.

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
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z 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.
z Fomentar a participación xuvenil nos
programas de voluntariado e promover
a inscrición das experiencias das persoas
voluntarias que faciliten a certificación dos
mesmos.

Indicadores resultado
IR OE.2.3.01.a Taxa bruta
de natalidade (Número de
nacementos por cada 1.000
habitantes)
IR OE.2.3.01.b Porcentaxe
de menores en situación de
acollemento familiar sobre
menores en situación de
acollemento (residencial e
familiar).

Indicadores productividade
Capacidade de coidado de nenos
e nenas ou de infraestruturas de
educación subvencionadas.
Novas prazas públicas de escolas
infantís.
Familias beneficiarias da prestación
por fillo/a menor a cargo.
Menores en situación de
acollemento residencial.

IR OE.2.3.01.c Taxa de
escolarización de poboación
de 0 a 3 anos

Menores participantes no programa
Mentor e Insergal.

IR OE.2.3.02.a Entidades
inscritos no rexistro de
voluntariado galego.

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

IR OE.2.3.02.b Persoas
inscritas no rexistro de
voluntariado galego.

Proxectos de voluntariado
realizados.

Axudas AIS concedidas,
desagregadas por sexo.
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Prioridade de actuación 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 (2/2)
Debilidades
Reducida taxa de
fecundidade: 32,2.
Existencia de áreas de
competencia non definida
entre servizos sociais,
educación e sanidade, para a
intervención e tratamento de
problemas da infancia e de
saúde mental.
Falta de alternativas para
as persoas non cualificadas
que afecta ás altas taxas de
fracaso escolar.
Alta taxa de paro xuvenil,
pero menor que a media de
España.
Insuficientes medidas de
apoio á conciliación da vida
persoal, familiar e laboral
e a corresponsabilidade,
especialmente no ámbito
privado.

Necesidades
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.
Impulsar a conciliación
da vida familiar e
laboral, fomentando
a harmonización das
responsabilidades familiares
e laborais entre homes e
mulleres e favorecendo
o acceso aos servizos
de coidado e atención
de menores e persoas
dependentes.
Mellorar a empregabilidade
dos mozos e mozas
galegos/as a través
da adquisición dunha
serie de competencias,
destrezas e capacidades
complementarias á
educación formal ou
regrada.
Apoiar ás familias a través
da prestación de servizos
e axudas complementarias
da ensinanza para eliminar
os obstáculos de acceso e
mantemento do alumnado
galego nas ensinanzas
obrigatorias e de oferta
obrigatoria.

Obxectivos estratéxicos
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

Resultados esperados
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

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

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

Indicadores productividade
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.
Mulleres pertencentes a colectivos máis vulnerables que
participan nas actuacións.
Persoas con emprego, incluídos os traballadores e
traballadoras por conta propia, desagregadas por sexo.
Persoas menores de 25 anos de idade,

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

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

z 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.

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

Mozos e mozas beneficiarios ou participantes.

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

Alumnado beneficiario do transporte escolar.

Proxectos executados

z Impulsar a participación dos
mozos e mozas en actividades
de educación non formal que
permitan a adquisición de
competencias e habilidades
altamente valoradas polos
empregadores.

Eliminar os obstáculos
z Accións de posta a disposición
para o acceso ás
do alumnado que requira
ensinanzas obrigatorias e
recursos educativos
de oferta obrigatoria por
complementarios necesarios.
parte do alumnado galego
z Mellorar a competencia en
e mellorar a competencia
comunicación lingüística do
en comunicación
alumnado.
lingüística do alumnado.
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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.
IR OE.2.3.05.c Resultado obtido
Alumnado participante en programas en inmersión
nas probas de comprensión
lingüística nas probas de avaliación lingüística.
do alumnado secundaria.
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Prioridade de actuación 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 (1/2)
Debilidades

Necesidades

A renda media por unidade de Atender e procurar a
protección ás persoas
consumo en Galicia é inferior
en risco de exclusión
á media nacional.
social para facilitar a
Persistencia de fendas
súa integración social
de xénero en diversos
e a incorporación ao
ámbitos: actividade laboral,
mercado laboral.
salarios, conciliación e
corresponsabilidade.

Falta de interlocución directa
e participación efectiva dos
colectivos de mulleres cos
órganos de poder e decisión.
Necesidades de mellorar
a eficacia e a eficiencia das
políticas activas de emprego
e risco de que os grupos máis
vulnerables queden excluídos.
Condicións de deterioro
económico nalgúns países
de acollida da emigración
galega, que derivan nunha
situación de precariedade
socioasistencial.
Falta de información e
orientación completa para
as persoas emigrantes
interesados en retornar.

Obxectivos estratéxicos
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

Paliar as situacións
graves de carencia e
desprotección en amplos
sectores da poboación
galega residente no
exterior, en especial as
OE.2.4.02 Impulsar os
persoas maiores.
servizos e prestacións á
Reducir ou eliminar a
emigración galega e ás
discriminación por razón súas entidades, así como
de sexo e protexer e
ás persoas retornadas,
apoiar ás mulleres que
para garantir o seu
sofren violencia de
benestar. Promover a
xénero.
inclusión social e loitar
contra a pobreza das
persoas inmigrantes
e calquera forma de
discriminación

Resultados esperados
Aumentar a taxa de cobertura da
poboación en risco de pobreza

Principais actuacións
z Renda de Inclusión Social de Galicia
z Axudas de Inclusión Social
z Axuda Extraordinaria Pensións non contributivas
(PNC), Fondo de Asistencia Social (FAS) e subsidio de
garantía de ingresos mínimos (SGIM).

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

z 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

Asegurar a cobertura das
necesidades básicas de subsistencia
do colectivo de persoas galegas máis
vulnerables residentes no exterior,
manter e preservar as entidades
galegas do exterior que desenvolven
a atención socio-sanitaria e outros
programas en áreas formativas,
culturais, de xuventude, para a
mellora da vida da cidadanía galega
residente no exterior que coadxuven
á conservación do seu patrimonio
histórico e cultural e reincorporar
as persoas galegas emigrantes
retornadas á sociedade galega, nun
entorno social e laboral favorable.

z Atención socioasistencial e sociocultural á cidadanía
galega do exterior.
z Atención ás entidades galegas no exterior para
desenvolver os seus programas.
z Impulso da participación da muller e da xuventude
nas entidades galegas.
z Apoio ao retorno a través de axudas económicas
e de fomento da actividade emprendedora e
autoemprego.
z Atención a participantes a través de dispositivos de
inclusión social da Administración autonómica.
z Programas específicos de inclusión social realizados
polas corporacións locais e/ou polas entidades de
iniciativa social prestadoras de servizos sociais.

Indicadores productividade
Persoas beneficiadas (coa
desagregación do ANEXO I do
Regulamento 1304/2013 do FSE).
Poboación beneficiada pola actuación
de infraestrutura (ou equipamento)
social.
Centros/programas financiados.
Persoas en risco de exclusión
atendidas para cobertura de
necesidades básicas, desagregadas
por sexo.

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

Persoas beneficiarias.
Entidades beneficiarias.
Actuacións de estudo, difusión e
promoción.
Persoas desempregadas, incluídas
as de longa duración, desagregadas
por sexo.
Migrantes, participantes de orixe
estranxeira, minorías (incluídas
comunidades marxinadas, como a
poboación romaní), desagregados
por sexo.

z Programa de apoio ás persoas sen fogar
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Prioridade de actuación 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 (2/2)
Debilidades
A renda media por
unidade de consumo en
Galicia é inferior á media
nacional.
Persistencia de
fendas de xénero
en diversos ámbitos:
actividade laboral,
salarios, conciliación e
corresponsabilidade.
Falta de interlocución
directa e participación
efectiva dos colectivos de
mulleres cos órganos de
poder e decisión.
Necesidades de mellorar
a eficacia e a eficiencia
das políticas activas
de emprego e risco de
que os grupos máis
vulnerables queden
excluídos.
Condicións de deterioro
económico nalgúns países
de acollida da emigración
galega, que derivan nunha
situación de precariedade
socioasistencial.
Falta de información e
orientación completa para
as persoas emigrantes
interesados en retornar.

Necesidades
Atender e procurar
a protección ás
persoas en risco
de exclusión social
para facilitar a súa
integración social e
a incorporación ao
mercado laboral.
Paliar as situacións
graves de carencia
e desprotección en
amplos sectores
da poboación
galega residente no
exterior, en especial
as persoas maiores.
Reducir ou eliminar
a discriminación
por razón de sexo e
protexer e apoiar ás
mulleres que sofren
violencia de xénero.

Obxectivos
estratéxicos
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

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

Principais actuacións
z Promoción do autoemprego e do
emprendemento femininos.
z Potenciación da participación das mulleres
en todos os ámbitos sociais en condicións de
igualdade.
z Promoción da igualdade no ámbito local.

Redución da pobreza e exclusión
social no territorio da comunidade
autónoma

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

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.
Mulleres pertencentes a colectivos máis vulnerables que
participan nas actuacións.

z Colaboración coas entidades que traballan con
mulleres en situación de

Número de empresas que reciben axudas para desenvolver
medidas de fomento da igualdade e da conciliación da vida
familiar

z Atención a participantes a través de dispositivos
de inclusión social da Administración autonómica.
z Programas específicos de inclusión social
realizados polas corporacións locais e polas
entidades de iniciativa social prestadoras de
servizos sociais.

IR OE.2.4.04.a Taxa de
risco de pobreza ou
exclusión social.

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

IR OE 2.4.04 b Taxa
de risco de pobreza
ou exclusión social na
poboación inmigrante

Persoas usuarias dos servizos sociais comunitarios con
intervención social aberta rexistrados no SIUSS, desagregadas
por sexo.
Centros/programas financiados.
Migrantes, participantes de orixe estranxeira, minorías
(incluídas comunidades marxinadas, como a poboación
romaní), desagregados por sexo.

z Programa de apoio ás persoas sen fogar.
z Protección e apoio integral a vítimas de violencia
de xénero.

Número de proxectos.

Persoas de etnia xitana beneficiadas, desagregadas por sexo.

z Investimentos para a adecuación dos centros de
inclusión social.

Consolidar a 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 e
fortalecer e impulsar as medidas
de prevención, para avanzar na
paulatina redución desta lacra
social ata a súa erradicación.

Participantes que melloraron a súa situación persoal ou laboral
a través de medidas de fomento da igualdade.

z Modificación dos valores, actitudes e estereotipos
que sustentan a desigualdade.

z Mantemento da rede de servizos
sociocomunitarios.

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

Indicadores productividade

IR OE.2.4.05.a Denuncias
por violencia de xénero.

Mulleres atendidas nos programas de protección e apoio a
vítimas da violencia de xénero.

z Accións para fomentar a empregabilidade das
vítimas de violencia de xénero.

Menores atendidos nos programas de protección e apoio a
vítimas da violencia de xénero.

z Accións específicas dirixidas a mulleres vítimas da
trata ou explotación sexual.

Número de accións de información, formación, sensibilización
en materia de violencia de xénero.

z Consolidación da rede galega de acollemento.

Mulleres pertencentes a colectivos máis vulnerables que
participan nas actuacións.

z Información, formación e sensibilización en
materia de violencia de xénero.
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Prioridade de actuación 2.5. Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás posibilidades de cada familia (1/1)
Debilidades
Dificultade de acceso a unha vivenda
axeitada de familias con baixos
ingresos e reducida capacidade de
aforro.
Parque de vivendas de protección
pública antigo e pouco eficiente
enerxeticamente.
Baixa incidencia do mercado de
aluguer inmobiliario: 11,2% dos
fogares.

Necesidades
Mellorar o acceso á vivenda en
propiedade ou en aluguer dos fogares,
principalmente daqueles con baixos
ingresos e dar cobertura a aquelas
situacións que se atopan en risco de
perda da súa vivenda habitual.

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

Resultados esperados
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
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Principais actuacións
z Accións para promover
o acceso á vivenda en
propiedade.
z Accións para promover o
acceso á vivenda en aluguer.
z Prevención da exclusión
residencial.

Indicadores resultado
IR OE.2.5.01.a Unidades
convivenciais que se
benefician das medidas
de acceso á vivenda.

Indicadores productividade
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.
Superfice de solo residencial adquirido.
Convenios e/ou acordos asinados
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1.3. Eixe 3. Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes
Prioridade de actuación 3.1. Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural (1/7)
Debilidades
Reducida actividade portuaria nun gran número de
portos.
Diferenzas importantes entre os portos en canto a
infraestruturas e condicións de uso.
Existen aínda un número importante de explotacións
lácteas que adoecen de niveis produtivos axeitados,
e que carecen dunha base xenética nos animais que
aseguren a adecuada rendibilidade.
Os recursos zooxenéticos autóctonos, como orixe
de producións diferenciadas, están escasamente
estendidos.
Falta de iniciativa para modernizar os viñedos
investindo en novas técnicas de produción e
reconversión a variedades autóctonas mellor
adaptadas as condicións agroclimáticas de Galicia.
Envellecemento da poboación activa agraria e
pesqueira. Porcentaxe inferior de poboación activa
nas provincias do interior.
Escaso tamaño das explotacións e as empresas
alimentarias, forestais e pesqueiras.
Baixo nivel de internacionalización na
comercialización da produción alimentaria.
Baixo nivel formativo dos xefes e das xefas de
explotación agraria, que maioritariamente só
dispoñen de formación práctica.
Baixo nivel de investimento en activos sobre PIB no
sector primario en relación coa media da economía
galega.
Alto nivel de endebedamento das explotacións
agrícolas e gandeiras.
Alta porcentaxe de explotacións en áreas con
limitacións específicas: despoboamento e zonas de
montaña.
Escasa dimensión das cooperativas agrarias.
Insuficiente desenvolvemento da xestión forestal
sustentable dos recursos forestais.
Alta incidencia de incendios forestais con repetición
de taxas anuais superiores ao 0,5 % da superficie
forestal arbórea total.

Necesidades

Obxectivos estratéxicos

Resultados esperados

Mellorar os mecanismos
de prevención de riscos
para minimizar o alto
grao de risco a que
se enfronta Galicia
polas súas condicións
climáticas e territoriais.

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

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 e desenvolver
servizos e actividades
nos portos galegos
optimizando a adaptación
ás necesidades dos
usuarios destes, primando
o sector profesional e a
náutica recreativa.

Fixar a poboación
no rural a través de
iniciativas que melloren a
condición vital das súas
xentes, ben sexan coa
creación de emprego,
ben sexa coa posta
en marcha de novos
servizos, ou combinando
ambas.
Impulsar a
modernización
e diversificación
das explotacións
agrogandeiras
para mellorar os
seus rendementos
económicos
Alcanzar a dimensión
territorial necesaria
para o aproveitamento
eficiente dos recursos
forestais e a mellora
da competitividade das
industrias do sector

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.

Principais actuacións

Indicadores resultado

z Mellora da calidade medioambiental das
instalacións portuarias e da eficiencia enerxética
e térmica das instalacións e equipamentos
pesqueiros.

IR OE.3.1.01.a Mellora da
eficiencia enerxética dos
portos (% de consumo sobre
base 2014)

z Modernización e adecuación das instalacións
existentes para adaptalas ás novas necesidades
do mercado e da sustentabilidade na pesca.

IR OE.3.1.01.b Mellora dos
equipamentos (% de portos
con equipamentos sobre
porto tipo)

z Construción das novas infraestruturas necesarias
para a mellora da seguridade e das condicións de IR OE.3.1.01.c Porcentaxe de
autorizacións e concesións
traballo dos pescadores.
nos portos novas en relación
z Ordenación xeral das zonas de servizo dos
ao número total
portos, mellora e modernización dos servizos
xerais e da xestión organizativa dos mesmos e
adaptación ás novas TIC.
z Actuacións dirixidas á mellora ambiental e
redución dos riscos de contaminación nas
actividades portuarias pesqueiras.

Acadar un cumprimento
z Coordinar as restauracións dos danos
do programa de control
producidos por episodios de contaminación
técnico-sanitario superior
accidental.
ou igual ao 95% para evitar
z Previr e controlar as actividades que poidan
as consecuencias negativas
afectar negativamente á sustentabilidade dos
sobre as persoas
recursos mariños, especialmente os de interese
pesqueiro, así como dos seus hábitats.
z Investigar as patoloxías dos organismos mariños
sometidos á explotación comercial mediante a
pesca, o marisqueo e a acuicultura.
z Actualización das bases de datos con
observacións oceanográficas e biolóxicas.

Incrementar a
produtividade agrícola,
fomentando o progreso
técnico e o emprego
óptimo dos factores de
produción

z Asesorar ao sector para mellorar os mecanismos
de xestión.

Mellorar a
competitividade da
pesca extractiva e da
acuicultura protexendo
os recursos pesqueiros
e respectando o medio
ambiente

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

IR OE.3.1.02.a % de
cumprimento: 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).

Indicadores productividade
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/as afectados/as
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

% 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.

z Elaborar un programa de formación e
adestramento do persoal.
z Aumentar o nº de inspeccións en praias, portos,
lonxas e vehículos.

z Aplicar a normativa sobre calidade das augas
e da produción de moluscos bivalvos e outros
organismos procedentes da pesca, o marisqueo
e a acuicultura (Anexo II, Regulamento UE
854/2004).
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Prioridade de actuación 3.1. Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural (2/7)
Debilidades
Reducida actividade portuaria nun gran número de portos.
Diferenzas importantes entre os portos en canto a infraestruturas
e condicións de uso.
Existen aínda un número importante de explotacións lácteas que
adoecen de niveis produtivos axeitados, e que carecen dunha base
xenética nos animais que aseguren a adecuada rendibilidade.
Os recursos zooxenéticos autóctonos, como orixe de producións
diferenciadas, están escasamente estendidos.
Falta de iniciativa para modernizar os viñedos investindo en novas
técnicas de produción e reconversión a variedades autóctonas
mellor adaptadas as condicións agroclimáticas de Galicia.
Envellecemento da poboación activa agraria e pesqueira.
Porcentaxe inferior de poboación activa nas provincias do interior.
Escaso tamaño das explotacións e as empresas alimentarias,
forestais e pesqueiras.
Baixo nivel de internacionalización na comercialización da
produción alimentaria.
Baixo nivel formativo dos xefes e das xefas de explotación agraria,
que maioritariamente só dispoñen de formación práctica.
Baixo nivel de investimento en activos sobre PIB no sector primario
en relación coa media da economía galega.
Alto nivel de endebedamento das explotacións agrícolas e
gandeiras.
Alta porcentaxe de explotacións en áreas con limitacións
específicas: despoboamento e zonas de montaña.
Escasa dimensión das cooperativas agrarias.
Insuficiente desenvolvemento da xestión forestal sustentable dos
recursos forestais.

Necesidades

Obxectivos
estratéxicos

Principais actuacións

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 e 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

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

OE.3.1.04
Reducir os danos
Impulsar a modernización
provocados polos
e diversificación das
incendios forestais,
explotacións agrogandeiras mellorando a
para mellorar os seus
prevención e a
rendementos económicos
defensa contra os
mesmos
Alcanzar a dimensión
territorial necesaria para o
aproveitamento eficiente
dos recursos forestais e a
mellora da competitividade
das industrias do sector

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.

z Planificación preventiva contra incendios
forestais asentada na actuación
concertada de todas as administracións
reforzando as estruturas de extinción
e de prevención dos incendios
forestais (por medio da realización de
tratamentos preventivos e silvícolas)

Incrementar a
produtividade agrícola,
fomentando o progreso
técnico e o emprego
óptimo dos factores de
produción

Establecer as condicións
z Ofertas de servizos básicos elementais
necesarias para consolidar neste
(centros de día, garderías, etc..).
período uns 3000 empregos no
z Posta en marcha de proxectos
Medio Rural e crear en torno a uns
produtivos xeradores de autoemprego
1000 e conseguir que no vindeiro
e emprego (Perruquerías, talleres,
período os habitantes do rural
bodegas, etc...).
teñan ao seu alcance, todos os
z Posta en marcha do uso das novas
servizos de carácter básico que
tecnoloxías e da enerxía limpa e
favorezan a conciliación familiar e
emprego de plataformas on-line de
unha mellor atención das persoas
venda, uso da biomasa en locais sociais,
dependentes
etc..)

Mellorar os mecanismos
de prevención de riscos
para minimizar o alto
grao de risco a que se
enfronta Galicia polas súas
condicións climáticas e
territoriais.

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

Resultados esperados

Fixar a poboación no rural
a través de iniciativas que
melloren a condición vital
das súas xentes, ben sexan
coa creación de emprego,
ben sexa coa posta en
marcha de novos servizos,
ou combinando ambas.

Alta incidencia de incendios forestais con repetición de taxas anuais
Mellorar a competitividade
superiores ao 0,5 % da superficie forestal arbórea total.
da pesca extractiva e da
acuicultura protexendo
os recursos pesqueiros
e respectando o medio
ambiente

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

Indicadores productividade

IR OE.3.1.03.a
Superficie de
concentración
parcelaria
equivalente

Zonas de concentración parcelaria con
actuacións desenvolvidas.

IR OE.3.1.04.a
Superficie
queimada

Nº de actuacións en infraestruturas
(Ud).

IR OE.3.1.04.b
Número de
lumes

Poboación beneficiada das medidas de
prevención contra incendios forestais.

Camiños rurais construídos e/ou
mellorados (Km).
Camiños rurais construídos e/ou
mellorados (número).

Superficie de mellora forestal (ha).

Número de proxectos.

z Prevención doutras catástrofes naturais

Lumes.

z Campañas de educación e sensibilización

Equipos.

z Vixilancia e aplicación do réxime
sancionador instituído
IR OE.3.1.05.a
Renda agraria

Axudas concedidas.
Número de proxectos de cooperación.
Proxectos preparación e/ou elaboración
estratexias Leader.
Concellos beneficiados.
Empresas creadas.
Número de empresas que reciben
axudas.
Persoas beneficiarias, desagregadas
por sexo.

Lóxica de intervención

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
2015 2020

Prioridade de actuación 3.1. Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural (3/7)
Debilidades

Necesidades

Mellorar os mecanismos
de prevención de riscos
para minimizar o alto
Diferenzas importantes entre os portos en canto a
grao de risco a que se
infraestruturas e condicións de uso.
enfronta Galicia polas
Existen aínda un número importante de explotacións
súas condicións climáticas
lácteas que adoecen de niveis produtivos axeitados, e que e territoriais.
carecen dunha base xenética nos animais que aseguren a
Fixar a poboación no rural
adecuada rendibilidade.
a través de iniciativas
Os recursos zooxenéticos autóctonos, como orixe de
que melloren a condición
producións diferenciadas, están escasamente estendidos. vital das súas xentes,
ben sexan coa creación
Falta de iniciativa para modernizar os viñedos investindo
de emprego, ben sexa
en novas técnicas de produción e reconversión a
coa posta en marcha
variedades autóctonas mellor adaptadas as condicións
de novos servizos, ou
agroclimáticas de Galicia.
combinando ambas.
Envellecemento da poboación activa agraria e pesqueira.
Impulsar a modernización
Porcentaxe inferior de poboación activa nas provincias
e diversificación
do interior.
das explotacións
Escaso tamaño das explotacións e as empresas
agrogandeiras para
alimentarias, forestais e pesqueiras.
mellorar os seus
Baixo nivel de internacionalización na comercialización da rendementos económicos
produción alimentaria.
Alcanzar a dimensión
Baixo nivel formativo dos xefes e das xefas de explotación territorial necesaria
agraria, que maioritariamente só dispoñen de formación
para o aproveitamento
práctica.
eficiente dos recursos
Baixo nivel de investimento en activos sobre PIB no sector forestais e a mellora
da competitividade das
primario en relación coa media da economía galega.
industrias do sector
Alto nivel de endebedamento das explotacións agrícolas
Incrementar a
e gandeiras.
produtividade agrícola,
Alta porcentaxe de explotacións en áreas con limitacións
fomentando o progreso
específicas: despoboamento e zonas de montaña.
técnico e o emprego
óptimo dos factores de
Escasa dimensión das cooperativas agrarias.
produción
Insuficiente desenvolvemento da xestión forestal
Mellorar a
sustentable dos recursos forestais.
competitividade da pesca
Alta incidencia de incendios forestais con repetición de
extractiva e da acuicultura
taxas anuais superiores ao 0,5 % da superficie forestal
protexendo os recursos
arbórea total.
pesqueiros e respectando
o medio ambiente
Reducida actividade portuaria nun gran número de
portos.

Obxectivos estratéxicos

Resultados esperados

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

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 iso 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 e incrementar o
valor e a rendibilidade das producións
gandeiras, e recuperar as razas
tradicionais permitindo a implantación
de sistemas de produción sustentables

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

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., crear agrupacións
de produtores nos sectores menos
desenvolvidos para fomentar a
comercialización conxunta dos
produtos agrarios e fomentar a
utilización conxunta de maquinaria,
instalacións e equipamentos como
forma de reducir custes de produción

Principais actuacións
z Axudas a investimentos produtivos nas
explotacións agrarias.
z Axudas á incorporación de novos activos.
z Acceso a seguros agrarios.

IR OE.3.1.06.a
Volume da
produción
gandeira

z Axudas á modernización integral das
explotacións

Indicadores productividade
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.

z Actuacións de apoio ao control leiteiro.

Número de seguros agrarios
contratados.

z Desenvolvemento do Plan de Mellora
Xenética do Frisón de Galicia.

Numero de activos agrarios por
idades.

z Actuacións de fomento das razas
autóctonas.

Número de seguros agrarios
subvencionados.

z Actuacións da promoción da calidade das
producións gandeiras de Galicia.

Porcentaxe de explotacións leiteiras
de vacún en control leiteiro.

z Liña de axudas para a reconversión e
reestruturación do viñedo.
z Agroambiente e clima.

Variación do número de lactacións
válidas finalizadas. Variación de
exemplares de razas autóctonas.

z Agricultura ecolóxica.

Explotacións gandeiras beneficiadas.
Superficie en conversión.
Superficie total apoiada.
Adegas beneficiadas.

z 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.

IR OE.3.1.07.a
Valor económico
das producións
amparadas
baixo indicativos
de calidade.

IR OE.3.1.07.b
Número de
agrupacións
de produtores
z Axudas para o fomento no investimento de
creadas.
maquinaria agrícola en común.
z Investimentos directos da Xunta
relacionados con actividades de
promoción.

z Axuda a agrupacións de produtores de
froitas e hortalizas.
z Axuda a agrupacións profesionais agrarias.
z Axuda a agrupacións de produtores de
plantas vivas e produtos da floricultura.

33

Indicadores
resultado

Nº de beneficiarios de axudas e de
actuacións realizadas directamente
pola Administración.
Número de proxectos de utilización
conxunta desenvolvidos neste
período.
Organizacións profesionais agrarias
acollidas.
Organizacións de produtores de
froitas e hortalizas acollidos.
Organizacións de produtores
creadas.
Agrupacións de produtores de
plantas acollidos.
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Prioridade de actuación 3.1. Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural (4/7)
Debilidades
Reducida actividade portuaria nun gran número de portos.
Diferenzas importantes entre os portos en canto a infraestruturas e
condicións de uso.
Existen aínda un número importante de explotacións lácteas que
adoecen de niveis produtivos axeitados, e que carecen dunha base
xenética nos animais que aseguren a adecuada rendibilidade.

Necesidades
Mellorar os mecanismos de
prevención de riscos para
minimizar o alto grao de risco
a que se enfronta Galicia polas
súas condicións climáticas e
territoriais.

Fixar a poboación no rural
a través de iniciativas que
melloren a condición vital das
súas xentes, ben sexan coa
Falta de iniciativa para modernizar os viñedos investindo en novas
creación de emprego, ben
técnicas de produción e reconversión a variedades autóctonas
sexa coa posta en marcha de
mellor adaptadas as condicións agroclimáticas de Galicia.
novos servizos, ou combinando
Envellecemento da poboación activa agraria e pesqueira. Porcentaxe
ambas.
inferior de poboación activa nas provincias do interior.
Impulsar a modernización e
Escaso tamaño das explotacións e as empresas alimentarias,
diversificación das explotacións
forestais e pesqueiras.
agrogandeiras para mellorar os
Baixo nivel de internacionalización na comercialización da produción seus rendementos económicos
alimentaria.
Alcanzar a dimensión
Baixo nivel formativo dos xefes e das xefas de explotación agraria,
territorial necesaria para o
que maioritariamente só dispoñen de formación práctica.
aproveitamento eficiente
dos recursos forestais e a
Baixo nivel de investimento en activos sobre PIB no sector primario
mellora da competitividade das
en relación coa media da economía galega.
industrias do sector
Alto nivel de endebedamento das explotacións agrícolas e
Incrementar a produtividade
gandeiras.
agrícola, fomentando o
Alta porcentaxe de explotacións en áreas con limitacións específicas: progreso técnico e o emprego
despoboamento e zonas de montaña.
óptimo dos factores de
produción
Escasa dimensión das cooperativas agrarias.
Mellorar a competitividade
Insuficiente desenvolvemento da xestión forestal sustentable dos
da pesca extractiva e da
recursos forestais.
acuicultura protexendo
Alta incidencia de incendios forestais con repetición de taxas anuais
os recursos pesqueiros e
superiores ao 0,5 % da superficie forestal arbórea total.
respectando o medio ambiente

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

Os recursos zooxenéticos autóctonos, como orixe de producións
diferenciadas, están escasamente estendidos.

Resultados esperados

Principais actuacións

Incrementar a porcentaxe de
montes xestionados mediante
un Instrumento de ordenación e
xestión forestal.

z Fomentar a ordenación, a xestión sostible
e o aproveitamento dos montes e
impulsar a certificación da xestión forestal
sustentable.

Aumentar os montes certificados
mediante un sistema de
certificación internacionalmente
recoñecido.

z Fomentar sistemas de xestión forestal
conxunta con especial atención ás SOFOR
e outras agrupacións de propietarios.

Resolver deslindes parciais ou
totais de montes veciñais en man
común.
Crear sociedades ou asociacións
de xestión ou comercialización
forestal conxunta e fomentar o
uso silvopascícola ordenado

z Manter e recuperar sistemas silvopastoris
en montes veciñais en man común.

Indicadores
resultado

Indicadores productividade

IR OE.3.1.08.a
Superficie
forestal que
conte con
instrumentos de
ordenación ou
de xestión, ou
de instrumentos
equivalentes

Investimento total (€).

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

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

Superficie de actuación (ha).
Número de operacións.
Número de beneficiarios,
desagregados por sexo.

z Recuperar o potencial forestal danado por
incendios forestais e outras catástrofes.
z Manter e conservar a saúde e vitalidade
dos ecosistemas forestais.
z Fomentar o uso de MFR mellorado nos
montes.
z Favorecer a implantación, ampliación
ou modernización de PEMES de
transformación de produtos forestais.
z Impulsar o uso da biomasa forestal
residual con fins enerxéticos.

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

Consolidar o estado sanitario
da cabana gandeira galega e
estender os programas sanitarios
voluntarios

z Desenvolvemento dos programas
sanitarios obrigatorios.
z Fortalecemento das Agrupacións de
Defensa Sanitaria Gandeiras.
z Desenvolver programas oficiais de
erradicación e control de organismos
nocivos para os vexetais.

Inspeccións.

z Utilización da xestión integrada de pragas.

Animais sacrificados.

z Control do uso de produtos fitosanitarios
autorizados.

Árbores cortados.

z Control los límites máximos de residuos
nas producións agrarias.

34

Explotacións gandeiras
beneficiadas.

Sacrificios integrais de
explotación.
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Prioridade de actuación 3.1. Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural (5/7)
Debilidades
Reducida actividade portuaria nun gran número de portos.
Diferenzas importantes entre os portos en canto a infraestruturas e
condicións de uso.
Existen aínda un número importante de explotacións lácteas que
adoecen de niveis produtivos axeitados, e que carecen dunha base
xenética nos animais que aseguren a adecuada rendibilidade.

Necesidades
Mellorar os mecanismos de
prevención de riscos para
minimizar o alto grao de risco
a que se enfronta Galicia polas
súas condicións climáticas e
territoriais.

Fixar a poboación no rural
a través de iniciativas que
melloren a condición vital das
súas xentes, ben sexan coa
Falta de iniciativa para modernizar os viñedos investindo en novas
creación de emprego, ben
técnicas de produción e reconversión a variedades autóctonas
sexa coa posta en marcha de
mellor adaptadas as condicións agroclimáticas de Galicia.
novos servizos, ou combinando
Envellecemento da poboación activa agraria e pesqueira. Porcentaxe ambas.
inferior de poboación activa nas provincias do interior.
Impulsar a modernización e
Escaso tamaño das explotacións e as empresas alimentarias,
diversificación das explotacións
forestais e pesqueiras.
agrogandeiras para mellorar os
Baixo nivel de internacionalización na comercialización da produción seus rendementos económicos

Obxectivos
estratéxicos
OE.3.1.10 Aumentar
a renda de
agricultores/as e
gandeiros/as de
Galicia.

Os recursos zooxenéticos autóctonos, como orixe de producións
diferenciadas, están escasamente estendidos.

alimentaria.

Baixo nivel formativo dos xefes e das xefas de explotación agraria,
que maioritariamente só dispoñen de formación práctica.
Baixo nivel de investimento en activos sobre PIB no sector primario
en relación coa media da economía galega.
Alto nivel de endebedamento das explotacións agrícolas e
gandeiras.
Alta porcentaxe de explotacións en áreas con limitacións específicas:
despoboamento e zonas de montaña.
Escasa dimensión das cooperativas agrarias.
Insuficiente desenvolvemento da xestión forestal sustentable dos
recursos forestais.
Alta incidencia de incendios forestais con repetición de taxas anuais
superiores ao 0,5 % da superficie forestal arbórea total.

Alcanzar a dimensión
territorial necesaria para o
aproveitamento eficiente
dos recursos forestais e a
mellora da competitividade das
industrias do sector
Incrementar a produtividade
agrícola, fomentando o
progreso técnico e o emprego
óptimo dos factores de
produción
Mellorar a competitividade da
pesca extractiva e da acuicultura
protexendo os recursos
pesqueiros e respectando o
medio ambiente

Resultados esperados
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

Principais actuacións
z Axudas directas á renda, para contribuír
á mellora do nivel de vida da poboación
agraria.
z Plan de consumo de froitas e leite na
escola.
z Axudas en zonas con limitacións naturais.

Indicadores
resultado
IR OE.3.1.10.a %
de correccións
financeiras
respecto
aos fondos
xestionados
con cargo ao
Fondo Europeo
Agrícola de
Garantía

Indicadores productividade
% de pagamentos indebidos na
xestión das axudas.
Tasa de erro residual
determinada pola Comisión
Europea anualmente na
xestión das axudas do primeiro
piar da PAC, inferior ao 2%.
Explotacións agrarias apoiadas.
Centros educativos que
participan.
Número de alumnos/as
beneficiarios.
Superficie total apoiada.
Agricultores/as beneficiados/as,
desagregados por sexo.

OE.3.1.11 Contar
cun sector pesqueiro
con organizacións
costeiras operativas
e eficaces e
potenciar a cultura
do seguro no mar.

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 e
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
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IR OE.3.1.11.a
Mellora do nivel
formativo (% de
z Actividades de formación.
participantes
z Actividades de divulgación.
sobre total de
z Apoio ás iniciativas sociais arredor dun mar pescadores)
inclusivo
IR OE.3.1.11.b
Mellora do nivel
de igualdade (%
de poboación
feminina
sobre total de
pescadores)
z Apoio e asistencia técnica as organizacións
sectoriais.

Número de proxectos en
materia de formación.
Número de actividades de
divulgación.
Número de entidades
apoiadas.
Número de cursos.
Número de alumnos/as
participantes, desagregados
por sexo.
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Prioridade de actuación 3.1. Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural (6/7)
Debilidades
Reducida actividade portuaria nun gran número de portos.
Diferenzas importantes entre os portos en canto a
infraestruturas e condicións de uso.
Existen aínda un número importante de explotacións lácteas
que adoecen de niveis produtivos axeitados, e que carecen
dunha base xenética nos animais que aseguren a adecuada
rendibilidade.
Os recursos zooxenéticos autóctonos, como orixe de
producións diferenciadas, están escasamente estendidos.
Falta de iniciativa para modernizar os viñedos investindo en
novas técnicas de produción e reconversión a variedades
autóctonas mellor adaptadas as condicións agroclimáticas
de Galicia.
Envellecemento da poboación activa agraria e pesqueira.
Porcentaxe inferior de poboación activa nas provincias do
interior.
Escaso tamaño das explotacións e as empresas alimentarias,
forestais e pesqueiras.
Baixo nivel de internacionalización na comercialización da
produción alimentaria.
Baixo nivel formativo dos xefes e das xefas de explotación
agraria, que maioritariamente só dispoñen de formación
práctica.
Baixo nivel de investimento en activos sobre PIB no sector
primario en relación coa media da economía galega.
Alto nivel de endebedamento das explotacións agrícolas e
gandeiras.
Alta porcentaxe de explotacións en áreas con limitacións
específicas: despoboamento e zonas de montaña.
Escasa dimensión das cooperativas agrarias.
Insuficiente desenvolvemento da xestión forestal sustentable
dos recursos forestais.

Necesidades
Mellorar os mecanismos de
prevención de riscos para
minimizar o alto grao de risco
a que se enfronta Galicia polas
súas condicións climáticas e
territoriais.
Fixar a poboación no rural
a través de iniciativas que
melloren a condición vital das
súas xentes, ben sexan coa
creación de emprego, ben sexa
coa posta en marcha de novos
servizos, ou combinando ambas.
Impulsar a modernización e
diversificación das explotacións
agrogandeiras para mellorar os
seus rendementos económicos
Alcanzar a dimensión
territorial necesaria para o
aproveitamento eficiente dos
recursos forestais e a mellora da
competitividade das industrias
do sector
Incrementar a produtividade
agrícola, fomentando o progreso
técnico e o emprego óptimo dos
factores de produción
Mellorar a competitividade da
pesca extractiva e da acuicultura
protexendo os recursos
pesqueiros e respectando o
medio ambiente

Obxectivos
estratéxicos
OE.3.1.12 Mellorar a
competitividade do
sector pesqueiro, a
comercialización dos
produtos da pesca e da
acuicultura e fomentar
unha pesca sostible

Resultados esperados
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
(OOPPs).
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.

Alta incidencia de incendios forestais con repetición de taxas
anuais superiores ao 0,5 % da superficie forestal arbórea
total.

Principais actuacións

Indicadores resultado

z Equilibrar as capacidades
pesqueiras ás posibilidades
de pesca.

IR OE.3.1.12.a Valor
engadido bruto (VEB)
do sector pesqueiro

z Fomentar a competitividade
e viabilidade das empresas
do sector da pesca e
acuicultura.

IR OE.3.1.12.b
Porcentaxe sobre PIB
do saldo da balanza
comercial do sector
pesqueiro.

z Apoiar a consolidación
do desenvolvemento
tecnolóxico, a innovación,
incluído o aumento da
eficiencia enerxética
e a transferencia de
coñecemento.
z Apoiar a consolidación
do desenvolvemento
tecnolóxico, a innovación
e a transferencia e
a transferencia de
coñecemento no ámbito da
acuicultura.
z Protección e restauración
da biodiversidade acuática
e a potenciación dos
ecosistemas e fomento
dunha acuicultura eficiente.
z Fomento dunha acuicultura
con elevado nivel de
protección do medio
ambiente, promoción da
saúde e benestar animais
e da saúde e protección
públicas.

Indicadores productividade
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
reemplazamento 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.
Informes de asesoramento científico.
Proxectos de apoio á xestión de recursos.
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
OOPPs.
Proxectos de mellora de capacidade
produtiva.

z Incentivación dos
investimentos nos sectores
da transformación e a
comercialización.
z Mellorar a organización dos
mercados dos produtos da
pesca e da acuicultura.
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Prioridade de actuación 3.1. Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural (7/7)
Debilidades
Reducida actividade portuaria nun gran número de portos.
Diferenzas importantes entre os portos en canto a infraestruturas
e condicións de uso.
Existen aínda un número importante de explotacións lácteas que
adoecen de niveis produtivos axeitados, e que carecen dunha base
xenética nos animais que aseguren a adecuada rendibilidade.
Os recursos zooxenéticos autóctonos, como orixe de producións
diferenciadas, están escasamente estendidos.
Falta de iniciativa para modernizar os viñedos investindo en novas
técnicas de produción e reconversión a variedades autóctonas
mellor adaptadas as condicións agroclimáticas de Galicia.
Envellecemento da poboación activa agraria e pesqueira.
Porcentaxe inferior de poboación activa nas provincias do interior.
Escaso tamaño das explotacións e as empresas alimentarias,
forestais e pesqueiras.
Baixo nivel de internacionalización na comercialización da
produción alimentaria.
Baixo nivel formativo dos xefes e das xefas de explotación agraria,
que maioritariamente só dispoñen de formación práctica.
Baixo nivel de investimento en activos sobre PIB no sector primario
en relación coa media da economía galega.
Alto nivel de endebedamento das explotacións agrícolas e
gandeiras.
Alta porcentaxe de explotacións en áreas con limitacións
específicas: despoboamento e zonas de montaña.
Escasa dimensión das cooperativas agrarias.
Insuficiente desenvolvemento da xestión forestal sustentable dos
recursos forestais.

Necesidades
Mellorar os mecanismos
de prevención de riscos
para minimizar o alto grao
de risco a que se enfronta
Galicia polas súas condicións
climáticas e territoriais.
Fixar a poboación no rural
a través de iniciativas que
melloren a condición vital
das súas xentes, ben sexan
coa creación de emprego,
ben sexa coa posta en
marcha de novos servizos, ou
combinando ambas.
Impulsar a modernización
e diversificación das
explotacións agrogandeiras
para mellorar os seus
rendementos económicos

Obxectivos
estratéxicos
OE.3.1.13
Dinamizar as
zonas pesqueiras,
impulsando
un modelo
transversal de
desenvolvemento
sostible

Resultados esperados

Principais actuacións

Mellorar a
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 e conservar
e recuperar o patrimonio
cultural, histórico,
arquitectónico e medio
ambiental, valorizalo
e promover a súa
explotación sostible

z Convocatoria anual de axudas para a mellora
da formación, cooperación e intercambio de
experiencias, promoción do patrimonio e dos
produtos da pesca e acuicultura, dinamización,
mellora da competitividade empresarial e en
xeral, para promover o desenvolvemento local das
zonas pesqueiras.

Alcanzar a dimensión
territorial necesaria para o
aproveitamento eficiente dos
recursos forestais e a mellora
da competitividade das
industrias do sector

z Posta en marcha de iniciativas participativas para a
recollida de residuos nas zonas costeiras.
z Levar a cabo actuacións de apoio técnico
relacionadas coa promoción do desenvolvemento
das zonas pesqueiras.
z 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.
z 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.

Indicadores
resultado

Indicadores productividade

IR OE.3.1.13.a
Emprego creado.

Número de proxectos de axuda
preparatoria.

IR OE.3.1.13.b
Emprego mantido.

Número de estratexias
de implementación de
desenvolvemento local.

IR OE.3.1.13.c
Número de
negocios creados.

Número de proxectos de
cooperación.
Estudos, informes e traballos
técnicos.
Empresas que inician a súa
actividade.
Actuacións de recollida de
residuos.
Actuacións de estratexia
realizadas.
Solicitudes presentadas para
actividades de cooperación.
Empregos creados, desagregados
por sexo.
Empregos mantidos,
desagregados por sexo.

z Fomento e aproveitamento sostible do patrimonio
medioambiental das zonas pesqueiras.

Incrementar a produtividade
agrícola, fomentando
o progreso técnico e o
emprego óptimo dos
factores de produción

z 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.

Mellorar a competitividade
da pesca extractiva e da
Alta incidencia de incendios forestais con repetición de taxas anuais
acuicultura protexendo
superiores ao 0,5 % da superficie forestal arbórea total.
os recursos pesqueiros
e respectando o medio
ambiente

z Reforzo das comunidades no desenvolvemento
local e da gobernanza dos recursos pesqueiros e
actividades marítimas locais.
z Fomento da cooperación.
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Prioridade de actuación 3.2. Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co medio ambiente e a paisaxe. Fomento dunha economía baixa en carbono (1/2)
Debilidades
A Comunidade Autónoma de Galicia é deficitaria
en enerxía, o 16,4% da enerxía primaria provén de
Galicia e o 83,6% é importado.
Fontes de enerxías renovables instaladas moi
dependente das condicións meteorolóxicas.
Intensidade enerxética galega 215 ktep por 1000
euros. Superior á media española e europea. O
obxectivo de eficiencia enerxética na Estratexia
Europa 2020 expón seguir reducindo esta cifra ata
132,57 ktep/1000 euros en 2020.
As emisións de gases efecto invernadoiro (GEI)
están en 2013 10,2 puntos por encima do
obxectivo 2020, a pesar da redución nos últimos
anos. As empresas de Galicia superaron as
emisións de toneladas de CO2 declaradas fronte ás
a priori asignadas.
O marco de apoio ás enerxías renovables supuxo
un sobrecusto para o sistema eléctrico que
incrementou o déficit tarifario.
Mobilidade baseada prioritariamente, no relativo ás
persoas, no vehículo privado. Transporte urbano de
pasaxeiros/as moi reducido (3,7% do total nacional
en 2013).
Pouco desenvolvemento da enerxía a partir de
biomasa forestal residual ou subprodutos ou
residuos da agricultura.
Baixa implantación de tecnoloxías enerxeticamente
eficientes.

Necesidades
Aumentar a
produción de
enerxías renovables
co obxectivo
de reducir a
dependencia
enerxética do
exterior.
Reducir o consumo
enerxético derivado
de enerxías non
renovables e
prexudiciais en
termos ambientais.
Fomentar a
mobilidade
sustentable
desenvolvendo a
intermodalidade
entre modos de
transporte

Obxectivos
estratéxicos

Resultados esperados

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

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 das persoas usuarias 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

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.

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)
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Principais actuacións
z Desenvolver e xestionar
o Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia.
z Implantar un sistema de
transporte intelixente
no transporte público
metropolitano e interurbano
de viaxeiros/as por estrada.
z Desenvolver actuacións e
medidas destinadas a acadar
a intermodalidade entre o
transporte de viaxeiros/as
en ferrocarril e en autobús
interurbano e metropolitano.
z Instalacións de xeración de
calor distribuído.
z 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.

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

Indicadores productividade
Lonxitude de pistas para bicicletas e carreiros.
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.
Cursos de formación no ámbito do transporte de
mercadorías que se celebren.
Reclamacións formuladas ante a Xunta Arbitral do
Transporte de Galicia.
Tempo de resolución das reclamacións formuladas ante
a Xunta Arbitral do Transporte de Galicia.

IR OE.3.2.02.a
Capacidade adicional para producir enerxía renovable
Capacidade de
en MW.
produción e
distribución de
enerxías renovables
para usos térmicos
en ktep.

z Uso das tecnoloxías de
aproveitamento térmico da
biomasa para particulares.
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Prioridade de actuación 3.2. Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co medio ambiente e a paisaxe. Fomento dunha economía baixa en carbono (2/2)
Debilidades
A Comunidade Autónoma de Galicia é deficitaria en
enerxía, o 16,4% da enerxía primaria provén de Galicia
e o 83,6% é importado.
Fontes de enerxías renovables instaladas moi
dependente das condicións meteorolóxicas.

Necesidades
Aumentar a produción
de enerxías renovables
co obxectivo de reducir a
dependencia enerxética do
exterior.

Reducir o consumo enerxético
Intensidade enerxética galega 215 ktep por 1000
derivado de enerxías non
euros. Superior á media española e europea. O
obxectivo de eficiencia enerxética na Estratexia Europa renovables e prexudiciais en
termos ambientais.
2020 expón seguir reducindo esta cifra ata 132,57
Fomentar a mobilidade
ktep/1000 euros en 2020.
sustentable desenvolvendo a
As emisións de gases efecto invernadoiro (GEI) están
en 2013 10,2 puntos por encima do obxectivo 2020, a intermodalidade entre modos
de transporte
pesar da redución nos últimos anos. As empresas de
Galicia superaron as emisións de toneladas de CO2
declaradas fronte ás a priori asignadas.

O marco de apoio ás enerxías renovables supuxo un
sobrecusto para o sistema eléctrico que incrementou
o déficit tarifario.

Obxectivos estratéxicos
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.

Resultados esperados
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.

Mobilidade baseada prioritariamente, no relativo ás
persoas, no vehículo privado. Transporte urbano de
pasaxeiros/as moi reducido (3,7% do total nacional
en 2013).

Principais actuacións

Indicadores resultado

IR OE.3.2.03.a
z Proxectos de aforro e eficiencia
Intensidade enerxética
enerxética nas industrias e no sector
final.
servizos, por exemplo: renovación de
caldeiras de derivados de petróleo por
outras máis eficientes ou por bombas
de calor aerotérmicas ou 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
ou centrais de frío; implementación de
equipos de medida e monitorización de
consumos enerxéticos que contribúan
a unha mellora da xestión da enerxía na
empresa.

Indicadores productividade
Redución do consumo de enerxía
final en infraestruturas públicas
ou empresas.
Redución do consumo anual
de enerxía primaria en edificios
públicos.
Axudas concedidas.
Inspeccións.

z 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.

Pouco desenvolvemento da enerxía a partir de
biomasa forestal residual ou subprodutos ou residuos
da agricultura.
Baixa implantación de tecnoloxías enerxeticamente
eficientes.
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Prioridade de actuación 3.3. Potenciación do turismo en Galicia a partir dun medio ambiente e cultura privilexiados (1/1)
Debilidades

Necesidades

Posicionar a Galicia como
marca e como destino turístico
diferencial a nivel interno,
nacional e internacional a
A escasa cultura da innovación como
factor necesario para favorecer ao sector través dun modelo turístico
sustentable
turístico.
A estacionalidade da demanda turística,
centrada no mes de agosto, e a baixa
estadía media.

A necesidade de capacitación de
recursos humanos con formación en
turismo.
Un tecido empresarial formado por
empresas turísticas de pequeno tamaño
e cun reducido avance tecnolóxico.
O feismo urbanístico e a abundancia de
elementos disonantes que prexudican a
paisaxe galega.
Insuficientes actividades e servizos
complementarios que complementen a
oferta turística.

Afianzar un sector turístico
galego competitivo, proactivo,
innovador e coordinado, con
visión internacional.

Obxectivos estratéxicos
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.

Resultados esperados

Principais actuacións

Indicadores resultado

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, incrementar
o mercado internacional con
preferencia en tempada media
ou baixa e incremento do
mercado interno que posúe unha
maior accesibilidade durante
todo o ano e incrementar o gasto
medio mediante unha mellora da
calidade dos produtos ofrecidos,
incrementando a competitividade
e a sustentabilidade.

z Promoción nacional e internacional da oferta turística
de Galicia.

IR OE.3.3.01.a Pernoitas
en establecementos
turísticos

z Actuacións de apoio e de formación ao sector para
incremento de estándares de calidade.
z Inclusión das novas tecnoloxías na difusión e na
experiencia do turismo en Galicia.
z 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.

Indicadores productividade
Accións de promoción de
produtos turísticos.
Accións de mellora sobre o
Camiño de Santiago.
Aumento do número de visitas
previstas a lugares pertencentes
ao patrimonio cultural e natural e
atraccións subvencionadas.

z Desenvolvemento e promoción de recursos turísticos
naturais e culturais.
z Liñas de colaboración con outras administracións
e o sector turístico privado para a mellora,
fortalecemento, complementariedade e promoción
da oferta turística de Galicia.
z Apoio a mellora da accesibilidade aos recursos
turísticos.

A percepción negativa respecto ao clima
galego por parte dos e das turistas.

z Apoio ao desenvolvemento, dinamización e
excelencia turística nos distintos territorios de Galicia,
a través dos plans de apoio aos xeodestinos.
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Prioridade de actuación 3.4. Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial (1/2)
Debilidades

Necesidades

Previsible efecto do cambio climático no
incremento de incendios e inundacións.

Promoción turística
sustentable das áreas
naturais

Procesos de desertificación e erosión,
especialmente como consecuencia dos
incendios forestais e a erosión hídrica.
Vulnerabilidade fronte aos riscos de
inundacións e secas. Os modelos de
predición meteorolóxicos apuntan a un
aumento das precipitacións extremas do
10% (precipitación diaria), o que levará
un incremento do risco de inundación.
Previsible efecto do cambio climático no
incremento de pragas, enfermidades e
parasitos vexetais e animais.
Insuficiente desenvolvemento da xestión
forestal sustentable dos recursos
forestais.
Falta de información continua sobre
biodiversidade e de sensibilizar a certos
sectores.
Acuicultura mariña: exceso de auga doce
e mortaldade en bancos marisqueiros.
Escaseza de fórmulas de cooperación
eficientes en proxectos de
infraestruturas e prestación de servizos
municipais. Desigualdade territorial na
prestación de servizos básicos locais.

Fomentar a xestión,
protección e
mantemento de
espazos naturais e a
súa biodiversidade
Completar o proceso
de ordenación
urbanística do
territorio galego de
xeito que se acade
unha estrutura
urbanística eficiente e
sustentable
Modernizar a
administración
pública local para
mellorar a súa
prestación de
servizos

Obxectivos
estratéxicos
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 a
administración local.

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

Resultados esperados

Principais actuacións

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 da paisaxe, 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 e
conseguir unha administración local máis
eficiente e accesible a través das novas
tecnoloxías, ofrecendo máis prestacións
sen incrementar os seus custos de
funcionamento.

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

IR OE.3.4.01.a
Concellos con
implantación da
administración
electrónica.
IR OE 3.4.01.b
Concellos que
xestionen de xeito
compartido os
servizos públicos.

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

z Apoio ás corporacións locais.
z Accións de apoio ás entidades locais para
acadar un nivel homoxéneo de prestación de
servizos públicos dixitais.

Aplicacións desenvolvidas.

z Accións de mellora de infraestruturas e
servizos públicos e realización de programas
conxuntos coas entidades locais.

Asegurar a conservación da biodiversidade, z Desenvolvemento de proxectos para o
mediante medidas que garantan a mellora
mantemento das condicións ambientais
do estado dos hábitat e das especies,
necesarias para a conservación ou
consolidando un modelo sustentable de
recuperación de especies relacionadas o
explotación das áreas protexidas que
medio agrario e os seus hábitats en zonas
garanta o mantemento dos espazos
da Rede Natura 2000 e outras áreas de alto
protexidos e sirva de sustento á poboación
valor natural.
que vive e traballa neles
z Accións para a mellora dos hábitats, da
paisaxe rural e do desenvolvemento de
actividades tradicionais.
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Indicadores
resultado

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

Número de axudas en materia de conservación da
natureza.
Número de actuacións desenvolvidas en zonas Rede
Natura 2000.
Número de proxectos de carácter medioambiental.
Actuacións de estudo, difusión e promoción.
Actuacións destinadas á recuperación e
rexeneración do entorno desenvolvidas.
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Prioridade de actuación 3.4. Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial (2/2)
Debilidades

Necesidades

Previsible efecto do cambio climático no
incremento de incendios e inundacións.

Promoción turística
sustentable das áreas
naturais

Procesos de desertificación e erosión,
especialmente como consecuencia dos
incendios forestais e a erosión hídrica.
Vulnerabilidade fronte aos riscos de
inundacións e secas. Os modelos de
predición meteorolóxicos apuntan a un
aumento das precipitacións extremas do
10% (precipitación diaria), o que levará
un incremento do risco de inundación.
Previsible efecto do cambio climático no
incremento de pragas, enfermidades e
parasitos vexetais e animais.
Insuficiente desenvolvemento da xestión
forestal sustentable dos recursos
forestais.
Falta de información continua sobre
biodiversidade e de sensibilizar a certos
sectores.
Acuicultura mariña: exceso de auga doce
e mortaldade en bancos marisqueiros.
Escaseza de fórmulas de cooperación
eficientes en proxectos de
infraestruturas e prestación de servizos
municipais. Desigualdade territorial na
prestación de servizos básicos locais.

Fomentar a xestión,
protección e
mantemento de
espazos naturais e a
súa biodiversidade
Completar o proceso
de ordenación
urbanística do
territorio galego de
xeito que se acade
unha estrutura
urbanística eficiente e
sustentable
Modernizar a
administración
pública local para
mellorar a súa
prestación de
servizos

Obxectivos
estratéxicos

Resultados esperados

Principais actuacións

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.

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.

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.

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.

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

z Sistema de seguimento das DOT e dos restantes instrumentos
de ordenación do territorio.
z Aprobación do Atlas das Paisaxes de Galicia contendo os
Catálogos de Paisaxe e as Directrices de Paisaxe de Galicia.

Indicadores
resultado
IR OE.3.4.03.a
Superficie de
paisaxe catalogada.

Indicadores productividade
Campañas de educación
ambiental desenvolvidas.
Actuacións de estudo, difusión e
promoción.

z Plans Territoriais Integrados.

Hectáreas cartografadas.

z Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e
sustentabilidade.

Superficie de ortofoto

z Xestión da Infraestrutura de datos espaciais(IDEG) e do Sistema
de información xeográfica (SIX) corporativo.
z 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.

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

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

Estacións de medida da calidade
do aire.
Instalacións de seguimento e
control creadas de calidade
da auga.
Número de proxectos de
carácter ambiental.
Visitas á páxina web.

z Análise e avaliación da incidencia da actividade humana sobre o
medio ambiente.
z Desenvolvemento de proxectos innovadores de observación e
control ambiental.
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Prioridade de actuación 3.5. Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en Europa (1/1)
Debilidades
Ausencia de estacións depuradoras
en varios municipios galegos (aínda
que porcentaxe maior ao do conxunto
nacional) e como consecuencia menor
volume de tratamento de augas residuais
que o conxunto nacional.
Nivel de saturación alto nas plantas de
tratamento de residuos.
Novos custos asociados á implantación/
adaptación de novos sistemas de recollida
separada e tratamento.
Actuacións orientadas a alcanzar os
obxectivos ambientais da Directiva Marco
da auga, coa reforma e optimización dos
sistemas de saneamento das rías galegas
de gran potencial marisqueiro e turístico.
Risco alto de presión humana, cambios
uso-degradación-fragmentación de
hábitats.
Ineficiencias na xestión do ciclo urbano
integral da auga e incompatibilidades no
uso económico da auga e entre o ciclo
natural da auga e o ciclo do uso da auga.
Ineficacia e ineficiencia nos sistemas de
saneamento en época de chuvia.
Baixa recuperación de custes dos servizos
relacionados coa auga.

Necesidades
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 e
eliminar os puntos de
vertido incontrolado en
todo o territorio galego.
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

Diminuír a
vulnerabilidade fronte
ós riscos derivados
Insuficiente desenvolvemento dos sistemas de fenómenos
de información de residuos que permitan
meteorolóxicos e
un coñecemento rápido e eficaz da
hidrolóxicos extremos,
situación na súa produción e Xestión.
tales como enchentes
e secas
Dificultades para a comercialización de
produtos resultado do tratamento de
residuos
Instalacións de abastecemento obsoletas.

Obxectivos
estratéxicos
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.

Resultados esperados
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

Principais actuacións
z Aumentar a capacidade, eficiencia, eficacia e flexibilidade das
instalacións de xestión de residuos.
z Promoción e optimización da redución dos residuos xerados.
z Promoción da reutilización e alongamento da vida útil dos
produtos.
z Implantación de sistemas que garantan un alto nivel de recollida
selectiva, separación, reciclado e tratamento de residuos.
z Control preventivo das actividades dos produtores e xestores
de residuos.
z Control do cumprimento das condicións ambientais
establecidas nas instalacións e operativa dos produtores e
xestores e da rastrexabilidade de residuos.

Indicadores
resultado

Indicadores productividade

IR OE.3.5.01.a
Porcentaxe do
volume de residuos
domésticos
recollidos
selectivamente
sobre a produción
de residuos
domésticos.

Plantas de transferencia e/ou tratamento
de residuos creadas.

IR OE.3.5.01.b
Produción total
de residuos
domésticos

Superficie de solo rehabilitado (ha).

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

Número de procesos de participación
pública ao ano.

Capacidade adicional de recollida e
transporte de Residuos Solidos urbanos
(Tm/ano).
Capacidade adicional no tratamento e a
xestión dos residuos comerciais, industriais
ou perigosos (Tm/ano).
Número de proxectos de carácter
ambiental.
Superficie total de chan rehabilitado.

z Actuacións en educación ambiental para promover a reciclaxe
nas empresas e nos fogares.
z Medidas destinadas á restauración de áreas degradadas.
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.

Mellorar o estado de todas as z Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos,
masas de auga, de tal xeito
promover a participación pública para acadar unha maior
que todas as actividades
gobernanza.
que se desenvolven en
z Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso
torno da auga, sexan
ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e
compatibles entre si e cos
depuración os cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios
obxectivos medioambientais
territoriais existentes e buscando unha maior eficacia na
establecidos, dun xeito
execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas
sostible e que teña en conta
hidráulicas.
as condicións meteorolóxicas
z Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións
e hidrolóxicas extremas que
relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivados
se poden sufrir.
de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales
como secas e enchentes.
z Garantir a protección e mantemento do Dominio Público
Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.

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).
Actuacións de protección, conservación,
mantemento e mellora do Dominio Público
Hidraúlico.
Actuacións de colaboración para mellora
da xestión do ciclo integral da auga.
Número de puntos de vertedura
emendados.
Poboación beneficiaria das medidas de
prevención de inundacións.
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1.4. Eixe 4. Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
Prioridade de actuación 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 (1/2)
Debilidades
Baixo consumo cultural da cidadanía e das familias.
Escaso financiamento da cultura por parte das persoas
consumidoras pola tendencia á cultura gratuíta.
Ausencia de proxectos con vínculos transversais entre
cultura, educación e as novas tecnoloxías.
Escasa cultura innovadora nos modelos de negocio do
sector da comunicación.
Maior lentitude na incorporación da sociedade galega á
Sociedade da Información.
Fenda dixital respecto á media nacional e europea en
equipamentos e usos TIC en fogares, condicionada pola
estrutura poboacional.
Baixa porcentaxe de vendas por comercio electrónico:
en 2015 o 13,8% das empresas galegas de máis de 9
empregados/as que dispoñen na páxina web permiten
recepción de pedidos ou reservas online.
No sector TIC, o emprego en 2013, representa o 1,7%
respecto do total da poboación ocupada galega, mentres
que o valor engadido bruto (VEB) acada o 2,0% do PIB.
Fenda de xénero no uso de TIC, a pesar da redución dos
últimos anos, diferenza de 1 punto porcentual nalgún
indicador.

Necesidades
Fomentar a demanda e o
consumo cultural e impulsar
os procesos de creación
cultural
Apoiar aos medios de
comunicación social como
entidades que prestan un
servizo de subministro de
información e fomentar o
uso das novas tecnoloxías
nos medios de comunicación
e en consecuencia polos
cidadáns
Conformar un sector TIC
competitivo e innovador
e evolucionar cara a un
sector empresarial integrado
totalmente na economía do
coñecemento
Lograr unha cidadanía
altamente competente
no ámbito dixital e
completamente integrada na
sociedade do coñecemento

Obxectivos
estratéxicos

Resultados esperados

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.

Aumento da actividade
creativa e mellora en
cantidade e calidade
da oferta das industrias
culturais galegas.

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

A cidadanía de Galicia debe
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

Mellora da súa
competitividade, no
mercado interior e de
cara ao exterior, e da
rendibilidade dos axentes
e das empresas do sector
cultural

Principais actuacións

Indicadores resultado

z Estimular a oferta de contidos nos ámbitos da
cultura e a demanda de ditos contidos por parte
da cidadanía.

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

z Fortalecer o tecido cultural de base e o tecido
das industrias culturais e creativas galegas.
z 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.

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

z Accións de dinamización e consolidación do
sector da comunicación.

Axudas concedidas aos medios de
comunicación social.

z Fomento do uso das novas tecnoloxías.

Convenios asinados.

z Actuacións de apoio ás políticas educativas.
z Fomento do uso da lingua galega no ámbito da
comunicación social.

Distancia significativa respecto aos obxectivos da Axenda
Dixital Europea: diminución da poboación que nunca
usou a internet e aumento do uso regular da mesma, na
poboación en xeral e nos colectivos desfavorecidos.
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Prioridade de actuación 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 (2/2)
Debilidades
Baixo consumo cultural da cidadanía e das familias.
Escaso financiamento da cultura por parte das
persoas consumidoras pola tendencia á cultura
gratuíta.
Ausencia de proxectos con vínculos transversais
entre cultura, educación e as novas tecnoloxías.
Escasa cultura innovadora nos modelos de negocio
do sector da comunicación.
Maior lentitude na incorporación da sociedade galega
á Sociedade da Información.
Fenda dixital respecto á media nacional e europea en
equipamentos e usos TIC en fogares, condicionada
pola estrutura poboacional.
Baixa porcentaxe de vendas por comercio
electrónico: en 2015 o 13,8% das empresas galegas
de máis de 9 empregados/as que dispoñen na páxina
web permiten recepción de pedidos ou reservas
online.
No sector TIC, o emprego en 2013, representa o
1,7% respecto do total da poboación ocupada galega,
mentres que o valor engadido bruto (VEB) acada o
2,0% do PIB.
Fenda de xénero no uso de TIC, a pesar da redución
dos últimos anos, diferenza de 1 punto porcentual
nalgún indicador.
Distancia significativa respecto aos obxectivos da
Axenda Dixital Europea: diminución da poboación
que nunca usou a internet e aumento do uso regular
da mesma, na poboación en xeral e nos colectivos
desfavorecidos.

Necesidades
Fomentar a demanda
e o consumo cultural e
impulsar os procesos de
creación cultural
Apoiar aos medios de
comunicación social como
entidades que prestan un
servizo de subministro
de información e
fomentar o uso das
novas tecnoloxías nos
medios de comunicación
e en consecuencia polos
cidadáns

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

Conformar un sector TIC
competitivo e innovador
e evolucionar cara a
un sector empresarial
integrado totalmente na
OE.4.1.04 Mellorar o
economía do coñecemento
uso e a calidade das
Lograr unha cidadanía
TICs e o acceso ás
altamente competente
mesmas.
no ámbito dixital e
completamente integrada
na sociedade do
coñecemento

Resultados esperados
O despregamento das
infraestruturas de comunicación
de acordo cos principios de
seguridade nas instalacións, dos
usuarios/as e do público en xeral,
garantindo a máxima calidade
do servizo.
A competitividade da CRTVG co
fin de contribuír á 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
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
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Principais actuacións

Indicadores resultado

z Accións de mellora e
ampliación da rede
de infraestruturas
de comunicación e
radiodifusión. Emisión e
produción de contidos
de calidade de radio e
televisión en galego.

IR OE.4.1.03.a Usuarios/as
da CRVTG (de televisión e
radiooíntes)

Estudos, informes e traballos técnicos. Actuacións
de infraestrutura de comunicación e radiodifusión.
Portais en redes sociais. Webs do catálogo.
Emisión de programas de radio. Emisión de
programas de televisión. IR OE.

z 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.

IR OE.4.1.04.a Persoas
que interactuaron coa
Administración por Internet
para obter información.

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

IR OE 4.1.04.b Empresas de
máis de dez traballadores e
traballadoras que presentan
impresos á Administración
de forma electrónica.

Número adicional de fogares con acceso a banda
ancha de ao menos 30 Mbps.

IR OE 4.1.04.c Empresas con
menos de dez empregados
que presentan impresos á
Administración de forma
electrónica.

Indicadores productividade

Número de empresas que reciben axudas.

Poboación escolar que esta cuberta polos servizos
públicos electrónicos educativos.
Órganos xudiciais cubertos polo Expediente
xudicial electrónico.
Número usuarios/as rede ceMIT.
Número de procedementos teletramitables que se
crean ou melloran coa operación.
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Prioridade de actuación 4.2. Conservación e promoción da riqueza cultural de Galicia (1/1)
Debilidades
Grave déficit na
actualización das
coleccións das bibliotecas
públicas, a maioría de
titularidade municipal
que contan con escasa
dotación de recursos.
Falta de desenvolvemento
das aplicacións
informáticas para a xestión
e difusión documental e
carencia de arquivos e
profesionais arquiveiros.
O patrimonio galego é na
súa maioría de titularidade
privada, con propietarios/
as que carecen de
recursos suficientes para
protexer e conservar o seu
patrimonio, ou non están
suficientemente motivados
ou interesados en facelo.
Desigual uso do idioma
galego segundo o grupo
de idade, sendo máis baixo
que a media nas xeracións
máis novas.
Escaso uso da lingua
galega no ámbito
socioeconómico.

Necesidades

Obxectivos estratéxicos

Resultados esperados

Promover a difusión
e a posta en valor do
patrimonio cultural
e fomentar as
accións destinadas a
investigar e ampliar o
seu coñecemento e
as súas necesidades
de conservación,
restauración e
rehabilitación.

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

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

Principais actuacións
z 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.

Indicadores resultado
IR OE.4.2.01.a Número de
asistentes ás actividades
culturais realizadas nas
bibliotecas, museos, e
arquivos, así como nos
centros de interpretación.

Indicadores productividade
Número de usuarios/as 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.
Bibliotecas, arquivos, museos e centros de
interpretación dotadas de novos equipamentos.
Bibliotecas dotadas con fondos bibliográficos

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

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 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.

IR OE.4.2.02.a Bens
declarados de interese
cultural (BIC)

Número de obras de conservación, restauración e
protección realizadas.
Número de proxectos en materia de protección e
promoción do patrimonio cultural.
Entidades beneficiadas.
Aumento do número de visitas previstas a lugares
pertencentes ao patrimonio cultural e natural e
atraccións subvencionadas.
Intervencións realizadas nos xacementos
arqueolóxicos de Galicia.

Acadar unha maior
OE.4.2.03 Difundir a
presenza e coñecemento do
conveniencia de empregar a
lingua galega nos distintos eidos galego na sociedade.
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.

z Continuar co proceso de normalización lingüística en
desenvolvemento do Plan xeral de normalización da
lingua galega.
z 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.
z Accións de fomento do uso da lingua galega no ámbito
empresarial.

IR OE.4.2.03.a Persoas,
agrupadas por sectores,
receptoras das distintas
actividades de difusión,
dinamización e
normalización da lingua
galega (sector económico,
mocidade, familiar, sector
académico).

Actuacións de formación e dinamización social
do galego.
Campañas de difusión e promoción.
Subvencións para a promoción da lingua galega.
Axudas concedidas.
Participantes en actividades de formación,
desagregados por sexo.
Convenios e/ou acordos asinados

z Actividades de formación do galego.
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Prioridade de actuación 4.3. Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa influencia e colaboración con Europa, a Eurorexión e o resto do Estado. (1/1)
Debilidades

Necesidades

Obxectivos estratéxicos

Resultados esperados

Elevadas taxas de conxestión e
pendencia dos órganos xudiciais
radicados en Galicia.

Fomentar e difundir o uso
do galego nos diferentes
sectores da sociedade
principalmente nos
considerados prioritarios e
estratéxicos e desenvolver
actividades de formación
do galego.

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

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

Vulnerabilidade aos incendios
forestais e outros riscos
derivados do cambio climático.
Duración dos trámites
parlamentarios.
Insuficientes recursos
económicos dos concellos
para a prestación de servizos,
en especial os pequenos e de
escasa poboación.

Defender e impulsar
os intereses de Galicia
a través dunha acción
exterior propia e
impulsar a cooperación
interrexional.
Potenciar un servizo
público de seguridade
de calidade, máis eficaz e
eficiente.
Mellorar a capacidade
institucional e a eficiencia
da administración de
xustiza en Galicia.

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

Indicadores resultado
IR OE.4.3.01.a Taxa de
resolución (cociente entre
os asuntos resoltos e os
ingresados).

z Medidas para a modernización e achegamento á
cidadanía da Administración de Xustiza.

Indicadores productividade
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.
Entidades beneficiarias.
Persoas beneficiarias, desagregadas por
sexo.
Funcionarios adscritos aos novos servizos
creados.

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.

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 calamidade pública a través
dun sistema integrado de
protección civil.

z 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.
z Profesionalización dos servizos de emerxencia.
z Accións de formación, actualización e
especialización na AGASP ao distinto persoal de
protección civil e seguridade pública.

IR OE.4.3.02.a Tempo
medio transcorrido entre as
chamadas e a mobilización
de medios.

Poboación atendida polo sistema de
atención ás emerxencias.
Profesionais de intervención ante urxencias.
Participantes en actividades de formación,
desagregados por sexo.
Poboación beneficiada pola actuación e que
diminúe o seu risco.

z Potenciación da seguridade pública a través do
Corpo Nacional de Policía Adscrita á Xunta de
Galicia (UPA).
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2. Avaliación previa
da estratexia
do PEG
2015-2020
A continuación faise unha valoración da estratexia global deseñada no PEG
a través da análise de detalle das súas coherencias internas e externas.

2.1. Coherencia interna do PEG 2015-2020
A análise de coherencia interna mostra a integración lóxica das diferentes partes da estratexia nunhas metas comúns e interrelacionadas que
mostran a solidez do Plan Estratéxico. Esta valoración realízase a través
da relación entre a formulación estratéxica do Plan e os Programas de
Gasto da Xunta, da vinculación das Necesidades detectadas de Galicia
coas Prioridades de Actuación planificadas, da coherencia entre as Prioridades de Actuación, da coherencia entre as Prioridades de Actuación e os
Obxectivos Transversais do PEG e da coherencia entre as Prioridades de
Actuación e os Plans sectoriais da C.A. vixentes en 2015.

2.1.1. Relación entre a formulación estratéxica do PEG
2015-2020 e os Programas de Gasto dos orzamentos
da C.A. de 2016
Na formulación da estratexia do PEG seguiuse una estrutura metodolóxica baseada na elaboración dunha árbore de 5 Eixes, 20 Prioridades de
Actuación, 74 Obxectivos Estratéxicos e 21 Obxectivos Instrumentais, que
están en consonancia co Obxectivo Xeral do Plan, que a súa vez está relacionado co impulso dun modelo de crecemento económico en Galicia
baseado na innovación e o capital humano.
Na primeira metade vertical da matriz de correspondencia mostrase a relación directa entre os 5 Eixes da estratexia e as 20 Prioridades de Actua-
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ción, que se constitúen no punto de partida para avaliar a pertinencia do primeiro nivel
da estratexia do PEG. Apreciase que a estratexia está expresada de forma avaliable
e comprensible, e que cada Prioridade de Actuación está relacionada directamente
cun Eixe, a pesar de que, indirectamente, a relación é múltiple.
De cada un dos Eixes dependen aquelas Prioridades de Actuación relacionadas más
directamente con eles. Así, o Eixe 1, que está vinculado coa empregabilidade e o crecemento intelixente, descomponse en 5 Prioridades de Actuación (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e
1.5). O Eixe 2, relacionado co benestar das persoas e as familias e a cohesión social,
presenta relación directa con 5 Prioridades de Actuación (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5). As
Prioridades de Actuación 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 presentan unha vinculación directa co
Eixe 3, relacionado co crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e
montes. O Eixe 4, que está vinculado coa sociedade dixital, lingua, a cultura e o reforzo
do peso de Galicia no seu entorno, ten unha relación directa coas Prioridades de Actuación 4.1, 4.2 e 4.3. E por último, as Prioridades de Actuación 5.1 e 5.2 inscríbense
directamente no marco do Eixe 5, que está vinculado coa Administración moderna,
eficiente e de calidade.
Na análise global da matriz apreciase que cada un dos Programas de Gasto da
Xunta de 2016 teñen vinculación directa, ao menos, cunha Prioridade de Actuación do PEG.
Destaca o Eixe 3, relacionado co crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura,
gandería e montes, que a través das súas cinco Prioridades de Actuación, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4 e 3.5, é atendido por 33 Programas de Gasto do ano 2016. Neste Eixe, sobresae a
PA 3.1, que con 20 vinculacións de Programas de Gasto mostra a importancia do sector primario e a calidade dos produtos galegos para fixar a poboación ao medio rural
na estratexia do Plan Estratéxico.
A seguinte táboa mostra a correspondencia entre a formulación estratéxica do Plan e
os Programas de Gasto dos orzamentos da C.A. de 2016.
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Táboa 1. Relación entre os Eixes e as Prioridades de Actuación da estratexia do PEG
cos Programas de Gasto orzamentarios de 2016
Eixes

E1

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

561A, 561B, 561C

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

531A, 613A, 731A, 732A,
734A, 741A, 751A

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

321A, 322A, 322C, 323A,
323B, 324A, 324B, 324C

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

451A, 512B

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

421A, 422A, 422C, 422D,
422E, 422G, 422H, 422I,
422K, 422L, 422M, 423B

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

411A, 412A, 412B, 413A,
414A, 441A

2.2

E2

Programas de gasto

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

312D, 312E

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

311A, 312B, 312F, 312G,
313A, 331A, 423A

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

312A, 312C, 313B, 313C,
313D

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

451B, 451C
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Eixes

E3

Prioridades de Actuación

Programas de gasto

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

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

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

512A, 733A

3.3

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

761A

3.4

Conservación da natureza, ordenación do
territorio e da paisaxe e cohesión territorial

141A, 511A, 521A, 541A,
541B, 541E, 811B, 811C

3.5

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

541D, 542A

Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á
industria cultural e de medios como unha fonte
4.1
de riqueza e impulso ao desenvolvemento da
sociedade da información
E4

Eixe
instrumental

4.2

Conservación e promoción da riqueza cultural
de Galicia

432B, 432C, 461A, 461B,
571A
151A, 431A, 432A, 433A

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

111A, 111B, 111C, 111D,
111E, 121C, 131A, 161A,
212A, 811C

5.1.

Función pública profesional, motivada e
orientada ao servizo público

121B, 122B, 123A, 124A

5.2.

Administración transparente, eficiente e
orientada a resultados

121A, 122A, 581A, 611A,
612A, 621A, 621B, 911A

Tamén sobresae o Eixe 1, vinculado coa empregabilidade e o crecemento intelixente,
que a través das súas cinco Prioridades de Actuación, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, é atendido
por 32 Programas de Gasto. A PA 1.5 é a máis atendida que, con 12 vinculacións de
Programas de Gasto, mostra a importancia que o deseño da estratexia do PEG lle da
a educación e a formación.
A continuación figura o Eixe 2, relacionado co benestar das persoas e as familias e a
cohesión social, con cinco Prioridades de Actuación, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, e o Eixe 4,
vinculado coa sociedade dixital, lingua, a cultura e o reforzo do peso de Galicia no seu
entorno, con tres Prioridades de Actuación, 4.1, 4.2 e 4.3, que son atendidos por 22 e
19 Programas de Gasto respectivamente.
E finalmente, as actuacións do Eixe 5, relacionado coa administración moderna, eficiente e de calidade, son atendidas por 12 Programas de Gasto dos orzamentos da
C.A. do ano 2016.
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2.1.2. Vinculación das Necesidades detectadas en Galicia coa estratexia do PEG 2015-2020
Neste apartado analízase a pertinencia da estratexia do PEG a partir da relación existente entre as Necesidades detectadas pendentes de satisfacer en Galicia e as Prioridades de Actuación planificadas.
Para elo se constrúe a seguinte táboa, onde se especifica para cada Necesidade cal é
a Prioridade de Actuación que a cubre e, dentro desta, o número de Obxectivos Estratéxicos / Obxectivos Instrumentais (OE/OI) que contribúen a atendela.
Así, o Eixe 1 Empregabilidade e crecemento intelixente atende aos OE/OI de 17 necesidades, o Eixe 2 Benestar das persoas e as familias e cohesión social a 16, o Eixe
3 Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes a 19, o Eixe
4 Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno a 9 e,
por último o Eixe 5 Administración moderna, eficiente e de calidade cobre coas súas
actuacións 4 necesidades.
Sobresaen tres Necesidades que son atendidas por máis dunha Prioridade de
Actuación:
z

Continuar coa redución dos trámites e cargas administrativas e dos tempos de
tramitación pola Administración autonómica e rematar a racionalización e a reordenación das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia.

z

Atender e procurar a protección ás persoas en risco de exclusión social para facilitar a súa integración social e a incorporación ao mercado laboral.

z

Optimizar os recursos públicos na xestión dos servizos transversais da Xunta de
Galicia, mellorar a eficiencia da contratación pública e acadar unha maior racionalización do funcionamento administrativo.

Desde a perspectiva dos Obxectivos Estratéxicos e Instrumentais que atenden as necesidades, obsérvase por unha banda que as Prioridades de Actuación 3.1, 1.2 e 1.3
son as que presentan un maior número de contribucións, 17, 15 e 15 respectivamente, e por outra banda, que case o 39% das necesidades (25 de 65) están cubertas
por máis dun Obxectivo Estratéxico ou Instrumental. As necesidades cubertas por un
maior número de Obxectivos Estratéxicos ou Instrumentais son as seguintes:
z

Desenvolver os factores territoriais de competitividade: solo industrial, enerxía,
loxística, formación dual, integración efectiva das TIC e tecnoloxías facilitadoras,
infraestruturas axeitadas (7 OE/OI).

z

Reforzar o sistema educativo galego mediante a modernización das infraestruturas
e a utilización das novas tecnoloxías (7 OE/OI).

z

Fixar a poboación no rural a través de iniciativas que melloren a condición vital das
súas xentes, ben sexan coa creación de emprego, ben sexa coa posta en marcha
de novos servizos, ou combinando ambas (6 OE/OI).
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z

Atender e procurar a protección ás persoas en risco de exclusión social para facilitar a súa integración social e a incorporación ao mercado laboral (4 OE/OI).

z

Diminuír o fracaso escolar e mellorar a empregabilidade do alumnado, fundamentalmente o que remata a formación profesional (4 OE/OI).

z

Fomentar a xestión, protección e mantemento de espazos naturais e a súa biodiversidade (4 OE/OI).

z

Mellorar a competitividade da pesca extractiva e da acuicultura protexendo os recursos pesqueiros e respectando o medio ambiente (4 OE/OI).

z

Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas, especialmente daquelas con maiores dificultades de acceso ao mercado laboral, por medio
da adquisición de experiencia profesional, orientación profesional e adquisición e/
ou actualización de competencias profesionais (4 OE/OI).

z

Reducir a taxa de desemprego, especialmente do desemprego xuvenil (4 OE/OI).

z

Continuar coa redución dos trámites e cargas administrativas e dos tempos de
tramitación pola Administración autonómica e rematar a racionalización e a reordenación das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia (3
OE/OI)

z

Adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, así como mellorar a súa situación contractual para garantir o seu mantemento
no emprego e permitir a súa progresión profesional (3 OE/OI).

z

Apoiar accións que faciliten e incentiven o crecemento do tamaño das empresas
galegas (3 OE/OI).

z

Incrementar a produtividade agrícola, fomentando o progreso técnico e o emprego
óptimo dos factores de produción (3 OE/OI).

z

Mellorar o financiamento de accións de mellora da produtividade, competitividade
empresarial e internacionalización empresarial (3 OE/OI).

z

Promoción turística sustentable das áreas naturais (3 OE/OI).

z

Promover a difusión e a posta en valor do patrimonio cultural e fomentar as accións destinadas a investigar e ampliar o seu coñecemento e as súas necesidades
de conservación, restauración e rehabilitación (3 OE/OI).

z

Optimizar os recursos públicos na xestión dos servizos transversais da Xunta de
Galicia, mellorar a eficiencia da contratación pública e acadar unha maior racionalización do funcionamento administrativo (3 OE/OI).

Os vínculos analizados anteriormente permiten comprobar que todas as Necesidades se tiveron en conta á hora de deseñar a estratexia para Galicia nos vindeiros
anos e que foron atendidas, polo menos, por unha Prioridade de Actuación do PEG,
e ao mesmo tempo apreciase que un número alto de Obxectivos Estratéxicos e Instrumentais (39%) proporcionan unha resposta múltiple aos problemas indicados.
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Táboa 2. Relación entre as necesidades e as Prioridades de Actuación do PEG 20152020 (o valor das celas refírese ao número de OE/OI que atenden esa necesidade)
Prioridades de Actuación
Necesidades
Desenvolver os factores territoriais de competitividade: solo industrial, enerxía, loxística, formación dual, integración efectiva
das TIC e tecnoloxías facilitadoras, infraestruturas axeitadas.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5 3.1. 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

TOTAL
OE/OI
7

7

Reforzar o sistema educativo galego mediante a modernización
das infraestruturas e a utilización das novas tecnoloxías.

7

7

Fixar a poboación no rural a través de iniciativas que melloren
a condición vital das súas xentes, ben sexan coa creación de
emprego, ben sexa coa posta en marcha de novos servizos, ou
combinando ambas.

6

6

Atender e procurar a protección ás persoas en risco de exclusión social para facilitar a súa integración social e a incorporación ao mercado laboral.

1

Diminuír o fracaso escolar e mellorar a empregabilidade do
alumnado, fundamentalmente o que remata a formación profesional.

4

3

4

4

Fomentar a xestión, protección e mantemento de espazos naturais e a súa biodiversidade

4

4

Mellorar a competitividade da pesca extractiva e da acuicultura protexendo os recursos pesqueiros e respectando o medio
ambiente.

4

4

Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas ou
inactivas, especialmente daquelas con maiores dificultades de
acceso ao mercado laboral, por medio da adquisición de experiencia profesional, orientación profesional e adquisición e/ou
actualización de competencias profesionais

4

4

Reducir a taxa de desemprego, especialmente do desemprego
xuvenil.

4

4

Continuar coa redución dos trámites e cargas administrativas e
dos tempos de tramitación pola Administración autonómica e
rematar a racionalización e a reordenación das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia.

1

Adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, así como mellorar a súa situación
contractual para garantir o seu mantemento no emprego e
permitir a súa progresión profesional.
Apoiar accións que faciliten e incentiven o crecemento do tamaño das empresas galegas.

3

3

3

3

3

Incrementar a produtividade agrícola, fomentando o progreso
técnico e o emprego óptimo dos factores de produción.
Mellorar o financiamento de accións de mellora da produtividade, competitividade empresarial e internacionalización empresarial.

2

3

3

3

3

Promoción turística sustentable das áreas naturais

3

3

Promover a difusión e a posta en valor do patrimonio cultural
e fomentar as accións destinadas a investigar e ampliar o seu
coñecemento e as súas necesidades de conservación, restauración e rehabilitación.

3

3

Optimizar os recursos públicos na xestión dos servizos transversais da Xunta de Galicia, mellorar a eficiencia da contratación pública e acadar unha maior racionalización do funcionamento administrativo.

1
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Prioridades de Actuación
Necesidades

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5 3.1. 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

Apoiar aos medios de comunicación social como entidades que
prestan un servizo de subministro de información e fomentar
o uso das novas tecnoloxías nos medios de comunicación e en
consecuencia polos cidadáns.

TOTAL
OE/OI

2

2

Aumentar as competencias emprendedoras e incrementar o
número de empresas e iniciativas de traballo por conta propia
sustentables creadas, facilitando o seu financiamento mellorando a calidade e eficiencia dos servizos de apoio e de consolidación.

2

2

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.

2

2

Impulsar a modernización e diversificación das explotacións
agrogandeiras para mellorar os seus rendementos económicos.
Impulsar o sector industrial cara á obtención dun maior valor
engadido, especialmente dos sectores tradicionais, emerxentes ou de alto potencial de crecemento.

2

2

2

2

Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos
fogares, principalmente daqueles con baixos ingresos e dar cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda
da súa vivenda habitual.

2

2

Reducir ou eliminar a discriminación por razón de sexo e protexer e apoiar ás mulleres que sofren violencia de xénero.

2

2

Mellorar a profesionalización dos empregados e empregadas
públicos da Comunidade Autónoma, promovendo unha formación continuada que redunde na mellora da prestación dos
servizos públicos á cidadanía.

2

Acadar unha atención integral da saúde dos cidadáns eliminando as barreiras entre os diferentes niveis asistenciais e superando a fragmentación da asistencia.

1

1

Actuar de xeito preventivo para contribuír a aumentar a esperanza de vida libre de dependencia

1

1

Afianzar un sector turístico galego competitivo, proactivo, innovador e coordinado, con visión internacional.
Alcanzar a dimensión territorial necesaria para o aproveitamento eficiente dos recursos forestais e a mellora da competitividade das industrias do sector.

1

1

Apoiar ás familias a través da prestación de servizos e axudas
complementarias da ensinanza para eliminar os obstáculos de
acceso e mantemento do alumnado galego nas ensinanzas
obrigatorias e de oferta obrigatoria.

1

1

1

1

Aumentar a produción de enerxías renovables co obxectivo de
reducir a dependencia enerxética do exterior.
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.

1

1

Apoiar eficentemente ás persoas dependentes necesitadas de
atención.

1

1

1

1

Completar o proceso de ordenación urbanística do territorio
galego de xeito que se acade unha estrutura urbanística eficiente e sustentable.

1

1

Conformar un sector TIC competitivo e innovador e evolucionar
cara a un sector empresarial integrado totalmente na economía do coñecemento.

1
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Prioridades de Actuación
Necesidades
Crear estruturas de apoio e intercambio de coñecemento que
retroalimenten os investimentos e que vinculen estes á produción de bens e servizos.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5 3.1. 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

1

1

Defender e impulsar os intereses de Galicia a través dunha
acción exterior propia e impulsar a cooperación interrexional.

1

Desenvolver actuacións encamiñadas á promoción de estilos
de vida saudables e ao desenvolvemento de políticas de prevención da enfermidade.

1

1

1

Diminuír a vulnerabilidade fronte ós riscos derivados de fenómenos meteorolóxicos e hidrolóxicos extremos, tales como
enchentes e secas.
Dinamizar o sector da construción e mellorar a especialización
en rehabilitación do mesmo.

TOTAL
OE/OI

1

1

1

1

Evitar a saturación das plantas de tratamento de residuos urbanos que impide a reciclaxe e a valorización dunha porcentaxe elevada dos residuos.

1

1

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.

1

1

Fomentar a demanda e o consumo cultural e impulsar os procesos de creación cultural.

1

1

Fomentar a mobilidade sustentable desenvolvendo a intermodalidade entre modos de transporte.

1

1

Fomentar e difundir o uso do galego nos diferentes sectores
da sociedade principalmente nos considerados prioritarios e
estratéxicos e desenvolver actividades de formación do galego.

1

1

Impulsar a conciliación da vida familiar e laboral, fomentando a
harmonización das responsabilidades familiares e laborais entre homes e mulleres e favorecendo o acceso aos servizos de
coidado e atención de menores e persoas dependentes.

1

1

Impulsar a recollida selectiva de residuos e eliminar os puntos
de vertido incontrolado en todo o territorio galego.

1

1

Lograr unha cidadanía altamente competente no ámbito dixital
e completamente integrada na sociedade do coñecemento.

1

1

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.

1

1

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

1

Mellorar a eficiencia no gasto sanitario co uso racional dos recursos sanitarios.

1

1

Mellorar a empregabilidade dos mozos e mozas galegos a través da adquisición dunha serie de competencias, destrezas e
capacidades complementarias á educación formal ou regrada.

1

1

Mellorar os mecanismos de prevención de riscos para minimizar o alto grao de risco a que se enfronta Galicia polas súas
condicións climáticas e territoriais.

1

1

Modernizar a administración pública local para mellorar a súa
prestación de servizos

1

Paliar as situacións graves de carencia e desprotección en amplos sectores da poboación galega residente no exterior, en
especial as persoas maiores.

1
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Prioridades de Actuación
Necesidades

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5 3.1. 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

Posicionar a Galicia como marca e como destino turístico diferencial a nivel interno, nacional e internacional a través dun
modelo turístico sustentable.

1

1

Potenciar un servizo público de seguridade de calidade, máis
eficaz e eficiente.
Priorizar accións de apoio a sectores de ciencia e tecnoloxía
para incrementar potencial de desenvolvemento socioeconómico galego.

1

1

1

1

Promover a accesibilidade universal e fomentar a eliminación
de calquera tipo de barreira que impida a participación das
persoas con discapacidade en termos de igualdade.

1

1

Racionalizar e mellorar a oferta académica, fomentando a colaboración entre as universidades e a súa internacionalización,
afondando na especialización dos campus e adecuándoa ás
necesidades do contorno socioeconómico galego.

1

1

Reducir o consumo enerxético derivado de enerxías non renovables e prexudiciais en termos ambientais.

1

1

Renovar e modernizar as infraestruturas sanitarias de xeito
sostible.
Resolver o déficit de investimento en I+D no sector privado.

1

1

1

1

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.

1

1

Mellorar a eficiencia, a calidade e a accesibilidade dos servizos
prestados aos cidadáns.
TOTAL OE/OI

3

TOTAL
OE/OI

15

15

2

12

5

3

5

6

2

17

3

2

9

4

5

4

3

Fonte: Elaboración propia.

2.1.3. Coherencia entre as Prioridades de Actuación. Análise da sensibilidade e influencia das Prioridades de Actuación
Outro aspecto relevante da coherencia interna do Plan é a presenza de conexións
entre Prioridades de Actuación que reforcen a capacidade global para alcanzar os
obxectivos perseguidos. A valoración desta cuestión baséase nunha análise de correspondencias entre os tipos de accións planificadas en cada unha das Prioridades de Actuación e a súa influenza no resto das Prioridades.
Como resultado da análise de sensibilidade e influenza das Prioridades de Actuación
obtemos que as prioridades 2.1: Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento
da saúde pública e dos hábitos de vida saudables e 5.2: Administración transparente, eficiente e orientada a resultados son influentes; as prioridades 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, 1.3: Aumento da empregabilidade
e produtividade dos traballadores e traballadoras de Galicia a través da formación e
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innovación constante, 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, 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 e 5.1: Función pública
profesional, motivada e orientada ao servizo público son estratéxicas. As prioridades
sensibles son as seguintes: 2.2 Desenvolvemento do sistema de servizos sociais de
atención ás persoas maiores e dependentes, 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, 4.3 Impulso das institucións de autogoberno
e mellora da súa influencia e colaboración con Europa, a Eurorrexión e o resto do
Estado, 3.3 Potenciación do turismo en Galicia a partir dun medio ambiente e cultura
privilexiados, 3.1 Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do
produto galego que fixe a poboación ao medio rural e 3.4 Conservación da natureza,
ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial. As restantes Prioridades
de Actuación son independentes.
Da análise da sensibilidade e influenza das Prioridades de Actuación observase que:
z

Para o conxunto da estratexia, a sensibilidade e influenza media sitúase nun valor
de 34,2.

z

A prioridade con maior valor en termos de influenza é a 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.

z

As prioridades con maior sensibilidade son dúas: 3.1 Fomento do sector primario
baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao
medio rural e 3.4 Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe
e cohesión territorial.

z

A prioridade con menor nivel de influenza e de sensibilidade, a máis independente,
é a 2.5 Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer
axeitada ás posibilidades de cada familia.

Apréciase como conclusión que a coherencia entre as Prioridades de Actuación
é pertinente e adecuada.
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Táboa 3. Sensibilidade e influencia das Prioridades de Actuación
1.1
Impulso da consolidación das políticas de gastos
1.1 vencelladas a I+D+i. Integrar a Galicia no círculo
virtuoso da innovación para o crecemento
1.2

E1

E2

E3

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

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

Influencia

3

5

1

3

3

1

1

1

1

3

3

3

1

3

5

1

3

1

3

45

5

1

1

1

3

1

1

1

5

3

5

3

1

3

3

3

1

1

45

1

3

1

1

1

3

1

5

1

3

1

1

1

1

3

5

1

41

1

1

1

1

1

3

3

1

3

3

5

1

1

3

1

1

33

3

1

3

3

1

3

1

1

3

1

1

3

3

3

3

47

3

1

1

1

3

1

3

1

1

3

1

3

5

3

35

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

25

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

29

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

1

3

3

1

1

1

1

1

1

29

1

5

1

1

1

1

1

1

25

3

1

1

5

3

1

1

33

1

1

1

1

1

1

29

1

1

1

1

1

27

3

1

1

3

31

3

1

1

33

3

3

31

5

47

3

3

5

Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas bá1.4 sicas. Dar un novo pulo as políticas de rehabilitación
e conservación da vivenda

1

1

1

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

3

5

5

1

2.1

Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento
da saúde pública e dos modos de vida saudables

1

1

1

1

1

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

1

1

1

1

1

1

Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia,
apoio á conciliación, servizos e axudas comple2.3
mentarios da educación e políticas de xuventude e
cooperación

1

1

1

1

3

1

3

Deseño dunha estratexia de integración social que
mellore o benestar dos cidadáns e axude a os máis
2.4 desfavorecidos a retornar o máis axiña posible a situacións socioeconómicas aceptables e que fomente
a igualdade de xénero

1

1

3

1

3

1

5

3

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

1

1

1

1

1

1

3

1

3

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

3

3

1

1

1

1

3

1

1

1

Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agesiva
3.2 co medioambiente e a paisaxe. Fomento dunha
economía baixa en carbono

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

Potenciación do Turismo en Galicia a partir dun
medio ambiente e cultura privilexiados

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

3

1

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

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

3

5

3

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

3

1

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3.3

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

Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á
industria cultural e de medios como unha fonte de
4.1
riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade
da información
4.2

Conservación e promoción da riqueza cultural de
Galicia

Impulso das institucións de autogoberno e mellora
4.3 da súa influencia e colaboración con Europa, a
Eurorrexión e o resto de Estado
Eixe
instrumental

1.3

Aumento da empregabilidade e produtividade
1.3 dos traballadores galegos a través da formación e
innovación constante

3.5

E4

1.2

5.1

Función pública profesional, motivada e orientada ao
servizo público

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

3

1

1

1

3

5.2

Administración transparente, eficiente e orientada
a resultados

3

3

1

1

3

3

3

3

3

1

1

3

1

3

1

3

1

3

3

SENSIBILIDADE

33

39

39

27

31

27

39

31

39

23

41

33

39

41

25

31

31

39

37

Fonte: Elaboración propia
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Gráfico 2. Análise de sensibilidade das Prioridades de Actuación do PEG

Fonte: Elaboración propia

Co obxectivo de analizar a coherencia entre o deseño da estratexia do PEG e a dotación financeira proposta para 2016, compútase a porcentaxe do orzamento de Galicia
para 2016 (descontando o Programa de Débeda Pública) que é absorbido polos distintos grupos de Prioridades de Actuación segundo a clasificación anterior.
Gráfico 3. Porcentaxe do orzamento de 2016 segundo a análise de sensibilidade das
Prioridades de Actuación do PEG

Influentes / 42,1%
Estratéxicas / 28,9%
Independentes / 11,9%
Sensibles / 17,1%

Fonte: Elaboración propia
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O gráfico anterior mostra que as prioridades estratéxicas absorben o 28,9% do orzamento, as sensibles o 17,1%, as influentes o 42,1% e as independentes o 11,9%.

2.1.4. Coherencia entre as Prioridades de Actuación e os Obxectivos
Transversais do PEG.
Segundo se reflicte no apartado de enfoque estratéxico do PEG, este estrutúrase en
catro Eixes máis un instrumental que desenvolven o obxectivo xeral do Plan e que
teñen ademais como finalidade avanzar nos catro Obxectivos Transversais establecidos que abarcan as súas actuacións:
z

Impulso da cultura da innovación.

z

Fomento do emprendemento, a industrialización e a internacionalización.

z

Dinamización demográfica.

z

Cohesión territorial e fixación da poboación no medio rural.
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Táboa 4. Coherencia das Prioridades de Actuación cos Obxectivos Transversais do
PEG 2015-2020
Obxectivos transversais
Eixes

E1

E2

E3

E4

Prioridades de Actuación do PEG 2015-2020

Cultura da
innovación

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

1.2

Coh
Emprendemento,
territor e
Dinamización
industrializ e
fixación
demográfica
internacionaliz
poboación
no rural

XXX

XX

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

X

XXX

X

X

1.3

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

X

XXX

XX

X

1.4

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

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

2.1

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

X

X

X

2.2

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

X

XX

X

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

X

XXX

X

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

XX

X

2.5

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

XX

X

3.1

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

XX

XX

XXX

3.2

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

XX

X

X

3.3

Potenciación do Turismo en Galicia a partir dun medio ambiente e
cultura privilexiados

X

XX

X

3.4

Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e
cohesión territorial

3.5

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

X

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

XXX

4.2

Conservación e promoción da riqueza cultural de Galicia

4.3

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

X
XXX

XX

X

X

XXX
X
XX

X

X

X
X

Fonte: Consellería de Facenda. Elaboración propia
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Ao analizar a relación das Prioridades de Actuación dos catro primeiros Eixes (18) cos
Obxectivos Transversais do PEG 2015-2020, e despois de construír a táboa correspondente, apreciase que todas as PA da estratexia presentan unha vinculación directa
con algún dos Obxectivos Transversais, aínda con diferente grao de intensidade
(moderado, alto e moi alto).
Faise constar que dita táboa non recolle as PA do eixe 5 dado o seu carácter instrumental e transversal.
Das Prioridades aquí analizadas, observase que dúas delas, a 1.2 e 1.3 presentan relación directa cos todos os Obxectivos Transversais. Oito Prioridades (2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
3.1, 3.2, 3.3 e 4.1) teñen unha relación máis directa con tres dos Obxectivos Transversais. Sete Prioridades (1.1, 1.4, 1.5, 2.5, 3.5, 4.2 e 4.3) presentan unha vinculación máis
directa con dous dos Obxectivos transversais. E finalmente, a Prioridade de Actuación
3.4 presenta una relación máis directa cun Obxectivo Transversal (Cohesión territorial
e fixación da poboación no rural).
Ao Obxectivo Transversal de Impulso da cultura da innovación, contribúen todas as
Prioridades de Actuación agás seis delas, aínda con diferentes intensidades. Destacan
tres que presentan unha maior relación co obxectivo, con un grao de intensidade moi
alto: 1.1, 1.5 e 4.1.
A PA 1.1 e os dous Obxectivos Estratéxicos que a compoñen desenvolverán actividades relacionadas coa investigación e a innovación en todos os ámbitos, incluídos o
universitario e sanitario.
A PA 1.5 atende á mellora do nivel educativo da poboación posibilitando o acceso á
mesma en igualdade de condicións a todos e todas.
Por último a PA 4.1 desenvolve todas as actuacións directamente encamiñadas ao
fomento da economía dixital e a posibilitar a accesibilidade aos servizos dixitais.
Ao Obxectivo Transversal de Fomento do emprendemento, a industrialización e
a internacionalización contribúen 11 das 18 Prioridades aínda que con diferentes
intensidades, sendo dúas, do Eixe 1, as que presentan un grao de relación moi alto: a
1.2 e a 1.3.
Na primeira, 1.2, destaca a súa forte relación co Obxectivo Estratéxico 1.2.04, Mellorar a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno
globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización, que ten como principais liñas de actuación a profesionalización do tecido
empresarial, o impulso á iniciativa emprendedora, a consolidación e crecemento das
empresas, apoio á presenza nos mercados externos, captación de investimentos e
subvencións a fondo perdido para fomentar os investimentos das empresas.
No ámbito da PA 1.3, destaca a súa forte relación cos programas de apoio ao emprendemento, autoemprego e á economía social.
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A Prioridade de Actuación que presenta unha maior contribución ao logro do Obxectivo transversal de Dinamización demográfica é a 2.3, cun grao de vinculación moi
alto, seguida das PA 1.3, 2.2, 2.4 e 2.5, que presentan cada unha delas un grado de
vinculación alto, e das PA 1.2, 2.1 e 4.3, que presentan cada unha delas un grao de
vinculación moderado.
No ámbito da PA 2.3, destaca a súa forte relación co Obxectivo Estratéxico 2.3.1, Garantir o dereito de todos os menores a vivir en familia e contribuír á revitalización
demográfica e ás condicións que favorezan a natalidade, que contén, entre as liñas
de actuación que desenvolverá, o impulso da natalidade e fomento da conciliación
da vida persoal, familiar e laboral, xunto coa mellora das condicións necesarias para
que as persoas menores poidan integrarse nunha familia ou desenvolver o seu propio
proxecto de vida nas mellores condicións.
Ao Obxectivo Transversal de Cohesión territorial e fixación poboación no rural contribúen 16 das 18 Prioridades, aínda que con diferentes intensidades. A maior contribución atopase no Eixe 3, sobre todo nas Prioridades de Actuación 3.1 e 3.4 cun grao
de vinculación moi alto. De seguido figura a PA 1.4, cun grao de vinculación alto, e das
PA restantes con vinculación, que presentan cada unha delas un grao de vinculación
moderado.
No que atinxe á PA 3.1, a relación é case plena xa que se atopa en 12 dos 13 Obxectivos Estratéxicos que conforman a PA, e nela intégranse todas as actuacións de mellora
e optimización de infraestruturas portuarias e pesqueiras, xunto aos equipamentos e
infraestruturas de valorización do medio rural incluíndo as accións preventivas e de
infraestrutura forestal. Ademais integra todas as actuacións que conlevan a unha mellora da competitividade e dinamización económica tanto no eido rural como no mar,
gran parte delas apoiadas co financiamento do FEDER e do FEMP, ambos do período
2014-2020.
Na PA 3.4, intégranse actuacións de claro efecto sobre o obxectivo de fixación de
poboación no rural, entre as que destacan as de ordenación urbanística do territorio
galego, a redución das diverxencias territoriais nas posibilidades de acceso aos servizos mínimos e esenciais dos concellos galegos e o seguimento das Directrices de
Ordenación do Territorio e dos restantes instrumentos de ordenación do territorio.
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2.1.5. Coherencia do PEG 2015-2020 cos Plans sectoriais da C.A.
de 2015
Na seguinte táboa analízase a correspondencia das liñas estratéxicas do PEG cos Plans
de actuación sectoriais da administración autonómica. Pode observarse que todas as
Prioridades de Actuación se ven recollidas polo menos nun Plan sectorial e a maioría
delas por varios.
O ámbito de actuación de moitos dos plans corresponde a máis dunha prioridade,
fundamentalmente cando estes teñen carácter sectorial. Á súa vez a planificación autonómica a nivel sectorial é coherente coa planificación estatal, co que tamén vai en
liña coas disposicións comunitarias.
PRIORIDADE
DE ACTUACIÓN
P.A.1.1

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 - Oportunius
Plan de financiamento das universidade galegas 2011-2015.
Plan de financiamento das universidades galegas 2016-2020.

P.A.1.2

Axenda da competitividade de Galicia. Industria 4.0
Estratexia de internacionalización 2020.
Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia.
Plan de inspección en materia de seguridade industrial (actualización
anual).
Plan de artesanía de Galicia 2014-2016
Plan de acciones promocionales conjuntas en el exterior, Plan Foexga 2015

P.A.1.3

Plan de Emprego Xuvenil.
Programa de Activación para o Emprego.
II Plan galego de formación profesional.
Axenda 20 para o emprego
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).
Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020
Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020.
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PRIORIDADE
DE ACTUACIÓN
P.A.1.4

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.
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.

P.A.1.5

Plan Proxecta.
Plan de emprendemento no sistema educativo de Galicia.
Plan LÍA 2010/2015 de Bibliotecas Escolares para a Lectura, a Información e
a Aprendizaxe.
Proxecto Abalar.
Plan de mellora das infraestruturas educativas 2015-2020 (en proceso de
elaboración).
Plan de mellora do éxito escolar 2015-2020 (en proceso de elaboración).
Estratexia Enerxética de Galicia 2015-2020.
Plan de financiamento das universidades galegas 2011-2015.
Plan de financiamento das universidades Galegas 2016-2020.
2ª fase do Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras 2015-2020
Programa de Desenvolvemento Rural 2014-2020
Programas de mellora da aprendizaxe e rendemento.
Programas de diversificación curricular (PDC).
Ciclos formativos de Formación Profesional Básica.
Programas de orientación, reforzo e apoio.

P.A.2.1

Plan de Prioridades Sanitarias 2014-2016
Estratexia SERGAS 2020
Plan de Reordenación de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde
Plan Director TIC (en proceso de 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.
Plan de Trastornos Aditivos de Galicia 2011-2016.
Plan Integral de Eficiencia Enerxética.
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PRIORIDADE
DE ACTUACIÓN
P.A.2.2

PLANIFICACIÓN SECTORIAL
Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de
especial vulnerabilidade.
Programa de teleasistencia avanzada.
Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer
Programa respiro familiar.
Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020
Estratexia para a prevención e a detección precoz da dependencia en
Galicia 2020.
Plan galego de persoas maiores 2010-2013 Horizonte 2015 e novo
documento de programación

P.A.2.3

Plan de Dinamización Demográfica para Galicia 2013-2016, horizonte 2020.
Programa de Apoio á Natalidade (PAN)
Estratexia de Apoio para as Familias Numerosas de Galicia 2013-2016,
horizonte 2020.
Estratexia galega para a infancia e adolescencia (EGIA) 2016-2020
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 20132015.
Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-2016, Horizonte 2020,
Xuventude 2016.
Estratexia de Acción Voluntaria 2016-18.

P.A.2.4

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 20132015.
Plan de formación de servizos sociais comunitarios 2015
Programa RECONDUCE.
Plan de desenvolvemento xitano.
Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020
Plan social contra a desigualdade económica

P.A.2.5

Plan Rehavita; Plan Galego de Rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á
vivenda 2015-2020.
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PRIORIDADE
DE ACTUACIÓN
P.A.3.1

PLANIFICACIÓN SECTORIAL
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.
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.
Planificación urbanística (Delimitación de Espazos e Usos Portuarios e Plans
Especiais dos portos)
Plan Territorial de Contaminación Mariña Accidental de Galicia
Estratexia de Especialización Intelixente para o período 2014-2020 (RIS 3)
Plan Director e Plan Estratéxico do Camiño de Santiago en Galicia 20152021

P.A.3.2

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.
Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

P.A.3.3

Plan Integral de Turismo de Galicia 2014-2016.
Plan Director e Plan Estratéxico do Camiño de Santiago en Galicia 20152021
Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020
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PRIORIDADE
DE ACTUACIÓN
P.A.3.4

PLANIFICACIÓN SECTORIAL
Plan de Ordenación do Litoral.
Plan de seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio.
Estratexia da Paisaxe de Galicia.
Plan director da rede natura 2000 Galicia.
Plan de Seca.
Plan Auga 2010-2025.
Plan Hidrolóxico Galicia-Costa.
Estratexia ambiental de 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.
Plan Proxecta.
Plan Galego de Cartografía (en proceso de elaboración).
Plan de Mellora da Contratación Pública

P.A.3.5

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.
Estratexia ambiental de Galicia
Plans sectoriais de saneamento nas rías galegas.
Plan de Riscos de Inundación.
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PRIORIDADE
DE ACTUACIÓN
P.A.4.1

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).
Axenda Dixital de Galicia
Plan estratéxico do Audiovisual Galego 2016/2020
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 2020; 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.
Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

P.A.4.2

Estratexia da cultura galega 2015-2020 (en proceso de elaboración).
Plan de protección e conservación do patrimonio cultural galego (en
proceso de elaboración).
Plan Gaiás 2012-2018.
Plan xeral de normalización lingüística.
Plan estratéxico de xuventude 2014-2016.
Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico 2015-2020

P.A.4.3

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

P.A.5.1

Plan anual de formación.
Plan de Axilización Administrativa 2014-2016.
Programa de Impulso democrático da Xunta de Galicia 2015-2016

P.A.5.2

Plan de Mellora da Contratación Pública.
Plan Senda 2014
Plan de Axilización Administrativa 2014-2016.
Programa de Impulso democrático da Xunta de Galicia 2015-2016.
Plans de Avaliación das entidades instrumentais da Xunta de Galicia.
Plan de Reestruturación do parque móbil.
Plan galego de estatística
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2.2. Coherencia externa do PEG 2015-2020
Analízase a coherencia externa do PEG 2015-2020 a través da relación das súas Prioridades de Actuación coas Orientacións Integradas Europa 2020 e cos Obxectivos da
Estratexia Europa 2020.
Á hora de establecer esta coherencia non se ten en conta ao Eixe 5 do PEG, por
ser transversal e instrumental, que serve de apoio á Xunta de Galicia para lograr os
obxectivos económicos e sociais fixados no exercicio das súas funcións de goberno.

2.2.1. Coherencia entre as Prioridades de Actuación do PEG 20152020 e as Orientacións Integradas Europa 2020
A Estratexia Europa 2020 está apoiada por un conxunto integrado de políticas europeas e nacionais que os Estados membros e a Unión deben aplicar para conseguir os
efectos positivos dunhas reformas estruturais coordinadas, unha combinación global
adecuada de políticas económicas, o pleno emprego, o progreso social, a loita contra
a exclusión social, un nivel alto de educación e formación e unha contribución máis
coherente das políticas europeas aos obxectivos da devandita estratexia, e a fin de
garantir que a unión económica e monetaria funcione con fluidez.
A crise económica e financeira revelou e acentuou importantes deficiencias na economía da Unión e nas economías dos seus Estados membros. Puxo tamén de manifesto
a estreita interdependencia das economías e os mercados de traballo dos Estados
membros. O principal reto de hoxe en día é asegurar que a Unión se dirixa cara a
unha situación de crecemento intelixente, sustentable e inclusivo e de creación de
emprego. Para iso, requírese unha acción política coordinada, ambiciosa e eficaz, tanto a escala da Unión como nacional, en consonancia co Tratado de Funcionamento da
Unión Europea e a gobernanza económica da Unión.
As orientacións xerais para as políticas económicas dos Estados membros e da Unión
(1 a 4) e as orientacións pertinentes para as políticas de emprego dos Estados membros (5 a 8) conforman as Orientacións Integradas (OI) Europa 2020 para 2015. Aínda que as Orientacións Integradas diríxense aos Estados membros e á Unión, a súa
aplicación debe facerse en cooperación con todas as autoridades nacionais, rexionais
e locais, e en estreita colaboración cos parlamentos, os interlocutores sociais e os representantes da sociedade civil.
A coherencia entre o Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 e as Orientacións Integradas Europa 2020 queda reflectida na táboa seguinte, onde se aprecia que todas
as Orientacións Integradas Europa 2020 ven o seu reflexo nalgunha ou varias das
Prioridades de Actuación (PA) do PEG 215-2020 e por outra banda, ningunha PA
queda sen relacionar con algunha das Orientacións Integradas.
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Así, obsérvase como a OI1, relacionada coa promoción e o investimento produtivo
que ofrecen os fondos nacionais e os fondos da Unión para favorecer o crecemento
en ámbitos clave, cun maior uso dos instrumentos financeiros innovadores e cunha
xestión orientada a resultados, presenta unha vinculación directa coas Prioridades
de Actuación 1.1, 1.2, 1,4, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1 e 5.2.
A OI2, que aborda a aplicación das reformas estruturais no mercado de produtos, o
mercado laboral, a seguridade social e os sistemas de pensións para reforzar e apoiar
a recuperación económica, garantir a sustentabilidade das finanzas públicas, mellorar
a competitividade, previr e corrixir desequilibrios macroeconómicos nocivos e aumentar o potencial de crecemento das economías da Unión, garda coherencia coas Prioridades de Actuación do PEG 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.3 e 5.2.
A OI3, que está relacionada coa integración do mercado único, o reforzamento da
competitividade, a mellora da contorna empresarial, o adecuado funcionamento do
sector financeiro, o marco de actuación sobre o clima e a enerxía, e as condicións
equitativas de competencia transfronteiriza, ten vinculación coas Prioridades de Actuación do PEG 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.2, 3.5, 4.1 e 4.3.
A OI4, que contempla a contribución das finanzas públicas saneadas á economía,
o control a longo prazo dos niveis de déficit e de débeda, a reforma das políticas de
gasto que propician o crecemento tales como a educación, a empregabilidade, a I+D+i,
e o aumento da eficiencia da Administración pública, garda relación coas Prioridades
de Actuación do PEG 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 4.3 e 5.2.
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Táboa 5. Coherencia das Prioridades de Actuación do PEG 2015-2020 coas
Orientacións Integradas da Estratexia Europa 2020 para 2015
Coherencia do Plan Estratéxico de Galicia coas Orientacións Integradas Europa 2020
Orientacións Integradas de Europa 2020 para 2015
Eixe

Eixe 1.
Empregabilidade
e Crecemento
Intelixente

Políticas económicas

Prioridades de actuación
Inversión

Reformas
estrut.

Mercado
Único

PA 1.1 I+D+i

X

X

X

X

PA 1.2 Fomento da actividade
empresarial

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PA 1.3 Aumento da Empregabilidade
PA 1.4 Infraestruturas e Vivenda

X

Emprego
de
calidade

Oferta de Mercados
traballo e
de
formación traballo

X

X

X

PA 2.2 Servizos sociais a persoas
maiores e dependentes

X

X

PA 2.3 Servizos sociais a familias e
infancia. Conciliación e igualdade

X

X

X

X

PA 2.4 Inclusión social e igualdade
de xénero

X

X

X

X

X

X

PA 3.2 Enerxía renovables. Fomento dunha economía baixa en ca
rbono

X

X

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

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

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

X

X

PA 3.1 Fomento do sector primario
baseado na innovación e calidade

PA 3.4 Conservación da natureza e
ordenación do territorio

Eixe 5.
Administración
moderna,
eficiente e de
calidade

X

PA 2.1 Sanidade sustentable e de
calidade

PA 3.3 Potenciación do turismo

Eixe 4. Sociedade
dixital, lingua,
cultura e reforzo
do peso de
Galicia no seu
entorno

X

X

PA 2.5 Acceso á vivienda

Eixe 3.
Crecemento
sustentable,
territorio, sector
primario

Inclusión
social

X

PA 1.5. Consolidación do sistema
educativo

Eixe 2. Benestar
e cohesión social

Políticas de emprego
Finanzas
púb
saneadas

X

X

X

X

X

Fonte: Consellería de Facenda. Elaboración propia
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A OI5, que está relacionada coa creación de empregos de calidade, a redución de
obstáculos para a contratación, o apoio ao espírito emprendedor e en particular ás
PEME, o fomento activo da economía social e da innovación social e a fixación de salarios mínimos con participación do Estado membro e os interlocutores sociais onde
se considere especialmente o impacto na pobreza da poboación ocupada, presenta
unha vinculación directa coas Prioridades de Actuación do PEG 1.2, 1.3 e 2.4.
A OI6, que contempla a mellora da oferta de traballo, as cualificacións e as competencias, investindo nos sistemas educativos e de formación, nas estratexias de envellecemento activo que permitan prolongar a vida laboral, nos sistemas de aprendizaxe
baseados no traballo, na loita contra o elevado desemprego e a inactividade, en reducir as barreiras ao emprego, no aumento da participación da muller no mercado
laboral, na igualdade de xénero e na conciliación da vida laboral e familiar, mostra coherencia coas Prioridades de Actuación do PEG 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 5.1 e 5.2.
A OI7, que está relacionada coa mellora do funcionamento dos mercados de traballo, o apoio aos principios de flexibilidade e seguridade, a eficacia do diálogo social,
o reforzamento das políticas activas de emprego, a mellora dos servizos públicos de
emprego e a oferta de servizos personalizados ás persoas solicitantes de emprego,
e o fomento da mobilidade dos traballadores e traballadoras, ten vinculación coas
Prioridades de Actuación do PEG 1.3, 2.3 e 2.4.
E finalmente, a OI8, que aborda o fomento da integración social, a loita contra a
pobreza e a exclusión social, a promoción da igualdade de oportunidades, a prestación de servizos alcanzables e de calidade, como o coidado infantil, a asistencia extraescolar, a educación, a formación, a vivenda, os servizos sanitarios e os coidados de
longa duración, o abandono escolar prematuro, a atención aos réximes de pensións
para mulleres e homes e a mellora dos sistemas de saúde e de coidados de longa
duración, garda coherencia coas Prioridades de Actuación do PEG 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5 e 3.1.

2.2.2. Coherencia entre as Prioridades de Actuación do PEG 20152020 e os Obxectivos da Estratexia Europa 2020
Europa 2020 é a estratexia da Unión Europea para o crecemento e o emprego iniciada
en 2010 cunha duración prevista de 10 anos. A súa finalidade non é só superar a crise
da que se van recuperando progresivamente as economías europeas, senón que trata
tamén de paliar as deficiencias do noso modelo de crecemento e de crear as condicións necesarias para un crecemento intelixente, sustentable e integrador.
Lembremos que os grandes Obxectivos da Estratexia Europa 2020 están relacionados directamente co Emprego, a I+D, o Cambio climático e a enerxía, a Educación e
a Pobreza e inclusión social. Estes 5 Obxectivos relaciónanse entre si e poténcianse
mutuamente.
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Táboa 6. Relación de Obxectivos da Estratexia Europa 2020
Ámbitos

Denominación Obxectivo

Emprego

Taxa de emprego (persoas entre 20 e 64 anos)

I+D

Gasto bruto en I+D sobre o PIB

Cambio climático
e sustentabilidade
enerxética

Educación

Cuantificación
Obxectivo
75,0%
3,0%

Redución de emisións de gases de efecto invernadoiro (en comparación con niveis de 1990)

20,0%

Aumento de fontes de enerxías renovables

20,0%

Aumento da eficiencia enerxética

20,0%

Redución da taxa de abandono escolar

< 10%

Completar estudos de nivel terciario (persoas de
30 a 34 anos)

40,0%

Pobreza e exclusión Redución da poboación en risco de pobreza ou
social
exclusión social (nº de persoas)

20 millóns

Fonte: Consellería de Facenda. Elaboración propia

Os Obxectivos ofrecen un panorama global do que deben ser os parámetros fundamentais da UE no ano 2020, que deben alcanzarse combinando medidas nacionais e
europeas. Concrétanse en obxectivos nacionais para que cada Estado membro poida
avaliar o seu avance cara a esas metas.
Apoian a estes obxectivos 7 Iniciativas Emblemáticas que crean o marco no que a
UE e as administracións nacionais poden axuntar esforzos e reforzarse mutuamente
en áreas relacionadas coas prioridades de Europa 2020: innovación, economía dixital,
emprego, mocidade, política industrial, pobreza e uso eficiente dos recursos.
Outros instrumentos transversais da UE, como o seu mercado único, o seu orzamento plurianual e a súa axenda exterior, tamén contribúen a alcanzar os obxectivos da
Estratexia Europa 2020.
Os Estados membros comprometéronse a alcanzar os Obxectivos de Europa 2020 e
traducíronos en obxectivos nacionais. Por iso a Unión Europea ten establecido un ciclo
anual de coordinación das políticas económicas, denominado o Semestre Europeo.
Cada ano, a Comisión analiza detidamente os plans de reformas orzamentarias, macroeconómicas e estruturais dos Estados membros e failles recomendacións para os
meses seguintes.
En outubro de 2015 a Comisión decidiu racionalizar máis o Semestre Europeo. Iso
implica, concretamente, integrar mellor a zona do euro e as dimensións nacionais,
centrarse máis nos resultados en materia social e de emprego, impulsar o diálogo
democrático, fomentar a converxencia localizando e aplicando as mellores prácticas e
apoiar as reformas dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos e a asistencia
técnica.
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O Semestre Europeo empeza cando o presidente da Comisión Europea expón as
prioridades políticas, económicas e sociais no discurso sobre o estado da Unión que
pronuncia ante o Parlamento Europeo. O debate que segue proporciona a base do
Estudo Prospectivo Anual sobre o Crecemento, polo xeral en setembro de cada ano.
Nel establécense as prioridades da UE para impulsar a creación de emprego e o crecemento. Ao mesmo tempo, a Comisión publica o seu Informe sobre o mecanismo
de alerta, que está baseado nun cadro de indicadores económicos e sociais onde se
relacionan os Estados membros que requiren ulterior análises, en forma de exame
exhaustivo, para concluír se existen ou non desequilibrios e de que tipo.
Ao analizar a relación das Prioridades de Actuación do PEG 2015-2020 cos grandes
Obxectivos da Estratexia Europa 2020 e despois de confeccionar a táboa específica
que segue, apréciase que todas as PA da estratexia do PEG contribúen, aínda que
con diferente intensidade, polo menos, a un Obxectivo da Estratexia Europa 2020.
Así, obsérvase como as Prioridades de Actuación 1.2 e 1.3 do PEG contribúen ao
Obxectivo de Emprego da Estratexia Europa 2020 cunha vinculación alta e moi alta,
mentres que as Prioridades de Actuación 1.1, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4,2 e 4,3
fano de forma moderada.
Tamén se aprecia que a Prioridade de Actuación 1.1 contribúe en grao moi alto ao
Obxectivo de I+D da Estratexia Europa 2020, mentres que as Prioridades de Actuación 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.5 e 4.1 fano de forma moderada.
As Prioridades de Actuación 1.1 e 3.2 do PEG contribúen altamente ao Obxectivo do
Clima e a enerxía da Estratexia Europa 2020, mentres que as Prioridades de Actuación 1.4, 3.1, 3.4 e 3.5 fano de forma moderada.
As Prioridades de Actuación 2.3 e 4.1 do PEG contribúen moderadamente ao Obxectivo de Educación da Estratexia Europa 2020, mentres que este coa Prioridade de
Actuación 1.5 mostra un grao de vinculación moi alto.
E finalmente, apréciase como a Prioridade de Actuación 2.4 do PEG contribúe ao
Obxectivo da Pobreza e a inclusión social cunha vinculación moi alta, as Prioridades
de Actuación 1.3 e 2.2 fano de forma alta, mentres que as Prioridades de Actuación
1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1 e 4.1 fano de forma moderada.
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2.2.3. Coherencia do Plan Estratéxico coa Estratexia Conxunta dos
Fondos EIE 2014-2020
Os Fondos Estruturais e de Inversión Europeos (Fondos EIE) apoian 11 obxectivos
temáticos definidos no artigo 9 do Regulamento UE 1303/2013, coa finalidade de contribuír á estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sustentable e integrador,
así como ás misións específicas dos Fondos de acordo aos seus obxectivos baseados
no Tratado, incluída a cohesión económica, social e territorial.
No seu conxunto, os programas operativos dos Fondos EIE en Galicia contemplan
actuacións programadas en todos os obxectivos temáticos, agás o OT7 (transporte
sustentable) e o OT11 (mellorar a capacidade institucional).
A coherencia entre o Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 e os Obxectivos Temáticos
dos Fondos EIE, queda reflectida na táboa seguinte, onde se aprecia que todas os
Obxectivos Temáticos gardan coherencia con algunha ou varias das Prioridades de
Actuación (PA) do PEG 215-2020.
O OT1 Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación,
está directamente relacionado coas Prioridades de Actuación 1.1 e 3.1.
O OT2 Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso ás mesmas, garda coherencia
coas Prioridades de Actuación 3.1 e fundamentalmente 4.1.
O OT3 Mellorar a competitividade das PEME, garda coherencia coas Prioridades de
Actuación 1.2, 3.1, 3.3 e 4.1.
No que se refire ao OT4 Economía baixa en carbono, ten relación coas Prioridades
de Actuación 1.4, 3.1 e 3.2.
O OT5 Adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos, ten vinculación coas Prioridades de Actuación 3.1, 3.4 e 4.3.
A Conservación e protección do medio ambiente contemplado no OT6 garda coherencia coas Prioridades de Actuación 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 e 4.2.
O OT8 Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego, está directamente
relacionado coas Prioridades de Actuación 1.3 e 3.1.
O OT9 Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de
discriminación, garda coherencia coas Prioridades de Actuación do Eixe 2 (2.1, 2.2,
2.3 e 2.4) e a 3.1.
Por último, o OT10 Educación e formación, ten vinculación coas Prioridades de Actuación 1.3, 1.5 e 3.1.
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Táboa 7. Coherencia entre as Prioridades de Actuación do PEG 2015-2020 e os
Obxectivos Temáticos dos Fondos EIE 2014-2020
Coherencia do Plan Estratéxico coa Estratexia Conxunta dos Fondos EIE 2014-2020 en Galicia
Eixe
Eixe 1.
Empregabilidade
e Crecemento
Intelixente

Prioridades de actuación
PA 1.1 l+D+i

Obxectivos Temáticos programados nos POs de Galicia
OT1

OT2

OT3

OT4

OT5

OT6

OT8

OT9

OT10

X

PA 1.2 Fomento da actividade
empresarial

X

PA 1.3 Aumento da Empregabilidade

X

X

X

PA 1.4 lnfraestruturas e Vivenda
PA 1.5 Consolidación do sistema
educativo

Eixe 2. Benestar
e cohesión social

X

PA 2.1 Sanidade sustentable e de
calidade

X

PA 2.2 Servizos sociais a persoas
maiores e dependentes

X

PA 2.3 Servizos sociais a familias e
infancia. Conciliación e igualdade

X

PA 2.4 Inclusión social e igualdade
de xénero

X

PA 2.5 Acceso á vivienda

Eixe 3.
Crecemento
sustentable,
territorio, sector
primario

PA 3.1 Fomento do sector primario baseado na innovación e
calidade

X

X

X

PA 3.2 Enerxía renovables. Fomento dunha economía baixa en
ca rbono

X

X

X

PA 3.4 Conservación da natureza
e ordenación do territorio

X

X
X

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

Eixe 5.
Administración
moderna,
eficiente e de
calidade

X

X

PA 3.3 Potenciación do turismo

Eixe 4. Sociedade
dixital, lingua,
cultura e reforzo
do peso de
Galicia no seu
entorno

X

X
X

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

X

X

PA 4.2 Conservación e promoción
da riqueza cultural

X

PA 4.3 Impulso das institucións e
colaboración con Europa, Eurorrexión e resto do Estado. Xestión e
prevención de riscos

X

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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2.3. Conclusións da avaliación previa do PEG 2015-2020
A valoración do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 considérase positiva en base
aos seguintes elementos:
z

A estratexia formulada no PEG, que se establece a través dunha árbore de Eixes
prioritarios (5), Prioridades de Actuación (20), Obxectivos Estratéxicos (74) e Obxectivos Instrumentais (21), permite coñecer a súa planificación de desenvolvemento
subxacente e os contidos das actuacións e a relación lóxica e comprensible entre
ambas.

z

Para o ano 2016, os Eixes, Prioridades de Actuación, Obxectivos e accións do PEG
presentan unha cuantificación que se plasma nos Orzamentos Xerais da C.A. para
ese ano, mentres que para o resto de anos ata o 2020, o seu seguimento permitirá
determinar a necesidade de realizar algunha revisión, se fose necesario.

z

O conxunto de indicadores financeiros, de produtividade e de resultado, así como
os de contexto e os relacionados directamente coa Estratexia Europa 2020, permitirán seguir a evolución anual do PEG 15-20.

z

O Plan presenta unha alta coherencia interna no tocante ao carácter transversal
dos seus obxectivos, como se manifesta na relación das Prioridades de Actuación
deseñadas do PEG cos Programas de Gasto da Xunta, coas Necesidades detectadas de Galicia, cos Obxectivos transversais establecidos e cos Plans sectoriais da
CA de 2015. A coherencia interna apreciada entre as propias Prioridades de Actuación considerase pertinente e adecuada.

z

A análise da relación da Estratexia deseñada no PEG respecto das Orientacións
Integradas Europa 2020, os obxectivos da Estratexia Europa 2020 e os obxectivos
temáticos dos Fondos Estruturais e de Inversión Europeos, mostra unha coherencia externa clara e pertinente, o que pon de manifesto a plena aliñación de ambas
as dúas estratexias.

z

O Plan considérase viable, xa que os seus recursos financeiros enmárcanse nos
Orzamentos Xerais da C.A. de Galicia, o que é unha garantía de cumprimento.
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3. Os Fondos
Comunitarios
en Galicia no
período 2014-2020
Expóñense nos seguintes subapartados as principais características da
estratexia dos Programas Operativos que son cofinanciados polos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (EIE) 2014-2020 en Galicia, é
dicir, polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), o Fondo Social Europeo (FSE), o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural (FEADER) e o Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP).

3.1. Introdución aos Programas Operativos
2014-2020 en Galicia
Para o período 2014-2020 a C.A. de Galicia recibirá unha Axuda comunitaria procedente dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos
por un importe aproximado de 4.155,5 millóns de euros que, xunto coa
achega adicional pública e privada, mobilizará un investimento global de
6.110,4 millóns de euros.
Este investimento articularase a través de Programas Operativos, que serán cofinanciados á súa vez por catro Fondos EIE 2014-2020 (FEDER, FSE,
FEADER e FEMP). O Fondo de Cohesión tamén se encadra dentro dos Fondos EIE no novo período, pero España non disporá de asignación algunha
por este concepto, xa que o seu dereito transitorio de poder recibilo finalizou co período 2007-2013.
Co fin de mellorar a coordinación e a execución dos Fondos que ofrecen axudas no marco da Política de Cohesión (FEDER, FSE e Fondo de
Cohesión), coa política para o Desenvolvemento Rural (FEADER) e coas
Políticas Marítima e da Pesca (FEMP), as Institucións Europeas estableceron regulamentariamente disposicións comúns para todos estes Fondos
para favorecer a súa contribución ao logro dos Obxectivos da Estratexia
Europa 2020.
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Táboa 8. Relación de Obxectivos da Estratexia Europa 2020
Ámbitos

Denominación Obxectivo

Emprego

Taxa de emprego (persoas entre 20 e 64 anos)

I+D

Gasto bruto en I+D sobre o PIB

Cambio climático
e sustentabilidade
enerxética

Educación

Cuantificación
Obxectivo
75,0%
3,0%

Redución de emisións de gases de efecto invernadoiro (en comparación con niveis de 1990)

20,0%

Aumento de fontes de enerxías renovables

20,0%

Aumento da eficiencia enerxética

20,0%

Redución da taxa de abandono escolar

< 10%

Completar estudos de nivel terciario (persoas de
30 a 34 anos)

40,0%

Pobreza e exclusión Redución da poboación en risco de pobreza ou
social
exclusión social (nº de persoas)

20 millóns

Fonte: elaboración propia

Así mesmo, e co fin de garantir a coherencia entre programas financiados con cargo a
distintos Fondos EIE, establecéronse requisitos mínimos comúns relativos ao contido
dos mesmos.
Debido ás peculiaridades de cada un dos Fondos EIE, tamén se estableceron en regulamentos distintos as normas específicas aplicables a cada Fondo EIE e ao Obxectivo
de Cooperación Territorial Europea no marco do FEDER.
Os Fondos EIE contribuirán ao fortalecemento da estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sustentable e integrador a través das prioridades dos seguintes 11
Obxectivos Temáticos (OT):
1. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación.
2. Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso ás mesmas.
3. Mellorar a competitividade das PEMES, do sector agrícola (no caso do FEADER) e
do sector da pesca e a acuicultura (no caso do FEMP).
4. Favorecer a transición a unha economía baixa en carbono en todos os sectores.
5. Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.
6. Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.
7. Promover o transporte sustentable e eliminar os estrangulamentos nas infraestruturas de rede fundamentais.
8. Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade
laboral.
9. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.
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10. Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de
capacidades e unha aprendizaxe permanente.
11. Mellorar a capacidade institucional das autoridades públicas e as partes interesadas e a eficiencia da administración pública.
Táboa 9. Estimación financeira dos Fondos EIE 2014-2020 que se investirán en
Galicia (Millóns euros correntes)
Rúbricas, Obxectivos/Sectores e Categorías do MFP UE-28

UE

España

182.172

2.040

0

35.381

13.400

0

54.351

11.074

2.734

1.555

484

0

63.400

0

0

3.211

944

49

3.827

565

28

372

0

0

Transfronteiriza

7.548

366

57

Transnacional

2.075

160

25

572

30

2

0

118

0

99.587

8.297

890

6.397

1.162

371

460.447

38.639

4.155

Rex menos desenvolv
Rex en transición

Rúbrica 1.
Obxectivo
Intelixente e
integrador

Subrúbrica
1b. Cohesión
económica,
social e territorial

Rex máis desenvolv
Obxectivo
Investimento en Rex ultraperiféricas
crecemento e
Fondo Cohesión
emprego
In Emprego Xuv (IEX)
F Eur Ax máis Desf (FEAD)
Accións innov urbanas
Obxectivo Cooperación Territorial Europea

Interrexional INTERREG
Cooperación externa

Rúbrica 2.
Crecemento
sustentable:
Recursos
naturais

Sector Desenvolvemento Rural
Sector Marítimo e Pesqueiro

Total

Galicia

Nota 1: O Marco Financeiro Plur. (UE-28) 2014-2020 (6 Rúbricas) ascende a 1.082.555 millóns de euros
Nota 2: A España non lle corresponde recibir Axuda do Fondo de Cohesión no período 2014-2020
Nota 3: As accións innovadoras urbanas serán xestionadas pola Comisión de forma directa/indirecta
Nota 4: O Sector de D. rural inclúe 6.560 millóns de euros que aínda non se repartiron entre os EM da UE
Nota 5: A cooperación externa (España) abarca as concas do Atlántico Medio e do Mediterráneo
Fonte: Elaboración propia a partir do AA España-UE 2014-2020, as programacións iniciais dos POs 2014-2020 e os Regulamentos UE asociados

Fonte: Elaboración propia

A Iniciativa de Emprego Xuvenil (IEX), que se financiará con cargo a unha liña específica orzamentaria da UE (3.211 millóns de euros) e con outra cantidade igual procedente dos fondos do FSE para aplicar os Programas de Garantía Xuvenil, intégrase
de forma complementaria na programación dos fondos FSE nacionais e rexionais e
oriéntase cara á obtención rápida de resultados concretos.
Reforzando a cohesión social tamén figura o Fondo Europeo de Axuda aos máis Desfavorecidos (FEAD), que contribuirá a reducir a pobreza na Unión. O importe nacional
deste fondo procede da Axuda global dos fondos estruturais asignados a España.
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A C.A. de Galicia encádrase no grupo de “rexións máis desenvolvidas” dentro dos
Obxectivos “Investimento en crecemento e emprego” e “Cooperación Territorial Europea”, por posuír un PIB superior ao 90% da media da UE-27 no período 2007-2009.
Así mesmo, e á marxe dos Fondos EIE, tanto España como Galicia poderán recibir
tamén Axuda adicional procedente doutros instrumentos da UE para a realización
de proxectos e investimentos relacionados co seu desenvolvemento, por exemplo do
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), o programa de Investigación e Innovación “Horizonte 2020”, o programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE), o
programa ERASMUS, o programa para o Emprego e a Innovación Social (PEIS), o Mecanismo “Conectar Europa”, relacionado coas grandes infraestruturas de Transporte e
Enerxía ou o Banco Europeo de Investimentos (BEI).
Para facilitar o proceso de programación a nivel dos Estados membros e rexións, estableceuse tamén un Marco Estratéxico Común (MEC), que proporciona uns principios reitores estratéxicos co fin de lograr un enfoque de desenvolvemento integrado mediante
a utilización dos Fondos EIE coordinados con outros instrumentos e políticas da Unión.
Táboa 10. Programas Operativos 2014-2020 que se desenvolverán en Galicia (en euros)
Programa Operativo / Fondo

Axuda

Custo

% Axuda

Galicia FEDER rexional

883.369.308 1.104.211.637

21,3

Crto. Intelixente FEDER plurirrexional

458.936.344

820.009.682

11,0

Crto. Sustentable FEDER plurirrexional

570.345.171

964.917.209

13,7

44.235.080

44.235.080

1,1

313.142.972

391.428.715

7,5

97.764.350

109.553.580

2,4

Emprego, Formación e Educación FSE
plurirrexional

299.100.000

373.875.005

7,2

Inclusión Social e Economía Social FSE
plurirrexional

112.400.000

140.500.007

2,7

PEME FEDER plurirrexional
Galicia FSE rexional
Emprego Xuvenil FSE plurirrexional

3.300.000

5.304.631

0,1

F. de Axuda Eur. as persoas máis desfavorecidas
plurirr. - FEAD

Asistencia Técnica FSE Plurirrexional

28.200.000

33.176.471

0,7

Cooper. Territ. Transfronteiriza España-Portugal
FEDER

57.039.373

76.052.497

1,4

Cooper. Territ. Transnacional Espazo Atlántico
FEDER

19.578.119

26.104.158

0,5

Cooper. Territ. Transnacional Espazo Sudoeste
FEDER

5.114.974

6.819.966

0,1

Cooper. Territ. Interrexional INTERREG FEDER

2.140.672

2.518.437

0,1

Desenvolvemento Rural Galicia FEADER rexional

889.800.000 1.186.400.000

21,4

Marítimo Pesqueiro FEMP plurirrexional

371.016.842

Total

825.305.242

8,9

4.155.483.205 6.110.412.318

100,0

Fonte: elaboración propia
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A elaboración dos programas que se executarán en Galicia responde ao deseño dunha estratexia global concertada entre todas as administracións e socios e tiveron en
conta a análise previa DAFO da economía rexional e os retos expostos. Así mesmo
gardan coherencia coas directrices comunitarias, co Acordo de Asociación establecido
entre España e a UE e cos obxectivos da Estratexia Europa 2020.
Relacionado co Crecemento Intelixente e Integrador e coa Política de Cohesión comunitaria figuran os 14 primeiros programas da táboa de Programas Operativos, que están cofinanciadas maioritariamente polo FEDER e o FSE. Entre estes, encádrase tamén
o Programa de Emprego Xuvenil e o de Axuda Europea ás persoas máis desfavorecidas, que reforzan os ámbitos de actuación do FSE no OT8 e complementan ao FSE no
OT9, respectivamente.
Os recursos vinculados coa Política de Cohesión, case o 70% en Axuda, mostran o alto
grao de coherencia da programación comunitaria en Galicia cos instrumentos e políticas da UE para conseguir as metas e obxectivos territoriais específicos. Lembrar que
no orzamento comunitario da UE-28 para o período 2014-2020 a Política de Cohesión
ten unha especial relevancia, xa que representa un terzo do total en euros.
Así mesmo e vinculado co crecemento sustentable (recursos naturais) figuran os Programas de Desenvolvemento Rural (FEADER) e Marítimo e Pesqueiro (FEMP), que están relacionados respectivamente coas Políticas de Desenvolvemento Rural e Marítima e Pesqueira da Unión Europea.
Durante o período de programación e execución dos POs deberá avaliarse, polo menos unha vez, a maneira en que a Axuda dos Fondos EIE contribuíu aos obxectivos
de cada prioridade. Todas as avaliacións, que serán levadas a cabo por expertos, internos ou externos, funcionalmente independentes das autoridades responsables da
execución dos programas, serán examinadas polo Comité de Seguimento de cada
programa, enviadas á Comisión Europea e deberán poñerse a disposición do público.
A continuación analízase a Axuda comunitaria en Galicia para o período 2014-2020,
por fondos e por Obxectivos Temáticos da Estratexia Europa 2020.

3.2. Formulación estratéxica do FEDER 2014-2020
en Galicia
A Axuda FEDER asignada pola UE ao Estado español a través do Obxectivo de Investimento en Crecemento e Emprego para potenciar a política rexional comunitaria 20142020 ascende a 19.408,9 millóns de euros, que se articulará a través de Programas
Operativos rexionais e plurirrexionais.
O investimento FEDER en Galicia ao longo do período, que é o de maior importe financeiro dos Fondos EIE, alcanza 1.956,9 millóns de euros repartidos entre 4 programas,
dos que 883,4 millóns de euros corresponden ao PO Galicia e o resto aos POs Plurirre-

93

Os Fondos Comunitarios en Galicia

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
2015 2020

xionais de Crecemento Intelixente (458,9 millóns de euros), Crecemento Sustentable
(570,3 millóns de euros) e Iniciativa PEME (44,2 millóns de euros).
Gráfico 4. Distribución en Galicia da Axuda FEDER 2014-2020 por Programas Operativos

PO Iniciativa PEME / 2,3%
PO Crto Sustentable / 29,1%
PO Crto Intelixente / 23,5%
PO Galicia / 45,1%

Fonte: Elaboración propia

A estratexia global do FEDER en Galicia permite expresala nun modelo articulado que
se desenvolve a través de 10 Eixes de Intervención, excluído o de Asistencia Técnica
(AT). Pretende contribuír ao financiamento de investimentos orientados a reforzar
a cohesión económica, social e territorial a través do desenvolvemento sustentable,
mellorar a calidade de vida da cidadanía galega e impulsar a converxencia económica
coa media de España e da UE.
Obsérvase que as asignacións financeiras concéntranse nos OT máis importantes,
en consonancia coas necesidades da rexión e os Obxectivos da Estratexia Europa
2020. Destaca o OT1, relacionado coa investigación e a innovación, que absorbe case
a cuarta parte da Axuda FEDER, que mostra o alto grao de reforzo da estratexia neste
Obxectivo Temático. O OT4, relacionado coa economía baixa en carbono, contribúe á
estratexia global con case o 19%.
A continuación aparece o OT6, relacionado co medio ambiente, que supón o 12,4% da
estratexia FEDER.
Os OT2 (TIC) e 3 (PEMES) presentan unha participación similar na asignación total do
FEDER, 11,3% cada un deles. Séguelle en importancia de investimento financeiro o
OT7 (Transporte sustentable), co 7,2% do FEDER, que serve de exemplo para a observancia do carácter complementario da estratexia global en Galicia para evitar actuacións duplicadas e solapamentos entre programas.
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Gráfico 5. Distribución en Galicia da Axuda FEDER 2014-2020 por Obxectivos Temáticos/Eixes

OT1 / 24,8%
OT2 / 11,3%
OT3 / 11,3%
OT4 / 18,9%
OT5 / 2,0%
OT6 / 12,4%
OT7 / 7,2%
OT8 / 0,0%
OT9 / 2,6%
OT10 / 2,4%
Eixe 12 Urbano / 6,1%
Eixe Asist Técnica / 1,1%

Fonte: Elaboración propia

As accións integradas de desenvolvemento sustentable do Eixe 12 Urbano merecen
unha atención especial (6,1% do total do FEDER). Están relacionadas coa consecución
dos obxectivos de dimensión física, ambiental, social económico e de competitividade. Estímase que se producirán 2 convocatorias públicas ao longo do período para a
selección dunhas 110 estratexias urbanas, que terán carácter transversal e estarán
vinculadas directamente cos OT 2, 4, 6 e 9.
E finalmente figuran os OT 9, 10 e 5, relacionados respectivamente coa inclusión social
e pobreza, coa educación e co cambio climático, que representan o 2,6%, 2,4% e o 2%
da estratexia global do FEDER en Galicia.
Atendendo ao número de programas e OT que contribúen ao FEDER global en Galicia, apréciase que o OT3 é o que recibe a maior achega de pro gramas, tres, mentres
que os OT 5, 7, 9 e 10 son contribuídos por 1 programa cada un deles. No medio figuran os OT 1, 2, 4 e 6, que reciben as achegas de 2 programas cada un deles.
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Táboa 11. Distribución en Galicia da Axuda FEDER 2014-2020 por OT/Eixes e
Programas Operativos (en euros)
OT /
Eixes

PO Galicia

PO Crto
Intelixente

PO Crto
PO Iniciativa
Sustentable
PEME

Total Axuda
FEDER

%

OT1

142.400.000 342.550.292

0

0

484.950.292

24,8

OT2

140.700.000

79.922.077

0

0

220.622.077

11,3

OT3

143.000.000

33.251.421

0

44.235.080

220.486.501

11,3

OT4

152.907.438

0

216.720.517

0

369.627.955

18,9

OT5

39.538.127

0

0

0

39.538.127

2,0

OT6

152.054.435

0

89.858.553

0

241.912.988

12,4

OT7

0

0

141.005.999

0

141.005.999

7,2

OT8

0

0

0

0

0

0,0

OT9

51.438.483

0

0

0

51.438.483

2,6

OT10

47.330.000

0

0

0

47.330.000

2,4

0

0

118.767.686

0

118.767.686

6,1

14.000.825

3.212.554

3.992.416

0

21.205.795

1,1

883.369.308

458.936.344

570.345.171

Eixe 12
Urbano
Eixe Asist
Técnica
Total

44.235.080 1.956.885.903 100,0

Fonte: Elaboración propia

Entre os POs do FEDER na C.A. destaca o rexional de Galicia, que será xestionado na
súa totalidade pola Xunta de Galicia e representa o 45,1% do total da Axuda na rexión.
Cítanse a continuación unhas breves características deste PO e do resto dos programas do FEDER.
O custo total do PO FEDER Galicia ascende a 1.104,2 millóns de euros, entre recursos
públicos e privados, dos que o 80% corresponde á Axuda comunitaria (883,4 millóns
de euros), o 16,2% corresponde á cofinanciación da Xunta de Galicia (178,9 millóns
de euros), e o 3,8% restante será achegado polo sector privado nos Eixes 1, 3 e 4 (42
millóns de euros).
Destaca a alta concentración temática da Axuda FEDER rexional nos 4 primeiros Eixes
do Programa (66,6%), que están relacionados coa investigación e a innovación (Eixe
1, 16,1% da Axuda total), coas tecnoloxías da información e a comunicación (Eixe 2,
15,9%), coa competitividade das PEMES (Eixe 3, 16,2%) e cunha economía baixa en
carbono (Eixe 4, 17,3%). Os outros 5 Eixes restantes (números 5, 6, 9, 10 e AT) supoñen
o 33,4% da Axuda total (304,4 millóns de euros).
Entre as actuacións que se prevé executar no PO rexional do FEDER destacan as
vinculadas aos proxectos de innovación aberta para fornecer incentivos á cooperación entre as empresas e ao apoio aos Centros de Investigación Singulares do Siste-
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ma Universitario Galego, ao fomento dos Instrumentos Financeiros nas PEMES para
mobilizar capital privado (OT1). No OT2 sobresaen os investimentos de mellora da
administración e goberno electrónico e de calidade e seguridade de infraestruturas
críticas. Resaltan no OT3 os investimentos de apoio ao financiamento das PEMES e
as actuacións de apoio ao proceso da internacionalización. No OT4 distínguense as
medidas de desenvolvemento de auditorías enerxéticas, as destinadas ao aforro e
eficiencia enerxética na administración, as de promoción de sendas peonís e ciclistas,
as de impulso da intermodalidade nos centros de transporte e as de aproveitamento
da biomasa térmica.
No OT5 destacan os investimentos vinculadas con redes de observación, prevención
de riscos e análise sectorial de adaptación ao cambio climático e os de prevención
e xestión das inundacións na demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Sobresaen no
OT6 as medidas de saneamento das rías galegas, as destinadas á ampliación da EDAR
de Praceres e as de protección e conservación do patrimonio natural. No OT9 resaltan
as medidas de adquisición e instalación de equipamentos do novo hospital de Vigo.
E finalmente, no OT10 distínguense os investimentos dos centros de atención á primeira infancia 0-3 anos e casas niño e das infraestruturas educativas nos centros de
ensino primario e secundario.
O Obxectivo global do PO Crecemento Intelixente, que a nivel nacional está financiado polo FEDER en 3.939,2 millóns de euros, pretende contribuír á mellora e recuperación da competitividade da economía española, a través do impulso dun modelo
de crecemento máis intelixente, apoiado na investigación, a innovación e as TIC, con
especial atención ás necesidades e o potencial das PEMES. O ámbito sectorial do PO
abarca aos OT 1, 2 e 3. A Axuda que se investirá en Galicia a través deste Programa
ascende a 458,9 millóns de euros.
O PO Crecemento Sustentable, que a nivel nacional está financiado polo FEDER en
5.520,8 millóns de euros, pretende promover unha economía que utilice máis eficazmente os recursos, que sexa verde e máis competitiva, e preste apoio ao desenvolvemento urbano integrado e ao transporte máis sustentable. O ámbito sectorial do PO
abarca aos OT 4, 6 e 7 e ás áreas urbanas. A Axuda que se investirá en Galicia a través
deste Programa ascende a 570,3 millóns de euros.
O instrumento financeiro da Iniciativa PEME, que a nivel nacional está constituído na
súa totalidade polo FEDER en 800,4 millóns de euros, ten por obxecto proporcionar
financiamento ás PEME, incluíndo o capital circulante baixo certas condicións para
crecer nos mercados rexionais, nacionais e internacionais. Tendo en conta o efecto
panca esperado, estímase que se poderían canalizar máis de 3.000 millóns de euros
para as PEMES españolas. A Axuda que se investirá en Galicia a través deste Programa
ascende a 44,2 millóns de euros. A participación adicional de Horizonte 2020 impulsará a atención especial a proxectos de innovación nas PEMES.
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3.3. Formulación estratéxica do FSE 2014-2020
en Galicia
A Axuda relacionada co FSE asignada pola UE ao Estado español a través do Obxectivo
de Investimento en Crecemento e Emprego para potenciar a política rexional comunitaria 2014-2020 ascende a 9.098,5 millóns de euros. Inclúese neste grupo do FSE a
Axuda da Iniciativa de Emprego Xuvenil e a do FEAD, por ter obxectivos coincidentes e
complementarios aos deste Fondo.
Gráfico 6. Distribución en Galicia da Axuda FSE 2014-2020 por Programas Operativos

PO Galicia / 36,7%
PO Emprego Xuvenil / 11,4%
PO Emprego, Formación e
Educación / 35,0%
PO Inclusión Social e Economía
Social / 13,2%
PO Asistencia Técnica / 0,4%
PO FEAD / 3,3%

Fonte: Elaboración propia

O deseño da planificación do FSE en Galicia ao longo do período, que constitúe unha
das prioridades de Galicia para dinamizar o mercado de traballo, alcanza un importe
de 853,9 millóns de euros repartidos entre 6 programas, dos que 313,1 corresponden
ao PO Galicia e o resto aos POs Plurirrexionais de Emprego Xuvenil (97,8 millóns de
euros), Emprego, Formación e Educación (299,1 millóns de euros), Inclusión Social e
Economía Social (112,4 millóns de euros), Asistencia Técnica (3,3 millóns de euros) e
FEAD (28,2 millóns de euros).
A estratexia global do FSE en Galicia responde a un modelo articulado que se desenvolve a través de tres Eixes de Intervención, excluído o de Asistencia Técnica. Pretende
contribuír ás prioridades da Unión en materia da cohesión económica, social e territorial, principalmente a través da mellora da taxa de emprego, a redución da temporalidade, a integración socio laboral dos colectivos máis desfavorecidos, o aumento da
formación, a diminución do fracaso escolar e a mellora do sector investigador.
Atendendo ao número de programas e as asignacións financeiras por OT, obsérvase
que a Axuda se concentra naqueles OT que son máis relevantes para os obxectivos do
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FSE, en consonancia coas necesidades da rexión e as prioridades da Estratexia Europa
2020. Destaca o OT8, relacionado co emprego e a mobilidade laboral, que absorbe o
46,6% da Axuda global, que mostra o alto grao de reforzo da estratexia neste OT a través de catro programas. Séguelle en orde de importancia financeira o OT9, vinculado
á inclusión social e a loita contra a pobreza, co 29,4% da Axuda, e ao que contribúen
os investimentos de catro programas. E finalmente figura o OT10, relacionado coa
educación e a formación, que representa o 21,1% do total da Axuda FSE en Galicia, e
ao que contribúen os investimentos de dous programas.
Gráfico 7. Distribución en Galicia da Axuda FSE 2014-2020 por Obxectivos Temáticos/Eixes

Eixe AT / 3,0%
OT10 / 21,1%
OT9 / 29,4%
OT8 / 46,6%

Fonte: Elaboración propia

Entre os POs do FSE na C.A. destaca o rexional de Galicia, que será xestionado na
súa totalidade pola Xunta de Galicia e representa o 36,7% do total da Axuda FSE na
rexión. Cítanse a continuación unhas breves características deste PO e do resto dos
programas do FSE.
O custo total do PO FSE Galicia ascende a 391,4 millóns de euros, dos que o 80% corresponde á Axuda comunitaria (313,1 millóns de euros) e o 20% restante corresponde á cofinanciación da Xunta de Galicia (78,3 millóns de euros).
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Táboa 12. Distribución en Galicia da Axuda FSE 2014-2020 por OT/Eixes e Programas
Operativos (en euros)

OT /
Eixes

PO Galicia

OT1

0

PO
Emprego
Xuvenil

PO Emprego,
Formación e
Educación
0

PO
Inclusión
Social e
Economía
Social

0

PO
Asistencia
Técnica
0

0

Total Axuda
FSE

PO FEAD

0

0

%

0,0

OT2

0

0

0

0

0

0

0

0,0

OT3

0

0

0

0

0

0

0

0,0

OT4

0

0

0

0

0

0

0

0,0

OT5

0

0

0

0

0

0

0

0,0

OT6

0

0

0

0

0

0

0

0,0

OT7

0

0

0

0

0

0

0

0,0

OT8

97.001.292

94.334.350

200.900.000

5.500.000

0

0

397.735.642

46,6

OT9

83.258.868

0

35.100.000

104.100.000

0

28.200.000

250.658.868

29,4

OT10

124.378.765

0

55.600.000

0

0

0

179.978.765

21,1

7.500.000

2.800.000

3.300.000

0

25.534.047

3,0

299.100.000 112.400.000

3.300.000

28.200.000 853.907.322

100,0

Eixe AT

Total

8.504.047

3.430.000

313.142.972

97.764.350

Fonte: Elaboración propia

Entre as actuacións que se prevé executar no PO rexional do FSE destacan as vinculadas á promoción do emprego autónomo, ao apoio aos programas de formación
profesional para o emprego e ao fomento do emprego a través de cooperativas e entidades de economía social (OT8). No OT9 sobresaen os investimentos de formación
e acompañamento da estratexia de inclusión social, as de información e orientación
ás mulleres no ámbito local respecto da igualdade de xénero, e as de inserción sociolaboral de mozas con medidas de protección ou de responsabilidade penal. No OT10
resaltan os investimentos en programas de mellora da aprendizaxe e rendemento
e de diversificación curricular, as dos ciclos formativos de grao medio da Formación
Profesional, e as de apoio á etapa de formación pre doutoral.
O PO de Emprego Xuvenil (POEX), que a nivel nacional está financiado polo FSE
(1.417,1 millóns de euros) e pola IEX (943,5 millóns de euros), pretende reforzar o
ámbito sectorial do OT8 apoiando aos mozos e mozas, sobre todo a quen non ten
traballo, nin estuda nin ten unha formación, para que poida recibir unha oferta de
emprego, educación continua, aprendizaxe ou período de prácticas nun prazo determinado. O ámbito sectorial do PO abarca ao OT8. A Axuda que se investirá en Galicia
a través deste Programa ascende a 97,8 millóns de euros.
O PO de Emprego, Formación e Educación, que a nivel nacional ten unha Axuda de
2.115 millóns de euros, presenta como obxectivos principais o contribuír á mellora da
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empregabilidade, desenvolver itinerarios dirixidos a colectivos vulnerables, impulsar
medidas de redución do abandono temperán e de mellora da educación, e fomentar a I+D+i nunha firme aposta polo coñecemento e pola súa transferencia ao sector
produtivo, a través dos OT 8, 9 e 10. A Axuda que se investirá en Galicia a través deste
Programa ascende a 299,1 millóns de euros.
As actuacións do OT8 centrarán a súa atención no colectivo de persoas non incluídas
no ámbito de actuación do POEX, evitando así un solapamento entre ambos os dous
Programas.
O Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social, que a nivel nacional
conta cunha Axuda de 800 millóns de euros, convértese no Programa FSE en España
que realiza o maior investimento en inclusión social e loita contra a pobreza e calquera
forma de discriminación do OT9. Así mesmo, representa o primeiro programa operativo FSE que inclúe entre os seus obxectivos principais o apoio á Economía Social, polo
que tamén atende ás accións relacionadas co Obxectivo Temático 8, especialmente no
relacionado co autoemprego e o emprego por conta propia. A Axuda que se investirá
en Galicia a través deste Programa ascende a 112,4 millóns de euros.
O PO de Asistencia Técnica, que a nivel nacional dispón dunha Axuda de 20 millóns de
euros, poderá financiar, entre outras, actuacións relacionadas coa preparación, xestión, seguimento, avaliación, estudos, información e comunicación, control e auditoría,
intercambio de boas prácticas e reforzo da capacidade das autoridades dos programas do FSE. A Axuda que se investirá en Galicia a través deste Programa ascende a
3,3 millóns de euros.
A intervención do programa FEAD reformúlase desde a óptica da complementariedade e creación de sinerxías cos programas operativos do FSE. A nivel nacional está
financiado por unha Axuda comunitaria de 563,1 millóns de euros. O FEAD ten como
obxecto facilitar bens de primeira necesidade (alimentos) a persoas excluídas ou en
grave risco de exclusión social con medidas de acompañamento básicas para, unha
vez cuberta a necesidade alimentaria, poñerlles en disposición de acceder a outras
actividades de fomento da inclusión social que se financian no marco do FSE. Desta
forma, mentres o primeiro cobre necesidades vitais e urxentes das persoas desfavorecidas, o segundo complementa e prosegue o proceso de inclusión do OT9, principalmente, e contribúe a promover a inclusión activa no mercado de traballo. A Axuda
que se investirá en Galicia a través deste Programa ascende a 28,2 millóns de euros.
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3.4. Formulación estratéxica do FEADER 2014-2020
en Galicia
A Axuda prevista FEADER asignada pola UE ao Estado español para fomentar o desenvolvemento rural sustentable no período 2014-2020 ascenderá a 8.297,4 millóns
de euros.
O deseño da planificación do FEADER en Galicia, que supón un compoñente esencial
da Política Agraria Común (PAC) 2014-2020, pretende fomentar a competitividade da
agricultura, garantir a xestión sustentable dos recursos naturais e a acción polo clima
e lograr un desenvolvemento territorial equilibrado das economías e comunidades
rurais, incluíndo a creación e conservación do emprego.
O custo total do PO FEADER Galicia ascende a 1.186,4 millóns de euros, dos que o
75% corresponde á Axuda comunitaria (889,8 millóns), o 18,3% corresponde á cofinanciación da Xunta de Galicia (217,6 millóns), e o 6,7% restante será achegado pola
Administración Xeral do Estado (79 millóns).
Táboa 13. Distribución do Programa Operativo FEADER Galicia 2014-2020 por OT/
Eixes (en euros)
OT/
Eixes

Axuda
FEADER

Cofinanciación
Xunta

Cofinanciación
AXE

Custo

%

OT1

3.060.000

918.000

102.000

4.080.000

0,3

OT2

13.980.000

3.262.000

1.398.000

18.640.000

1,6

OT3

344.160.000

84.966.000

29.754.000

458.880.000

38,7

OT4

64.740.000

15.106.000

6.474.000

86.320.000

7,3

OT5

45.450.000

10.605.000

4.545.000

60.600.000

5,1

OT6

255.690.000

59.887.000

25.343.000

340.920.000

28,7

OT7

0

0

0

0

0,0

OT8

62.760.000

14.844.000

6.076.000

83.680.000

7,1

OT9

87.930.000

24.813.000

4.497.000

117.240.000

9,9

OT10

5.460.000

1.638.000

182.000

7.280.000

0,6

Eixe AT

6.570.000

1.533.000

657.000

8.760.000

0,7

889.800.000

217.572.000

79.028.000

1.186.400.000

100,0

Total

Fonte: Elaboración propia

A estratexia do Programa de Desenvolvemento Rural na C.A. articúlase ao redor dos
obxectivos das 6 prioridades de desenvolvemento rural da Unión repartidas entre 9
Obxectivos Temáticos e o eixe de Asistencia Técnica. Para a selección de medidas e
submedidas de cada prioridade tamén se tivo en conta o Marco Nacional de Desenvolvemento Rural-España 2014-2020 aprobado polas autoridades da UE, que é un
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documento que contén os elementos comúns dos programas rexionais de desenvolvemento rural do territorio español, fóra de Ceuta e Melilla.
Destaca a concentración de recursos no OT3 (38,7% do investimento total) e no OT6
(28,7%), que están relacionados respectivamente coa competitividade das PEMES e
coa protección do medio ambiente e a eficiencia dos recursos. Séguenlle en orde de
importancia financeira o OT9 (9,9%), o OT4 (7,3%) e o OT8 (7,1%), que desenvolverán
accións vinculadas coa inclusión social e a loita contra a pobreza, co impulso dunha
economía baixa en carbono e co emprego e o mercado laboral, respectivamente. O
eixe de Asistencia Técnica e os outros OT restantes (números 5, 2, 10 e 1) representan
conxuntamente o 8,3% do investimento total.
Gráfico 8. Distribución en Galicia do Custo FEADER 2014-2020 por Obxectivos Temáticos/Eixes

OT1 / 0,3%
OT2 / 1,6%
OT3 / 38,7%
OT4 / 7,3%
OT5 / 5,1%
OT6 / 28,7%
OT7 / 0,0%
OT8 / 7,1%
OT9 / 9,9%
OT10 / 0,6%
Eixe AT / 0,7%

Fonte: Elaboración propia

Entre as actuacións que se prevén executar no PO rexional do FEADER destacan as
vinculadas coas actividades de demostración e información no OT1. As infraestruturas
de banda ancha realizaranse no OT2. No OT3 sobresaen os investimentos en explotacións agrícolas, as de procesado, comercio e desenvolvemento de produtos agrícolas,
as de primeira instalación de novos agricultores e as infraestruturas relacionadas co
desenvolvemento, adaptación e modernización da agricultura e a silvicultura.
Os investimentos de establecemento e mantemento de superficies forestais e as de
aumento da resiliencia e do valor ambiental dos ecosistemas forestais resaltan no
OT4. No OT5 destacan as accións agroambientais de xestión sustentable de pastos
e de extensificación de vacún de leite, así como as de mantemento en agricultura
ecolóxica. No OT6 sobresaen os investimentos de prevención de danos causados por
incendios, desastres naturais e catástrofes e as relacionadas co apoio ás áreas de
montaña e a outras áreas con limitacións naturais.
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Distínguense no OT8 os investimentos vinculados coas tecnoloxías forestais e coas de
desenvolvemento de actividades non agrícolas. No OT9 sobresaen os investimentos
LEADER de implementación de operacións e os de infraestruturas de saneamento en
áreas rurais. E finalmente, o OT10 recollerá accións de formación profesional e adquisición de competencias.
A programación do FEADER en Galicia contribuirá ao desenvolvemento dun sector
agrícola máis equilibrado desde a óptica territorial e ambiental, máis respectuoso co
clima, máis resistente aos cambios climáticos, máis competitivo e máis innovador.

3.5. Formulación estratéxica do FEMP 2014-2020
en Galicia
A Axuda FEMP asignada pola UE ao Estado español para conseguir un crecemento
sustentable no sector da pesca, a acuicultura, a industria e a comercialización no período 2014-2020 ascende a 1.161,6 millóns de euros. Deste importe destaca a parte
que xestionará a Xunta de Galicia, que representa o 31,9% do total do FEMP.
O deseño da planificación do FEMP en Galicia, que se enmarca dentro do PO Nacional FEMP España 2014-2020, pretende o fomento dunha pesca e unha acuicultura
competitivas, ambientalmente sustentables, economicamente viables e socialmente
responsables, o impulso da aplicación da Política Pesqueira Común (PPC) e da Política
Marítima Integrada (PMI), e o desenvolvemento territorial equilibrado e integrador das
zonas pesqueiras e acuícolas.
A estratexia do PO na parte de Galicia articúlase ao redor dos obxectivos específicos e
medidas das prioridades seleccionadas da Unión respecto do desenvolvemento sustentable das actividades de pesca e acuicultura e actividades conexas, que abarcan a
4 Obxectivos Temáticos e ao eixe de Asistencia Técnica.
O gasto público total da parte do PO FEMP en Galicia, que será xestionado pola Xunta
ascende a 487,5 millóns de euros, dos que o 76,1% corresponde á Axuda comunitaria (371 millóns de euros), e o 23,9% restante será cofinanciado pola administración
galega. Contando coa achega do sector privado (337,8 millóns de euros, que supón
case o 41%), o gasto total subvencionable previsto do PO en Galicia ascenderá a 825,3
millóns de euros.
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Táboa 14. Distribución financeira do FEMP Galicia 2014-2020 por OT/Eixes (en euros)
OT/
Eixes

Gasto Público Total
Axuda FEMP

Cofinanciación
Xunta

Gasto
Privado

Custo

Total Gasto
Subvencionable

%

OT1

0

0

0

0

0

0,0

OT2

0

0

0

0

0

0,0

OT3

189.493.250

63.897.750

253.391.000

208.166.188

461.557.188

55,9

OT4

13.300.000

4.633.333

17.933.333

18.733.333

36.666.666

4,4

OT5

0

0

0

0

0

0,0

OT6

86.934.312

28.665.292

115.599.604

45.666.666

161.266.270

19,5

OT7

0

0

0

0

0

0,0

OT8

59.956.280

12.220.721

72.177.001

65.194.117

137.371.118

16,6

OT9

0

0

0

0

0

0,0

OT10

0

0

0

0

0

0,0

Eixe AT
Total

21.333.000

7.111.000

28.444.000

0

28.444.000

3,4

371.016.842

116.528.097

487.544.938

337.760.304

825.305.242

100,0

Fonte: Elaboración propia

Destaca a concentración de recursos do OT3, que representa o 55,9% do investimento total, e que está relacionado coa competitividade das PEMES. Séguenlle en orde
de relevancia financeira os investimentos do OT6, vinculado coa protección do medio
ambiente e a eficiencia dos recursos, que supón o 19,5%. Co 16,6% figura o OT8, que
está relacionado co emprego e o mercado laboral. E finalmente o OT4, que recollerá
accións vinculadas cunha economía baixa en carbono, supón o 4,4%. O eixe de Asistencia Técnica representa o 3,5% do custo total.
Gráfico 9. Distribución en Galicia do Gasto Subvencionable do FEMP 2014-2020 por Obxectivos
Temáticos/Eixes

Eiexe AT / 3,45%
OT8 / 18,64%
OT6 / 19,5%
OT4 / 4,4%
OT3 / 55,9%

Fonte: Elaboración propia
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Entre as actuacións que se prevén executar no PO FEMP en Galicia destacan as
vinculadas coa transformación dos produtos da pesca e a acuicultura, cos investimentos produtivos na acuicultura, coas infraestruturas pesqueiras e os investimentos que
melloren a seguridade dos pescadores e coas medidas de comercialización (OT3). No
OT4 sobresaen os investimentos a bordo e os programas relacionados coa eficiencia
enerxética e mitigación do cambio climático e auditorías e estudos, e as vinculadas co
aumento da eficiencia enerxética e reconversión a fontes de enerxías renovables na
acuicultura.
No OT6 resaltan as medidas de protección e recuperación da biodiversidade e os
ecosistemas mariños, as de eficiencia dos recursos, redución do uso da auga e químicos e sistemas de recirculación na acuicultura, e as de control e execución na aplicación da PPC. E no OT8 destacan as medidas relacionadas coas estratexias de desenvolvemento local participativo que levan a cabo os Grupos de Acción Local da Pesca
(GALP).

3.6. Análise da estratexia conxunta dos Fondos EIE
2014-2020 en Galicia
A Axuda comunitaria dos Fondos EIE alcanzará en Galicia un investimento estimado
de 4.071,6 millóns de euros, sen ter en conta a que se asigna polo Obxectivo de Cooperación Territorial Europea (83,9 millóns de euros), que se detalla máis adiante. O
investimento total que se espera alcanzar a través dos distintos Programas que están
cofinanciados por estes Fondos EIE supoñerá unha mobilización de case 6.000 millóns de euros, incluíndo a achega privada.
O Fondo que máis recursos financeiros achega á estratexia global é o FEDER, co 48%
da Axuda total, seguido do FEADER co 21,9%, o FSE co 21%, e o FEMP, que supón o
9,1% restante da Axuda total.
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Gráfico 10. Distribución en Galicia da Axuda comunitaria 2014-2020 por Programas
Operativos

FEMP / 9,11%
FEADER / 21,85%
FSE / 20,97%
FEDER / 48,06%

Fonte: Elaboración propia

A programación destes Fondos EIE (FEDER, FSE, FEADER e FEMP) constitúe o núcleo
da estratexia de desenvolvemento de Galicia a medio e longo prazo e son considerados como un incentivo clave para avanzar cara a un modelo de crecemento máis
intelixente, sustentable e integrador. Permitirán, ademais, incentivar a creación de emprego e a redución das disparidades internas da rexión.
Atendendo ao número de OT e ao de Fondos, obsérvase que todos os OT contribúen
ao desenvolvemento da estratexia conxunta dos Fondos EIE en Galicia.
O FEDER é o que contribúe con maior número á estratexia conxunta comunitaria con
9, e ao que se lle suma tamén o Eixe Urbano 12, para levar a cabo accións integradas
de desenvolvemento. O FEADER contribúe con 9 OT. A continuación figura o FEMP,
con 4 OT. E finalmente o FSE, con 3 OT.
Mencionar que o Eixe de Asistencia Técnica prográmase de forma complementaria
aos OT dos Fondos EIE, e serve de apoio ao desenvolvemento da xestión, seguimento,
avaliación, control e comunicación dos distintos programas ao longo do período.
Observando a distribución financeira da Axuda dos Fondos EIE na estratexia global
planificada pola Xunta respecto dos OT da Estratexia Europa 2020, apréciase como
a programación deseñada responde a unha xerarquización dos mesmos, sendo o
OT3, relacionado coas PEMES, o que contará con máis recursos, co 18,5% do total da
Axuda. O Fondo FEADER é o que achega máis recursos neste OT.
Séguelle o OT6, relacionado co medio ambiente, co 14,4% da Axuda, onde sobresae
a achegada polo FEADER. O Obxectivo Temático 8, que está vinculado co emprego,
representa o 12,8% da Axuda total e a súa máxima achega procede do FSE.
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As accións de investigación e innovación serán atendidas polo OT1, co 12% da Axuda,
mentres que as destinadas á economía baixa en carbono serán atendidas polo OT4,
co 11%, sendo en ambos os dous casos o Fondo FEDER o que máis recursos achega
neste OT.
As actuacións relacionadas coa inclusión social e a loita contra a pobreza do OT9
supoñen o 9,6%. O fondo FSE é o de máis contribución ao OT. A continuación figura o
OT2, vinculado coas TIC, que representa o 5,8%. O Fondo FEDER é o que achega máis
recursos neste OT. As actuacións programadas na educación do OT10 representan
o 5,7% da Axuda total, sendo o FSE o Fondo que achega maior número de recursos
neste OT.
Gráfico 11. Distribución en Galicia da Axuda comunitaria 2014-2020 por Obxectivos
Temáticos/Eixes

OT1 / 12,0%
OT2 / 5,8%
OT3 / 18,5%
OT4 / 11,0%
OT5 / 2,1%
OT6 / 14,4%
OT7 / 3,5%
OT8 / 12,8%
OT9 / 9,6%
OT10 / 5,7%
Eixe 12 Urbano / 2,9%
Eixe AT / 1,8%

Fonte: Elaboración propia

As accións de transporte serán atendidas polo OT7, co 3,5% da Axuda, mentres que as
de integración urbana serán desenvolvidas a través do Eixe 12, co 2,9%. En ambos os
dous casos o FEDER é o único Fondo que achega recursos nestes ámbitos.
E finalmente, as accións vinculadas ao cambio climático e a prevención de riscos serán
atendidas no OT5, que supón o 2,1% da Axuda total da estratexia conxunta dos Fondos EIE en Galicia.
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Táboa 15. Distribución en Galicia da Axuda comunitaria 2014-2020 por OT/Eixes e
Fondos EIE (en euros)
OT / Eixes

FEDER

FSE

FEADER

Total Axuda
Fondos EIE (I)

FEMP

%

OT1

484.950.292

0

3.060.000

0

488.010.292

12,0

OT2

220.622.077

0

13.980.000

0

234.602.077

5,8

OT3

220.486.501

0

344.160.000

189.493.250

754.139.751

18,5

OT4

369.627.955

0

64.740.000

13.300.000

447.667.955

11,0

OT5

39.538.127

0

45.450.000

0

84.988.127

2,1

OT6

241.912.988

0

255.690.000

86.934.312

584.537.300

14,4

OT7

141.005.999

0

0

0

141.005.999

3,5

OT8

0

397.735.642

62.760.000

59.956.280

520.451.922

12,8

OT9

51.438.483

250.658.868

87.930.000

0

390.027.351

9,6

OT10

47.330.000

179.978.765

5.460.000

0

232.768.765

5,7

Eixe 12
Urbano

118.767.686

0

0

0

118.767.686

2,9

Eixe AT

21.205.795

25.534.047

6.570.000

21.333.000

74.642.842

1,8

Total

1.956.885.903

853.907.322

889.800.000

371.016.842

4.071.610.067

100,0

Fonte: Elaboración propia

A análise conxunta desta priorización dos OT e dos recursos económicos destinados a
cada un deles, permite sinalar, que en termos xerais hai unha boa consistencia entre
as asignacións financeiras e o carácter estratéxico de cada OT, onde se aprecia que
os OT 3, 6, 8 e 1 son considerados de máxima importancia no enfoque estratéxico da
programación comunitaria en Galicia e representan o 57,7% da Axuda da estratexia
global. Un segundo grupo de importancia media-alta estará integrado polos OT 4, 9,
2, 10, que supoñen ao redor do 32% da Axuda. Por último, nunha posición estratéxica
media quedaría o OT7, o Eixe 12 Urbano e o OT5, que representan conxuntamente o
8,5% da Axuda total programada.

3.7. Formulación estratéxica dos Programas de
Cooperación Territorial Europea (CTE) 2014-2020
en Galicia
No marco do Obxectivo de Cooperación Territorial Europea e financiada polo Fondo Estrutural FEDER, a C.A. de Galicia disporá dunha Axuda comunitaria estimada
próxima aos 84 millóns de euros para atender os proxectos seleccionados por convocatoria pública relacionados coa cooperación transfronteiriza, a transnacional (2
programas) e a interrexional, que se materializarán no período 2014-2020 a través da
execución de 4 programas.
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A regulamentación da Cooperación Territorial Europea é independente da dos Fondos
EIE e dispón das súas propias normas específicas. Dita cooperación é un importante
instrumento da política de desenvolvemento rexional que proporciona un marco para
o intercambio de experiencias entre axentes locais, rexionais e nacionais da UE e que
tamén beneficiará ás rexións dos Estados membros limítrofes con terceiros países.
Entre os investimentos de cooperación que se esperan materializar en Galicia destacan as transfronteirizos entre a Rexión Norte de Portugal e Galicia, co 68% do total
da Axuda FEDER. En orde de importancia financeira séguenlle os proxectos programados no Espazo Atlántico (23,3%), o Espazo Sudoeste (6,1%) e a Cooperación Interrexional (2,6%).
Gráfico 12. Distribución en Galicia da Axuda de Cooperación territorial 2014-2020 por
Programas Operativos

PO Transfronteirizo EspañaPortugal / 68,0%
PO Transnacional Espazo
Atlántico / 23,3%
PO Transnacional Espazo
Sudoeste / 6,1%
PO Interrexional INTERREG /
2,6%

Fonte: Elaboración propia

Observando a formulación estratéxica global dos 4 Programas nos que participa
Galicia, apréciase o alto grao de importancia que o proceso de programación concédelle aos 2 primeiros Obxectivos Temáticos, relacionados por unha banda coa investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación (OT1), e, por outra banda, coa
competitividade das PEMES (OT3), xa que ambos representan o 45% da Axuda total
dos POs. Sobresae tamén o investimento no OT6, vinculado coa protección do medio
ambiente e a eficiencia dos recursos, que é o de maior importe, co 28,2% da Axuda.
Os investimentos que se pretenden executar relacionados coa transición a unha economía baixa en carbono supoñen o 12,1%, mentres os relacionados coa adaptación
ao cambio climático ascenden ao 5,4%. A continuación figura o 6% da Axuda FEDER
na Asistencia Técnica para o desenvolvemento da xestión, a avaliación, o control, a
información e comunicación dos programas. E finalmente, cóntase tamén co 3,3%
para promover accións de cooperación institucional e de cooperación entre cidadanía
e institucións (OT11).
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Táboa 16. Programas de Cooperación Territorial Europea 2014-2020 nos que
participará Galicia (Axuda estimada en euros)
OT/Eixes

PO
PO
PO
PO
Transfronteirizo Transnacional
Transnacional Interrexional Total Axuda
España-Portugal Espazo Atlántico Espazo Sudoeste
INTERREG

OT1

76.923.283

OT3

55.513.939

0

14.953.473

84.441.685 154.909.097

OT4

0

12.024.333

11.749.158

84.441.685 108.215.176

47.117.240

39.519.893

OT5

20.228.434

15.267.039

12.817.263

OT6

89.583.067

57.203.791

21.362.105

OT11

29.390.255

Eixe AT

Previsto UE
/ España /
Galicia

84.441.686 248.002.102

0

48.312.736

84.441.685 252.590.648

UE (I)

29.390.255

17.338.657

8.400.791

6.408.631

Total

288.977.635

140.013.194

106.810.523

359.326.320 895.127.672

21.559.579

España

218.700.268

33.825.866

57.345.480

30.000.000 339.871.614

Galicia

57.039.373

19.578.119

5.114.974

2.140.672

53.707.658

83.873.138

España (II)
Galicia

(I) Total Axuda para todos os Programas de Cooperación Territorial na UE 2014-2020: 10.195 millóns de euros
(II) Total Axuda para todos os Programas de Cooperación Territorial 2014-2020 en España: 673 millóns de euros

Fonte: Elaboración propia

A continuación expóñense unhas breves características dos 4 POs de CTE nos que
participa Galicia.

3.7.1. PO Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2014-2020
O Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 pretende abordar
os retos comúns que foron identificados nas rexións fronteirizas. Trátase pois dun
programa para actuar no espazo fronteirizo de España-Portugal, que está conformado
por 37 NUTS III pertencentes a ambos os dous países.
As áreas de cooperación nas que se articula o programa son cinco: Galicia-Norte de
Portugal, Norte de Portugal-Castela e León, Centro de Portugal-Castela e León, Alentejo-Centro-Estremadura e Alentejo-Algarve-Andalucía.
O investimento previsto no programa ascende a un custo total de 382,6 millóns de
euros, sendo a Axuda comunitaria FEDER de 289 millóns de euros, dos que se estima
que o 75,7% será asignado ao conxunto das áreas de España, mentres que a porcentaxe restante correspóndelle ás áreas de Portugal. A cofinanciación pública ascende
ao 19,6% do custo total do PO, mentres que a privada supón o 4,8%.
A zona transfronteiriza formada por Galicia-Norte de Portugal caracterízase por unha
gran mobilidade e densidade demográfica, sumándose a iso a existencia de lazos comúns, proximidade cultural e favorables experiencias, o que permite converter esta
cooperación nun instrumento de desenvolvemento territorial fundamental.
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As zonas NUTS III comprenden A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra (Galicia) e Minho-Lima, Cávado, Ave, Támega, Grande Porto, Alto Tras Móntesvos, Douro e Entre
Douro e Vouga (Norte de Portugal).
O espazo Galicia-Norte de Portugal é un territorio que cabe distinguir entre a franxa
atlántica con núcleos considerados como intermedios (Pontevedra, Cávado, A Coruña,
Ave) ou urbanos (Támega, Grande Porto), e o interior predominante rural. Esta disxuntiva reflíctese tamén noutras variables socioeconómicas, como o envellecemento da
poboación. A competitividade desta área de cooperación, en termos de produtividade, é inferior á media da UE. A súa estrutura produtiva mostra un peso relativamente
maior do sector primario, destacando tamén a importancia relativa de certas actividades industriais en determinadas zonas.
A Axuda comunitaria FEDER que se prevé investir na C.A. de Galicia en actuacións
transfronteirizas ascende a 57 millóns de euros, que serán xestionados pola Administración Xeral do Estado e pola Xunta.

3.7.2. PO Transnacional Espazo Atlántico 2014-2020
O investimento previsto no PO Espazo Atlántico 2014-2020 a nivel europeo ascende
a un custo total de 185,4 millóns de euros, sendo a Axuda comunitaria FEDER de 140
millóns de euros. A cofinanciación pública ascende ao 19,7% do custo total do PO,
mentres que a privada supón o 4,7%.
O Espazo Atlántico cobre a parte occidental de Europa limítrofe co Océano Atlántico.
Abarca a parte occidental do Reino Unido, Irlanda e Portugal; a parte norte e a máis
suroccidental de España así como o oeste de Francia. O programa engloba un total de
37 rexións. En España comprende as CC. AA. de Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra,
País Vasco e Illas Canarias, máis as provincias de Huelva, Cádiz e Sevilla.
As principais características que unen a estes territorios son o seu patrimonio ambiental e a súa dimensión marítima, sen esquecer unha pauta común de desenvolvemento
urbano e territorial baseado na existencia dunha maioría de zonas rurais intermedias
e un número limitado de grandes zonas metropolitanas.
Entre outros puntos de converxencia que actúan como factores crave no desenvolvemento conxunto do Espazo Atlántico, cabe destacar a tradición de cooperación,
as fortes redes existentes entre actores relevantes e o gran patrimonio cultural e a
identidade cultural.
Con todo, o espazo do Programa é, en moitos sentidos, diverso, podendo observarse
a miúdo unhas diferenzas significativas por determinadas zonas en termos de desenvolvemento económico e demográfico.
A formulación estratéxica do PO persegue sete obxectivos específicos que están relacionados co aumento da capacidade de innovación, coa transferencia de resultados
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de innovación para facilitar novos produtos, servizos e procesos, coas enerxías renovables e a eficiencia enerxética, co crecemento verde, a ecoinnovación e a eficiencia
ambiental, cos sistemas de xestión de riscos, coa protección da biodiversidade e coa
valorización de activos naturais e culturais.
A Axuda comunitaria FEDER que se prevé investir na C.A. de Galicia en actuacións de
cooperación do Espazo Atlántico ascende a 19,6 millóns de euros, que serán xestionados pola Xunta. No conxunto de España o investimento previsto en Axuda alcanza
os 33,8 millóns de euros.

3.7.3. PO Transnacional Espazo Sudoeste 2014-2020
O Programa de Cooperación Territorial Transnacional Espazo Sudoeste 2014-2020
abarca os territorios de España (excepto as Illas Canarias), Portugal (excepto Madeira
e Azores), Xibraltar, Andorra e 6 rexións do suroeste francés (Aquitania, Auvernia, Languedoc-Rosellón, Lemosín, Mediodía-Pireneos e Poitou-Charentes).
O investimento previsto no Programa a nivel europeo ascende a un custo total de
141,9 millóns de euros, sendo a Axuda comunitaria FEDER de 106,8 millóns de euros.
A cofinanciación pública ascende ao 20% do custo total do PO, mentres que a privada
supón o 4,7%.
O espazo Sudoeste atópase particularmente afectado polos efectos da crise económica-financeira, especialmente nalgunhas zonas de Portugal e España, por exemplo, nas rexións españolas de Andalucía, Estremadura ou Castela a Mancha onde
se rexistraron niveis moi elevados de desemprego no ano 2012 (34,6%, 33% e 28%,
respectivamente), que son valores moi superiores á media SUDOE (17%) ou europea (10,4%).
Desde un punto de vista demográfico e territorial, o espazo SUDOE caracterízase
por unha zona costeira con elevada densidade de poboación, con cidades como Lisboa, Porto, Barcelona, Valencia ou Burdeos, e un interior máis rural (en particular,
Auvernia, Lemosín e zonas centro de España e Portugal), onde, fóra de Madrid e Toulouse, predominan as cidades de pequeno e mediano tamaño.
A formulación do programa pretende desenvolver unha estratexia que consolide o
Sudoeste europeo como un espazo de cooperación territorial nos ámbitos da competitividade e a innovación, o medio ambiente, o desenvolvemento sustentable e a ordenación espacial, que contribúa a asegurar unha integración harmoniosa e equilibrada
das súas rexións, dentro dos obxectivos de cohesión económica e social da UE.
A Axuda comunitaria FEDER que se prevé investir na C.A. de Galicia en actuacións
de cooperación SUDOE ascende a 5,1 millóns de euros, que serán xestionados pola
Xunta. No conxunto de España o investimento previsto en Axuda alcanza os 57,3 millóns de euros.
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3.7.4. PO Interrexional INTERREG 2014-2020
O investimento previsto no PO de CTE INTERREG 2014-2020 para os Estados membros da UE ascende a un custo total de 426,3 millóns de euros, sendo a Axuda comunitaria FEDER de 359,3 millóns de euros. A cofinanciación pública ascende ao 14,4% do
custo total do PO, mentres que a privada supón o 1,4%. Os socios de Noruega e Suíza
achegarán fondos nacionais adicionais de 6.000.827 euros ao PO.
A área do programa abarca a 286 rexións da UE-28 máis os Estados de Noruega e
Suíza. Estes territorios presentan características, situacións e perspectivas diferentes.
Inclúen rexións metropolitanas onde reside unha parte crecente da poboación europea e que se converteron en importantes motores da economía e o crecemento. Pero
esta concentración de persoas e actividades económicas tamén presenta desafíos específicos. Ao mesmo tempo, a maior parte da área europea consta de rexións cunha
gran variedade de zonas peri-urbanas e rurais, de características territoriais costeiras,
montañosas e doutro tipo específicas.
A formulación estratéxica da cooperación interrexional contribuirá a reforzar a Política de Cohesión a través do fomento de intercambio de experiencias de boas prácticas entre rexións, relacionadas co desenvolvemento urbano sustentable, incluídos
os vínculos entre os ámbitos urbano e rural, coas accións de investigación intensiva
e de apoio ás PEMES e a súa transferencia entre rexións desenvolvidas e menos desenvolvidas, coas actuacións de cooperación entre rexións europeas para mellorar a
efectividade das súas políticas e programas, e coa análise das tendencias de desenvolvemento da Unión mediante estudos, recollida de datos e outras medidas.
A Axuda comunitaria FEDER que se prevé investir na C.A. de Galicia en actuacións
de cooperación interrexional ascende a 2,1 millóns de euros, que serán xestionados
pola Xunta. No conxunto de España o investimento previsto en Axuda alcanza os 30
millóns de euros.
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3.8. Estruturas de Coordinación dos Fondos EIE 20142020
As autoridades responsables da xestión dos Fondos EIE actúan coordinadamente na
materialización das estratexias e obxectivos dos Programas Operativos e velarán pola
súa complementariedade en todo o período de programación.
Co fin de aproveitar sinerxías e maximizar o impacto conxunto dos Fondos EIE e lograr
unha coordinación efectiva coas correspondentes políticas nacionais e europeas, relaciónanse a continuación os principais mecanismos de coordinación para o período
2014-2020:
z

Comité de Coordinación de Fondos EIE. Neste participan representantes de cada
un dos Fondos EIE.

z

Comité de Avaliación. Dá continuidade ao Comité de Seguimento Estratéxico e Avaliación Continua do FEDER e FSE, co obxectivo de avanzar no seguimento e avaliación dos Programas apoiados con estes Fondos.

z

Comités de Seguimento dos Programas Operativos. Para o seguimento conxunto e
coordinado, evitando solapamentos e duplicidades nos diferentes niveis da Administración.

z

Redes de Comunicación. A Administración Xeral do Estado (AGE, nas súas siglas en
español) e as CC. AA. forman a Rede de Comunicación GERIP (Grupo Español de
Responsables en materia de Información e Publicidade dos Fondos FEDER e FSE).
Así mesmo dáse continuidade á Rede de Comunicación GRECO-AGE, formada por
organismos xestores FEDER da AGE e das Entidades Locais.

z

Redes Temáticas. Están formadas por representantes do seguimento dos programas operativos e poderán contar con invitados en calidade de observadores/as ou
expertos/as. Réxense polos estatutos aprobados polos seus membros e reúnense
polo menos unha vez ao ano, mantendo un secretariado permanente encargado
da difusión de información aos seus membros e da organización das reunións. As
súas características relaciónanse na táboa que segue:

118

Os Fondos Comunitarios en Galicia

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
2015 2020

Táboa 17. Redes temáticas do período 2014-2020
Estruturas de
Coordinación

Rede de Políticas
de I+D+I

Rede de Iniciativas
Urbanas

Rede de
Autoridades
Ambientáis

Ámbito/Políticas a
nivel Nacional

Ámbito/Políticas a
nivel Europeo

Acordo de Asociación

UE 2020: Unión pola innovación

EECTI (Estr. E. de Cienc. e
Tecn. e Innov.)

Horizonte 2020

RIS3 (Estr. Nac. e Rex.
para Esp. Intelix.)

COSME (PEME)

Acordo de Asociación

Rede de Desenvol. Urbano

POs Estruturais

Plataforma europea de cidades

Acordo de Asociación

Programa LIFE

Normativa Avaliación
Ambiental

Seguimento da contribución ao
cambio climático

Estratexia dos POs Estruturais

Directiva avaliación efectos de
plans e programas no medio
ambiente.

POs Desenvolvemento
Rural

Fondos
EIE

FEDER

FEDER,
FSE

FEDER,
FSE,
FEADER,
FEMP

PO FEMP
Rede de Políticas
de Igualdade

Rede de Inclusión
Social

Rede Rural
Nacional

Rede Española
de Grupos de
Pesca

Estratexia para a Igualdade
entre Mulleres e Homes

Acordo de Asociación
POs EIE
Acordo de Asociación

Axenda Social

Programas Operativos

UE 2020: Plataforma europea
contra a pobreza e a exclusión
social

Acordo de Asociación

Política Agrícola Común

Marco Nacional de Desenvolvemento Rural

FEDER,
FSE,
FEADER,
FEMP

FSE

FEADER

Programas de Desenvolvemento Rural
Acordo de Asociación

Política Marítima Integrada

Programa Operativo

Política Pesquera Común

FEMP

Fonte: Elaboración propia

Así mesmo, as estruturas de coordinación definidas permitirán coordinar e desenvolver a transversalidade dos principios horizontais e obxectivos transversais: principio
de asociación e gobernanza en varios niveis, desenvolvemento sustentable, promoción da igualdade entre homes e mulleres e non discriminación, accesibilidade, cambio demográfico e redución do cambio climático e adaptación ao mesmo.
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4. Informe da
Secretaría Xeral
da Igualdade
da Xunta de Galicia
sobre o Plan
Estratéxico de
Galicia 2015-2020
Antecedentes
A Secretaría Xeral da Igualdade é o órgano superior da Administración
autonómica competente en materia de igualdade e correspóndelle, entre
outras funcións, segundo o disposto no Decreto 72/2013, do 25 de abril,
polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a de promover
a incorporación do principio de igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes en todas as normas, políticas, actuacións, plans e estratexias da
Xunta de Galicia, en cumprimento do principio de transversalidade recollido
no artigo 6 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres
e homes.
Este principio de transversalidade tamén aparece recollido na Lei orgánica
3/2007, do 22 de marzo, para a Igualdade efectiva de mulleres e homes.
En concreto, o seu artigo 15 establece que “El principio de igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal,
la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo
integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones
normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos
los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”
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Así como en diversos documentos a nivel europeo:
Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 - COM(2010) 491
final
…La integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas se llevará a cabo
como parte integrante de la formulación de políticas de la Comisión, y también mediante
procesos de análisis de impacto y evaluación. La Comisión se propone aumentar la base de
conocimientos sobre la igualdad entre mujeres y hombres.
Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 sobre Pacto Europeo por la
Igualdad de Género (2011-2020)- (2011/C 155/02)
…EL CONSEJO reafirma su compromiso de reforzar la gobernanza mediante la incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de actuación, incluida la acción exterior de la UE, teniendo asimismo en cuenta el papel esencial de hombres y muchachos en
la promoción de la igualdad de género y garantizando que sus efectos se tengan en cuenta
en las evaluaciones de impacto de las nuevas actuaciones de la UE. EL CONSEJO anima a
los Estados miembros y a la Comisión, en particular a través de Eurostat, a impulsar la elaboración de las estadísticas e indicadores existentes desglosados por sexos y a aprovechar
plenamente las capacidades del Instituto Europeo de la Igualdad de Género.
Se anima a los Estados miembros a que, cuando elaboren y apliquen sus programas nacionales de reforma, incorporen una perspectiva de género y promuevan políticas de igualdad
entre los sexos, especialmente por lo que respecta a las Orientaciones relativas al empleo, y
se les invita a hacer un uso adecuado en todos los ámbitos y procesos de actuación pertinentes de los indicadores para la igualdad de género elaborados en el Marco de Evaluación
Conjunto y en el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín.
Se invita asimismo a la Comisión y al Consejo a integrar la perspectiva de la igualdad de
género en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, en los dictámenes por país y en
las recomendaciones específicas por país. Los avances logrados en la aplicación del Pacto
Europeo por la Igualdad de Género deberían ser abordados por los ministros anualmente
en el Consejo.
Tamén o VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 20132015 incorpora un eixe temático de Mellora da Gobernanza a favor da Igualdade que
recolle como un dos seus obxectivos operativos o de reforzar a integración da perspectiva de xénero nos programas orzamentarios, na normativa e nos plans da Administración autonómica.
En base ao anterior, formúlase o seguinte Informe de comprobación da integración
do principio horizontal de igualdade entre mulleres e homes no Plan Estratéxico de
Galicia 2014-2020.
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Plan estratéxico de Galicia 2015-2020
ORGANISMO DE IGUALDADE: Secretaría Xeral da Igualdade
ESTRATEXIA DO PLAN
SI

NON OBSERVACIÓNS

A estratexia do Plan
identifica necesidades
rexionais relacionadas coa
existencia de brechas de
xénero.

X

En varios dos eixes e ámbitos, tanto na
estratexia do Plan como no diagnóstico de
situación e na matriz DAFO, detectouse a
existencia de situacións de partida desiguais
para mulleres e homes, e así se recolle nos
documentos.

En caso afirmativo,
o Plan definiu unha
selección de prioridades
de investimento que
permiten a redución
destas fendas de xénero,
incluíndo obxectivos
estratéxicos, operativos,
indicadores e unha
asignación financeira
adecuada

X

Un dos eixes do Plan inclúe prioridades de
investimento e obxectivos estratéxicos que
teñen como finalidade contribuír a reducir
estas desigualdades. Así mesmo se recollen
obxectivos operativos que contribuirán a
paliar e reducir as diferenzas existentes entre
oportunidades e acceso a diferentes servizos
entre mulleres e homes.
Ademais o Plan inclúe entre os principios
transversais, o de igualdade de oportunidades
e o de dinamización demográfica, que tamén se
relaciona, indirectamente, coa igualdade entre
mulleres e homes

No proceso de
elaboración do Plan
utilizouse unha linguaxe
non sexista e inclusivo.

X

No Plan tívose coidado en utilizar unha linguaxe
inclusiva que non invisibilice ás mulleres,
atendendo ás recomendacións da SX da
Igualdade respecto ás propostas de mellora que
se efectuaron

X

Eixe 2 Benestar das persoas e as familias e
cohesión social
PA03 - 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
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
PA04 - 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
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.2.4.05 Reducir a violencia de xénero
articulando unha resposta global e coordinada
fronte e esta lacra, en calquera das súas
modalidades e consecuencias

IMPLEMENTACIÓN
En caso de existir
obxectivos estratéxicos
relacionados coa
redución das brechas de
xénero, incorporáronse
no Plan obxectivos
operativos co carácter
de accións directas, que
promoven a igualdade
de oportunidades entre
mulleres e homes e que
permiten reducir as
fendas detectadas
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Plan estratéxico de Galicia 2015-2020
ORGANISMO DE IGUALDADE: Secretaría Xeral da Igualdade
IMPLEMENTACIÓN
SI

NON OBSERVACIÓNS

Se o caso anterior é
afirmativo, o Plan inclúe
unha descrición das
accións específicas para
promover a igualdade de
oportunidades e a non
discriminación durante
a preparación, deseño
e implementación do
mesmo.

X

No que atinxe á gobernanza está prevista a
inclusión da SX Igualdade na implementación do
PEG, sobre todo a través da Comisión de análise
e avaliación dos obxectivos dos programas
de gasto, no proceso de elaboración dos
orzamentos xerais da comunidade autónoma,
na que unha representación desa secretaría,
como organismo de igualdade, achegará a
análise de xénero e analizará o impacto dos
programas de gasto na erradicación das
situacións de desigualdade entre mulleres e
homes detectadas.
Así mesmo, poderase incluír un apartado no
seguimento e avaliación do PEG no que se
recollan os avances na diminución das fendas
de xénero.

Se o caso anterior
é afirmativo, o Plan
conta cunha asignación
financeira adecuada para
tales accións.

X

O Plan integra de xeito transversal e como
un dos principios horizontais a igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes, de xeito
que está garantida a asignación financeira para
implementar as accións relacionadas con este
principio.

Está prevista a
participación do
Organismo de Igualdade
no Seguimento do
Programa.

X

Prevense medidas que
permiten o seguimento
e a avaliación no que se
refire a este principio.

X

A SX Igualdade participará no seguimento
do Plan, tanto a través da incorporación dos
avances e resultados logrados nos obxectivos
operativos que contribúen directamente
a minorar a desigualdades entre homes e
mulleres e tamén poderá intervir e/ou validar
o apartado de seguimento do informe anual
que trate de xeito específico dos avances na
igualdade entre homes e mulleres.

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN
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5. Foros de debate
do PEG
O modelo de participación para a elaboración do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 é un modelo evolucionado da “tripla hélice” convencional
(administración + universidade + empresa), engadindo unha compoñente
fundamental: a sociedade civil, incluídos os interlocutores medioambientais, as organizacións non gobernamentais e os organismos encargados de
promover a inclusión social, a igualdade de xénero e a non discriminación.
O obxectivo é o enriquecemento do Plan a través da participación cidadá
e dos axentes económicos e sociais, ademais do asesoramento recibido
a partir da constitución dun comité asesor de expertos formado por representantes relevantes dos ámbitos empresarial e universitario galegos.
Para garantir a participación da sociedade civil, ademais de dar coñecer
o proceso de elaboración do plan e documentación sobre o mesmo a
través da web, permitindo facer achegas por medio dun formulario habilitado ao efecto, celebráronse 3 foros de debate e 11 mesas de traballo,
nos que 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.
A continuación exponse a información relativa a estes foros: participantes,
temas tratados e principais conclusións.

5.1. Foro 1: políticas sociais e de dinamización
demográfica
Obxectivo do Foro: A dinamización demográfica é a grande prioridade
transversal de todo o Plan Estratéxico de Galicia (PEG) e un dos maiores
retos que ten que enfrontar Galicia de cara ao seu futuro. É por iso que
interesa enriquecer a achega sectorial do Plan de dinamización demográfica de Galicia e a transversal do propio Plan coa opinión dos principais
axentes especializados na materia, así como analizar a aplicabilidade a
Galicia de modelos de éxito desenvolvidos noutras rexións neste eido.
Data e lugar de celebración: Cidade da Cultura - Santiago de Compostela,
20 de Xullo de 2015.
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5.1.1. Mesa de traballo nº 1: Pancas para mudar a dinámica demográfica de Galicia e integración transversal da perspectiva demográfica nos obxectivos do PEG
Participantes:
-

Miguel Corgos López-Prado. Director xeral de Planificación e Orzamentos (Coordinador da Mesa).

-

Carlos Santos Guerrero. Xefe de servizo de Coordinación de Servizos Sociais Comunitarios da Dirección Xeral de Familia e Inclusión (Secretario da Mesa).

-

Mª Pilar Martínez Sánchez. Subdirectora xeral de Planificación e Innovación da Secretaría Xeral de Política social.

-

Fé Alvedro Riveiro. Subdirectora xeral de Xestión Técnico-Administrativa e Orzamentaria da Secretaría Xeral de Igualdade.

-

Severino Álvarez Monteserín. Secretario xeral de AGADER.

-

José Luis Álvarez Vicente. Xefe do servizo de Planificación da Paisaxe do Instituto de
Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (MATI).

-

José Manuel Pinal Rodríguez. Director xeral de Centros e Recursos Humanos da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

-

Isabel del Río Viqueira. Subdirectora xeral de Síntese, Análise e Difusión do Instituto
Galego de Estatística (IGE).

-

Ulpiano Villanueva Rodríguez. Director da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA).

-

José Ignacio Lema Piñeiro. Subdirector xeral de Estudos e políticas de gasto sanitario.

-

Esteban Andión Hermida. Xefe de servizo de Avaliación e Análises da Subdirección
Xeral de Planificación.

-

Manuel Blanco Desar. Representante do Instituto de Estudios de Identidades do
Museo do Pobo Galego.

-

Carlos Ferrás Sexto. Profesor de Xeografía Humana da Universidade de Santiago
de Compostela.

-

Melchor Fernández. Presidente do Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA).

-

Santiago González Avión. Sociólogo experto independente.

-

Tamara Balboa. Representante da Confederación de Centros de Desenvolvemento
Rural (COCEDER).

-

José Manuel Trigo Trigo. Representante da Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN).
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Temas tratados:
-

Análise de casos de éxito na dinamización demográfica en rexións da nosa contorna.

-

Como recoller nas liñas de actuación do PEG o seu impacto demográfico.

-

Políticas de conciliación no eido privado.

-

Políticas de concienciación.

Conclusións:
-

O problema demográfico é estrutural e, como tal, require medidas estruturais profundas. Hai que analizalo desde unha perspectiva integral e loitar contra o mesmo
desde varios puntos. As políticas sectoriais de ámbito económico, fiscal, conciliación e de concienciación contribúen á solución, pero o enfoque debería ser integral. Por esta razón, no Plan Estratéxico considérase o problema demográfico desde un punto de vista transversal. Por outra parte, debemos poder medir a achega
de cada política ao problema.

-

Existe un consenso de que se debería actuar do seguinte xeito:
-

1º paso: identificar o problema e as súas variables: en función da sociedade, do
nivel de renda, nivel cultural, …

-

2º paso: definir a causalidade.

-

3º paso: realizar as accións oportunas en función das causas especificadas no
paso anterior.

-

A primeira conclusión é que non hai unha solución única. Deberíanse adoptar distintas “medicinas” para distintos colectivos e clases sociais de poboación e atendendo tamén á situación xeográfica. Deberíase estratificar a poboación á que se
dirixen as actuacións.

-

Por outra parte, existe un problema de concienciación entre a poboación da situación demográfica de Galicia. Hai falta de comunicación clara, de visualización e de
concienciación facendo ver que, de non facer nada por modificar as tendencias actuais, nos abocamos a un país desértico poboacionalmente e de escasa actividade
económica.

-

Propóñense unha serie de ferramentas e medidas de impulso demográfico:
-

Realizar a avaliación de impacto demográfico (AID) dos proxectos e proposicións de Lei que deban presentarse ante o Parlamento, así como os plans que
se sometan á súa consideración.

-

O impulso dunha Comisaría Xeral de Impulso Demográfico de Galicia (COMXIDG) como alto comisionado do Parlamento galego para mellorar os indicadores
de fecundidade e as proxeccións demográficas do pobo galego.

-

A universalización da renda per cápita no acceso ás axudas.

-

A monitorización permanente da evolución demográfica.
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-

Desde un punto de vista territorial deberíase afrontar e asumir que necesitamos
reducir, reorganizar, xerarquizar e coordinar o mapa político administrativo de
Galicia (deputacións, concellos, parroquias, mancomunidades, comarcas), porque
este mapa logo é o que determina a eficiencia dos servizos públicos. Non hai diñeiro publico suficiente para manter as singularidades do territorio en Galicia. Antes
tiña sentido (cando se dividía a terra para poder alimentarse, e a xente non se
movía da súa parroquia, traballaba alí, casaba alí, e ao longo da súa vida non saía
da súa parroquia) pero actualmente as 30.000 entidades de poboación dispersas
pola xeografía galega non teñen sentido, porque a xente fuxe do illamento e busca
a proximidade das vilas, do mundo rural ao urbano. Xa non vivimos da agricultura,
temos unha sociedade de servizos cada vez máis urbana. Non se trata de eliminar
os servizos nos concellos de 600 ou de 1.000 habitantes, senón de eliminar os
datos superfluos da estrutura política que non leva a ningún lado, pero mantendo
os servizos desde puntos de vista técnicos. A proposta pode asemellarse máis a
Portugal, que ten moitos menos concellos cunha extensión de territorio 3 veces
superior a Galicia e logo teñen a feligresía; onde ten moito protagonismo desde o
punto de vista político e administrativo, a parroquia (para organizar, preocuparse
polo colectivo e polas cousas diarias).

-

Por outra parte, hai unha falta de coordinación de políticas territoriais a nivel sectorial, porque cada consellería ou política, inviste territorialmente onde lle convén e
por criterios non transparentes, entrando en contradición unhas con outras propiciando, así, a dispersión e a falta de eficiencia no investimento.

-

O conxunto de factores que levan ao cambio dunha sociedade demograficamente
moi activa a unha moi pouca produtiva é ao que se lle chama habitualmente segunda transición demográfica e afecta a todas as sociedades avanzadas. Os procesos de modernización e posmodernización levan inexorablemente a esta segunda
transición demográfica e están claramente caracterizados por unha mortalidade
moi baixa (por incrementos de idade, non por elementos de morbilidade) e consecuentemente unhas taxas de fecundidade moi inferiores ás que historicamente
se produciron en sociedades que tiñan un acceso moito máis deficiente á alimentación e á saúde. Polo tanto, hai que entender que os procesos culturais son moi
importantes e configuran tanto as decisións sobre os/as fillos/as ou sobre cultura
demográfica como as decisións racionais económicas. Este proceso estase constatando incluso en países emerxentes. Os factores diferenciais no marco europeo
están relacionados coa actividade ou pasividade das institucións públicas e das
sociedades civís en torno aos problemas asociados á segunda transición demográfica, que é un feito obxectivo e inexorable. As consecuencias negativas non son
inexorables e as diferenzas máis importantes danse en torno ás decisións colectivas (onde entran as administracións e as sociedades civís) e ademais non están
relacionadas cos niveis de benestar da poboación.
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-

Hai outra restrición que é a temporal, é dicir, cada ano que pasa temos menos xente nova, e a marcha de xente nova tamén contribúe en grande medida ao descenso
da taxa de fertilidade, porque é a xente que está na idade de tomar a decisión de
criar fillos. A Administración autonómica debe acelerar os estudos sobre a sociedade en colaboración coas Universidades para analizar as causas. Pero hai que
facelos, como moito, no prazo dun ano. Non se pode estar dez anos estudando o
fenómeno, aí hai que asignar recursos públicos e se poden ter bos resultados para
deseñar boas políticas.

-

Algunhas medidas e obxectivos concretos poderían ser as seguintes:
-

Redución do paro xuvenil ao 25%.

-

Rehabilitación das 300.000 vivendas baleiras que hai en Galicia.

-

50% das administracións públicas, incluídas as universidades, con horarios de
conciliación.

-

Reducir o mapa municipal ao 50%.

-

Facer unha política de actuacións de galegos no exterior.

-

Medidas claras de incentivos á cohesión social no rural relacionados co 3º sector: conseguir que un numero determinado de parroquias se auto-organicen
para prestar servizos sociais e doutro tipo para aproveitar eses centros que xa
existen ou poidan existir, e ao mesmo tempo crear postos de traballo para xente nova do rural fóra do que sería o emprego publico de oposición.

-

Poñer en valor as directrices de ordenación do territorio en Galicia: 50% de vilas
de Galicia como nodos centrais de servizos transversais a todas as Consellerías.

-

Recuperación de terras de labradío para ser produtores de alimentos: hai que
cuantificar hectáreas de labradío que hai que recuperar: pódese cuantificar (ex:
10.000 por ano) e logo incentivar.

-

A produción ecolóxica, que é unha oportunidade fundamental na que hai enormes posibilidades en Galicia. (o mercado en Europa nin sequera cubre o 50% da
demanda de produtos ecolóxicos); hai que incentivar esta produción.Outra conclusión é que debería haber un gran consenso político no tema demográfico, o éxito
francés débese precisamente a isto. No debate político debería haber xenerosidade, transparencia e participación social de todos os estamentos e institucións.

-

Outra posible causa da crise demográfica no rural podería ser o fracaso escolar
masculino, xa que as mulleres de certa formación non emparellan normalmente
desde o punto de vista sociolóxico con homes de formación inferior; situación que
sucede especificamente no medio rural, onde se abandonan explotacións porque
para buscar parella hai que recorrer a outros ámbitos territoriais.

-

Relacionado co despoboamento do rural, hai que buscar que a oferta educativa
estea compensada por unha parte coas necesidades empresariais e de recursos
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territoriais e por outra coa demanda da poboación. Tamén hai que traballar especificamente o fracaso escolar dos nenos, das nenas tamén, pero especialmente
dos nenos.
-

Por último, no eido profesional é necesario introducir medidas de conciliación e racionalización de horarios, para que o feito de ter fillos non sexa un obstáculo para
o desenvolvemento profesional, especialmente entre as mulleres.

5.1.2. Mesa de traballo nº 2: Efectos do avellentamento nas políticas de gasto público
Participantes:
-

Mª Jesús Lorenzana Somoza. Secretaria xeral técnica da Consellería de Traballo e
Benestar (Coordinadora da Mesa).

-

Carmen Calviño Rodríguez. Subdirectora xeral de Recursos Residenciais e de Atención Diúrna da Secretaría Xeral de Política Social (Secretaria da Mesa).

-

Ledicia Suárez Rodríguez. Representante da subdirección xeral de Inclusión, Inmigración e Acción Social da Dirección Xeral de Familia e Inclusión.

-

Sergio Cantalejo Díez. Xefe de servizo do Observatorio Ocupacional da Subdirección Xeral de Cualificacións da Dirección Xeral de Emprego e Formación.

-

Nicasio Mejuto Martí. Subdirector xeral de Explotacións Agrarias da Dirección Xeral
de Produción Agropecuaria.

-

Francisco José López Rois. Subdirector xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento da Consellería de Sanidade.

-

Ángel Tarrío Tobar. Subdirector xeral de Planificación da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda.

-

Rocío Fernández Ballesteros. Catedrática Emérita da Universidade Autónoma de
Madrid.

-

José Andrade Pérez. Presidente de ASOGAPEN (Asociación Galega de Pensionistas).

-

José Piñeiro Bernárdez. Presidente da Confederación Galega de Organizacións de
Maiores (COGAMA).

-

Rafael Romero Valencia. Presidente de ATEGAL. Aulas da Terceira Idade.

-

Paula Sande Nieto. Vicepresidenta de ATEGAL. Aulas da Terceira Idade.

-

Javier Hermida Porto. Representante da Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias - FAGAL.

-

Ricardo Fra Otero. Representante de Centros de Día privados.

-

Celina Rey Diéguez. Representante da Asociación Galega de Residencias e Centros
de Anciáns de iniciativa social ACOLLE.
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-

Loreto Somoza Concheiro. Representante de proveedores de servizos de teleasistencia.

-

José Manuel Pazos. Representante e director técnico de Residencias del sector
privado.

-

Luis Angel Rodríguez Patiño. Coordinador xeral da Universidade Senior (UDC).

-

Ana María Vázquez Vázquez. Representante de Cáritas de Ourense.

Temas tratados:
-

Impacto no gasto social, sanidade e dependencia, actuacións precisas.

-

As persoas maiores do futuro e as súas necesidades.

-

Os maiores e a cidade, os maiores e o medio rural.

-

Modelo asistencial para os maiores vs hospitalización crónica.

Conclusións:
-

O envellecemento activo é fundamental para a prevención da dependencia, a través de actuacións de promoción da autonomía persoal e de integración do sistema
social co sanitario.

-

Estase a producir un sobreenvellecemento da poboación, que implica máis dependencia e máis gasto público de carácter social. Non obstante o anterior, o envellecemento activo é eficiente para garantir, ademais do benestar das persoas,
a sosteniblidade do sistema de servizos sociais polo seu carácter dinamizador da
economía.

-

A baixa taxa de fecundidade é unha das compoñentes do envellecemento, que vai
ligada ao tempo e diñeiro necesario para coidar aos fillos/as e que tamén depende
da corresponsabilidade nas parellas. Débese evitar que a promoción da muller se
vexa paralizada por ter fillos. É un problema que non se soluciona a curto prazo.

-

Os elementos esenciais do envellecemento activo son: bos servizos sociais e sanitarios, estilos de vida saudables, aspectos sociais, económicos, formación e educación. Habería que estudar a posibilidade de implantar a xubilación voluntaria
e, polo tanto, prolongar a vida activa, xa que hai que aproveitar ás persoas con
capacidade, independentemente da súa idade. É preciso innovar nas alternativas
que as persoas maiores teñen para empregar o seu tempo.

-

O investimento en educación, cultura e servizos sociais dirixidos ás persoas maiores é fundamental e vai retornar a medio e largo prazo no aforro para o sistema.

-

Hai que desmitificar o envellecemento como un problema, xa que as persoas maiores forman parte do capital humano e poden traballar e axudar.

-

As políticas de promoción do envellecemento activo tamén son un investimento a
medio prazo. Existen oportunidades de negocio ligadas ao envellecemento da poboación que poden xerar emprego e maior dinamismo económico en moitas zonas.
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-

No ámbito rural, débense implantar modelos de envellecemento que permitan
darlle protagonismo ás persoas maiores e constitúan espazos abertos ao exterior.

-

É preciso reducir o illamento de persoas maiores, asociado a un alto número de
fogares unipersoais compostos exclusivamente por persoas maiores e que se ve
agravado polo problema do transporte, especialmente no rural. Nos núcleos pequenos de aldeas proponse dotar unha casa central, creando os seus propios ambientes, onde se xunten as persoas maiores, sen sacalas definitivamente das súas
casas, para vivir en residencias.

-

É moi importante que a coordinación socio-sanitaria sexa real e efectiva, que
evite duplicidades e mellore a calidade dos servizos prestados. Por exemplo, que
os centros sociais, como as residencias da terceira idade, teñan acceso á información sanitaria e viceversa. Hai que avanzar na calidade dos servizos prestados, especialmente no rural, e adaptar os recursos a cada lugar segundo ás súas
necesidades.

-

O investimento en prevención leva aparellado un incremento da esperanza de vida,
que pode implicar un maior gasto público. É necesario encontrar fórmulas menos
custosas que supoñan unha maior e mellor atención á dependencia: atención á
cronicidade, uso das tecnoloxías na casa, etc.

-

É importante impulsar programas de lecer e de sensibilización interxeneracional.

-

Proponse a posibilidade de facer un consorcio que permita axustar máis os prezos
que cobran as residencias e que permita axudar máis ás persoas maiores e aos/ás
voluntarios/as que as atenden.

5.1.3. Mesa de traballo nº 3: Políticas sociais e de integración
Participantes:
-

Mª Amparo González Méndez. Directora xeral de Familia e Inclusión (Coordinadora
da Mesa).

-

Mª Carmen Orgeira Naya. Subdirectora xeral de Promoción da Autonomía Persoal
e Prevención da Dependencia da Secretaría Xeral de Política Social (Secretaria da
Mesa).

-

Isabel Martínez Pellicer. Subdirectora xeral de Inclusión, Inmigración e Acción Social
da Dirección Xeral de Familia e Inclusión.

-

Yolanda Otero Balsa. Subdirectora xeral de Promoción de Actividades da Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado.

-

Lourdes Batán Aira. Subdirectora xeral de Planificación e Seguimento de Programas da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes.

-

Manuel Corredoira López. Director xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa.
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-

Mª Belén Liste Lázaro. Subdirectora xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero da Secretaría Xeral de Igualdade.

-

Aurora Patiño Doval. Xefa de servizo de Metodoloxía e Seguimento da Subdirección
Xeral de Planificación.

-

Xosé Cuns Traba. Director de EAPN Galicia, Rede Galega de Entidades contra a
pobreza e a exclusión social

-

Eva Vera Ledo. Directora da Fundación Secretariado Gitano en Galicia.

-

Carlos Villar Arévalo. Director da ONG Ecos do Sur.

-

Marta Andrade Blanco, en representación de UNICEF-GALICIA.

-

Luis Sánchez González. Presidente de Asociación Galega de Familias Numerosas
(AGAFAN).

-

Carlos Rosón Varela. Director de IGAXES 3.

-

Mónica Permuy López. Directora territorial da Fundación Meniños.

-

Victor Manuel Muñoz Vázquez. Director Territorial de Aldeas Infantiles.

-

Juncal Blanco Granado. Responsable Territorial do grupo EMAUS Fundación Social

-

Ignacio Rodríguez Sáez. Secretario de CERMI - COGAMI.

-

María Jesús Martínez Estrada, en representación da Fundación ONCE.

-

María Carmen Iglesia Rey, en representación de CERMI.

-

Bibiana Vilariño Guntín, en representación de Cáritas de Tui-Vigo.

-

Paula Ribao Dorrío, en representación de Cáritas de Ourense.

-

José Anuncio Mouriño Rañó, en representación de Cáritas de Santiago de
Compostela.

Temas tratados:
-

A medición da pobreza, desigualdade e a exclusión social na Unión Europea e a
avaliación dos obxectivos da inclusión social en Galicia Novas iniciativas e fórmulas
para acadar maior impacto nas situacións persoais dos procesos de inclusión sociolaboral. O expediente sociosanitario.

-

Infancia e inclusión.

-

O papel das ONG na loita contra a pobreza e a exclusión social: participación, cooperación e coordinación nas políticas de inclusión.

-

Instrumentos de coordinación interdepartamentais para a loita contra a exclusión
social.

-

A igualdade de oportunidades no Plan Estratéxico de Galicia
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Conclusións:
Mª Amparo González Méndez, coordinadora da mesa, agradece ás persoas presentes a súa asistencia á Mesa de Traballo, e inicia unha rolda de presentacións. Tras
unha breve introdución sobre os obxectivos da Mesa, conceptualizada como foro de
coordinación e de transversalidade, comeza unha quenda da intervencións da que se
extractan os seguintes acordos e reflexións:
De carácter xeral
-

Solicítase que, de acordo ao carácter transversal da temática da Mesa, se convide a participar ás persoas integrantes da Mesa noutros foros que se organicen
no marco de formulación do Plan Estratéxico de Galicia

Sobre medición da pobreza, desigualdade e a exclusión social na Unión
Europea e avaliación dos obxectivos da inclusión social en Galicia
-

Xorden desafíos sobre cómo medir os impactos das políticas promovidas desde
o ámbito público –por exemplo, do Plan Estratéxico de Galicia- na pobreza e a
exclusión social. Non obstante, considérase preciso engadir indicadores de impacto, por seren estes os que mellor reflicten os cambios acadados.

-

Cómpre profundar na medición da pobreza, dando maior peso á información de
carácter cualitativa sobre a que é referida a aspectos cuantitativos.

-

Ínstase a ponderar, na valoración e avaliación do traballo a favor da inclusión
social, os aspectos de carácter social que foron obxecto de abordaxe e progreso
nas situacións persoais e familiares, sobre os progresos acadados no ámbito
laboral ou económico. Suxírese, neste sentido, incorporar indicadores de calidade para medir os logros acadados, que non sempre se evidencian a través do
número de insercións, senón nos avances obtidos pola persoa no que respecta
á súa inclusión e participación social, hábitos e/ou mellora da súa empregabilidade.

-

Cómpre levar a cabo políticas de inclusión social ben deseñadas, con obxectivos
correctamente definidos, e ben avaliadas, cunha batería de indicadores claros
elaborados nun marco lóxico, onde se traballe e se asegure a unificación de
criterios entre os/as profesionais que rexistran a información sobre actividade
realizada.
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Relativas ás novas iniciativas e fórmulas para acadar maior impacto nas situacións
persoais dos procesos de inclusión sociolaboral. O expediente sociosanitario.
-

Indícase a conveniencia de traballar cunha perspectiva integral, empregando metodoloxías de acompañamento e de prestación de servizos baseados no portal
único, cun/cunha profesional de referencia e con ferramentas de coordinación interdepartamental da información, como a “historia social única” promovida pola
Consellería de Traballo e Benestar.

-

Refírese, ademais, que o traballo debe ter un enfoque integral, e que nas respostas
se comprendan tamén as cuestións relacionadas coa saúde mental ou a vivenda.

-

Apúntase tamén a conveniencia de aproveitar no desenvolvemento de medidas
promotoras da inclusión social de nivel comunitario as “redes naturais ou xa existentes”, como por exemplo da veciñanza, especialmente nas áreas rurais.

-

Considérase, ademais, necesario deseñar e aplicar metodoloxías e ferramentas de
traballo na inclusión social cun enfoque centrado na persoa, que lle outorgue o
protagonismo do seu proceso e que se orienten a abordar dun xeito prioritario
as causas determinantes da súa situación, máis alá da atención ás súas carencias
ou necesidades. Xa se está a traballar neste modelo no marco do proxecto Inclúe.

-

Trátase, de acordo ao punto anterior, de facer un cambio de perspectiva, pasar
do enfoque de prevención ou atención a un enfoque de “promoción da persoa”;
de potenciar as súas capacidades e as súas potencialidades; e de traballar sobre
aqueles factores que poden favorecer que se perpetúen entre xeracións as situacións de pobreza, como é o caso das expectativas na formación dos/as menores e
do abandono escolar temperán.

-

Nas estratexias de cualificación das persoas en situación de vulnerabilidade ou exclusión social débense compaxinar recursos de formación regrada –os promovidos
desde o ámbito educativo– con aqueles de formación non regrada –proporcionados desde o ámbito do Emprego–.

-

Solicítase que nas medidas promotoras da inclusión social se incorpore a perspectiva da discapacidade, a prol da súa normalización. Apuntan que, en relación
ás persoas con discapacidade, existe unha falta de empatía xeral, que podería dificultar o coñecemento das súas necesidades. E, neste sentido, consideran preciso
levar a cabo accións de sensibilización e formación para os/as profesionais que
traballan no sector público, para promover que se poñan no lugar da persoa con
discapacidade ou con necesidades que solicita axuda.

-

Revélase a necesidade de facer unha reflexión e reformular e innovar nas accións
promotoras das inclusión social. Nesta liña, indican que é preciso desenvolver a
innovación social en Galicia e que iso non require necesariamente do uso das tecnoloxías da información e comunicación. A innovación pode vir da man, tanto da
incorporación de novas compoñentes de traballo e dos recursos para a inclusión
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social, como da reformulación destes ou dos enfoques ou metodoloxías xa existentes, como as centradas na persoa, que constitúen boas prácticas. É importante,
neste sentido identificar boas prácticas de abordaxe dos factores de vulnerabilidade e determinantes das situacións persoais de pobreza e exclusión social.
-

Suxírese que o Plan Estratéxico de Galicia comprenda espazos ou foros para difundir boas prácticas en materia de innovación social.

-

Solicitan a incorporación nas cláusulas sociais dun maior apoio ás empresas de
inserción laboral.

Sobre infancia e inclusión
-

Maniféstase a importancia de apoiar á infancia, debido a que é o grupo de poboación que máis acusa o impacto das situacións de pobreza e exclusión.

No que respecta ao papel das ONG na loita contra a pobreza e a exclusión social:
participación, cooperación e coordinación nas políticas de inclusión
-

Indícase a conveniencia de traballar, tamén desde as entidades, cunha perspectiva
transversal.

-

Suxírese como accións promotoras da coordinación a inclusión destas entidades
no Comité de seguimento do Programa Operativo do Fondo Social Europeo 20142020 e a creación dun Foro de seguimento do Plan Estratéxico de Galicia.

No relativo aos instrumentos de coordinación interdepartamentais para a loita
contra a exclusión social.
-

Solicítase a implantación da Historia Social Única, como ferramenta de coordinación interdepartamental.

-

Indícase a conveniencia de incluír na coordinación en materia de inclusión social a
representantes dos ámbitos de Educación e de Emprego.

-

Apúntase que no eido educativo deberán reforzarse os servizos de orientación e as
medidas de prevención do abandono escolar.

-

Solicítase que se trasladen as conclusións do Foro e sexan tidas en conta na coordinación interdepartamental da Xunta de Galicia.

Sobre a igualdade de oportunidades no Plan Estratéxico de Galicia
-

Ínstase a incorporar transversalmente a perspectiva de xénero nos programas e
medidas de loita contra a pobreza e a exclusión social, así como en todas as súas
fases e accións asociadas, como as de formulación ou avaliación.

-

Suxírese o establecemento dun protocolo de colaboración institucional promovido
pola Secretaría Xeral de Igualdade para funcionar no ámbito da atención á violencia
de xénero.
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5.2. Foro 2: modelo de crecemento económico:
innovación, internacionalización e emprendemento
Obxectivo do Foro: A base para a recuperación dos empregos perdidos durante a
crise é o crecemento económico. Galicia debe atopar o seu papel no marco dunha
economía globalizada na que é preciso diferenciar o produto en base á innovación
e a calidade ao non poder seguir competindo cos prezos das economías en desenvolvemento. Todo isto sen esquecer o traballo de mellora continua no eido da competitividade das empresas. No que atinxe ao factor traballo tamén é preciso mellorar
a cualificación e competitividade dos galegos e galegas para aspirar a postos máis
cualificados e mellor retribuídos.
Data e lugar de celebración: 27 de xullo de 2015. Cidade da Cultura - Santiago de
Compostela.

5.2.1. Mesa de traballo nº 1: Crecemento innovador
Participantes:
-

Manuel Varela Rey; Director de GAIN (Coordinador da mesa)

-

Pilar Morgade Saavedra; Directora da Área de Programas de GAIN (Secretaria da
mesa)

-

Enrique Rohrer; Coordinador da área de programas de GAIN

-

Dolores Ben; Presidenta da Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI)

-

Manuel García García, de Zarpamos Aceleradora de Empresas, SL

-

Luz Castro; de Imaxin Software

-

Carme Pampín; Presidenta do Clúster tecnolóxico empresarial das ciencias da vida
(BIOGA)

-

Antonio Rodríguez del Corral; Presidente de CLUSTER TIC

-

Luis Moreno; Presidente do Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG)

-

Santiago Cabaleiro; Director do CLUSTER ACUICULTURA

-

Antonio Figueras; Director de CSIC

-

Isabel Rodríguez-Moldes; Vicerreitora de Investigación da USC

-

José Luis Villaverde Acuña; Director da Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento da Universidade de Santiago de Compostela (USC)

-

Ricardo Cao; Vicerreitor de Investigación e Transferencia da Universidade de
A Coruña

-

Asunción Longo; Vicerreitora de Investigación da Universidade de Vigo

-

Alfonso Ribas Álvarez; Secretario Técnico do Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL).- Consellería do Medio Rural e do Mar
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-

Sonia Martínez Arca; de DX Innovación e Xestión da Saúde Pública.- SERGAS

-

María Jesús Tallón Nieto; de SX Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria.Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria

-

Belén Ferreiro Esteban; Directora da Área de Sociedade dixital.- AMTEGA

-

Ángel Tarrío Tobar; Subdirector Xeral de Planificación.- DX Planificación e
Orzamentos.- Consellería de Facenda

-

Belén Sío Lourido; Directora da Asociación Clúster de Xeotermia de Galicia (ACLUXEGA)

-

Juan M. Vázquez Gancedo; Presidente do Clúster Alimentario de Galicia (CLUSAGA)

Temas tratados:
1. Como se vai a aplicar/desenvolver a RIS3.
2. Como implantar o acervo innovador en todos os ámbitos da vida galega: a innovación como prioridade transversal.
3. Transferencia tecnolóxica e gap investigador das PEMES galegas.
4. O papel da administración como impulsor das TIC como tecnoloxías facilitadoras.

Conclusións:
-

Mellorar o posicionamento de Galicia a nivel nacional e internacional, potenciando a súa imaxe no ámbito da I+D+i.
Comentarios: GAIN asume este reto como un traballo conxunto no que deben implicarse todos os axentes do sistema.

-

Potenciar a atracción de investimentos exteriores e aumentar a mobilización de
investimentos galegos en I+D+i.
Comentarios: GAIN está traballando na posta en marcha de medidas neste sentido.

-

Necesidade dun calendario estable, coñecido e previsible de convocatorias.
Comentarios: GAIN ten intención de facer público con periodicidade anual un mapa
de axudas e un calendario relacionado de convocatorias, asegurando un marco de
razoable estabilidade e previsibilidade.

-

Simplificación da carga administrativa na xestión e xustificación das axudas.
Comentarios: É un tema no que se está traballando sobre a base dunha maior importancia das declaracións responsables, inspeccións máis exhaustivas e auditorías
externas; con todo existen na actualidade límites ao alcance desta simplificación:
1. as normas existentes de obrigado cumprimento
2. evitar a fraude
A simplificación administrativa é un proceso no que deben implicarse de forma
corresponsable tanto a administración como o beneficiario
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-

O apoio ten que seguir nas PEMES (e centros de investigación), que son o motor
da innovación, mentres que as grandes tenden a comprar esa tecnoloxía. Necesidade de que as grandes empresas estean desde o principio nos proxectos
para facilitar a adecuación da I+D+i desenvolvida á demanda.
Comentarios: O apoio ás grandes empresas debe sempre incentivar a colaboración
coas PEMES e os centros. Vanse buscar formas de incorporar este aspecto nos distintos instrumentos en marcha: por exemplo en Compra Pública Innovadora (CPI)
(que a grande sexa tractora e arrastre ás empresas máis pequenas) ou en Unidades Mixtas (fomentar que a gran empresa colabore con pequenas e/ou reducir os
requisitos para propiciar que empresas de menor tamaño poidan acceder a este
instrumento).

-

Máis axudas para as empresas de menor tamaño para incorporalas á innovación.
Comentarios: É un aspecto desexable, pero coa limitación necesaria de non poder
fraccionar en exceso as axudas, limitando así de forma importante a súa eficacia,
dada a necesidade de certa masa crítica e concentración para conseguir impacto.

-

Se valore de forma sistemática e horizontal o potencial de internacionalización
en todas as axudas e instrumentos.
Comentarios: É un aspecto ao que GAIN vai darlle máis importancia nas súas axudas e instrumentos.

-

Facer máis sinxelos e transparentes os distintos fondos de Capital risco.
Comentarios: GAIN vai a traballar para mellorar a coincidencia entre oferta e demanda e o establecemento de mecanismos comúns.

-

Rede de aceleradoras: necesidade de estandarizar o apoio existente en Galicia
e unha sistematización e posta en común da información.
Comentarios: GAIN valora de forma positiva que haxa diferentes aceleradoras ao
permitir a súa necesaria especialización. Con todo, GAIN vai traballar en proporcionar aos emprendedores e investidores unha información centralizada e estruturada, de fácil acceso. O próximo ano poñerase en marcha unha Rede de Aceleradoras con apoio público.

-

Transferencia
Comentarios: GAIN está en fase de elaboración dunha convocatoria de proba
concepto
Proponse axuda aos centros para facilitar a transferencia tecnolóxica mediante
a contratación de expertos profesionais en transferencia que actuasen de intermediarios entre os centros de investigación e as empresas. Necesidade de máis
fondos para investigación básica e Centros tecnolóxicos.
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Comentarios: En virtude da programación conxunta e do esforzo na complementariedade e non solapamento, o mapa de instrumentos de apoio á I+D+i está articulado ao redor dos niveis europeo, estatal e autonómico. Neste sentido, ao existir
fondos moi importantes en Europa e tamén no Estado para investigación básica,
a Xunta ten que buscar complementar ditas axudas dos demais niveis das administracións públicas. Pola súa banda, os centros tecnolóxicos teñen axudas para
infraestruturas que poden ser usados para investigación básica.
Poderían considerarse axudas para incrementar a captación de recursos europeos, por exemplo, mediante a creación dunha oficina en Galicia que axudase á
xestión tanto da petición como da administración dos fondos.
-

Un mellor coñecemento por parte das empresas dos aspectos nos que se está
investigando en universidades e centros de coñecemento.
Comentarios: Ao ser un tema recorrente na sesión, GAIN vai a estudar qué actuacións se poden realizar neste sentido.

-

Posibilidade de influír por parte das empresas nos doutorados e teses que se
levan a cabo, doutorados industriais.
Comentarios: Aínda que non en doutoramentos industriais, GAIN si está a traballar
en sistemas de incentivos para incorporar doutores, investigadores e tecnólogos
ás empresas mediante a súa contratación, e para que as empresas teñan departamentos de I+D+i con maior capacidade.

-

Dificultades para a atracción de investigadores competentes e a súa estabilización.
Comentarios: Dada a intensísima competencia internacional na atracción de talento investigador, existen importantes dificultades na atracción de excelencia investigadora: O programa Oportunius de GAIN é un instrumento que vai servir para reter
en Galicia aos investigadores participantes no Consello Europeo de Investigación
(ERC, European Research Council) existentes, ademais de axudar á súa captación
de fóra.

-

Necesidade de axudas ao equipamento en centros tecnolóxicos.
Comentarios: Existe una clara aposta desde GAIN para non duplicar equipamentos
en Galicia e fomentar os equipos en rede. Proponse a realización dun inventario de
equipamentos e servizos dispoñibles no SUG e nos centros de investigación para
optimizar e no duplicar recursos.

-

Flexibilidade interna dos centros propios.
Comentarios: Estase a traballar para conseguir, a través da Lei de Medidas Fiscais
e Administrativas, que os centros propios teñan unha maior flexibilidade para
contratar.
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-

Desregularizar que centros públicos poidan vender equipos que xa non están
utilizando, posibilitando desta forma o acceso a eles por parte de empresas, que
doutra forma non poderían optar.
Comentarios: GAIN vai traballar nesta temática, vendo tamén a posibilidade do acceso, a cambio de asumir os custes de parte do mantemento, como alternativa á
compra.

-

Novos centros de traballo.
Comentarios: Daráselle traslado desta proposta ao Igape.

-

Necesidade de que o PEG sexa coherente co resto de plans xa existentes.
Comentarios: A Consellería de Facenda expón o que se está facendo.

5.2.2. Mesa de traballo nº 2: Competitividade da economía galega.
Participantes:
-

Javier Aguilera. Director do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
(Coordinador da mesa).

-

Norberto Penedo. Director área competitividade do IGAPE (Secretario da mesa).

-

Esther Barros. Profesora na Universidade da Coruña e en Escuela de Finanzas Rafael Serrano Hernández. Representante da Confederación Empresarios de Galicia
(CEG).

-

Marcos Vázquez Zas. Representante da Xunta Directiva da Federación Galega da
Construción.

-

Fernando López Mera. Presidente de “AGEINCO.- Asoc. Galega de Empresas de
Enxeñería “.

-

Marta Gallego Ramos. Secretaria Xeral de “AGEINCO.-Asoc. Galega de Empresas de
Enxeñería “.

-

José Manuel Iglesias Vilas. Presidente CMA (Clúster da Madeira de Galicia)

-

Ricardo González Iglesias. Xerente CMA (Clúster da Madeira de Galicia).

-

Celestino Hermida. Representante de CLAG (Clúster Audiovisual Galego).

-

Juan M. Vieites. Presidente de ANFACO.

-

Óscar Gómez. Presidente de ACLUNAGA.

-

Eusebio Rey. Representante de PROSISTEMAS.

-

Xoan Martínez. Representante de KALEIDO.

-

Manuel Iglesias. Representante de GEFICO.

-

Rafael Pérez. Representante de SELMARK.

-

Víctor Álvarez Santos. Representante de Situm Tecnologies.- USC.

-

Maica Bouza. Representante de CC.OO.
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-

José Carlos Rodríguez del Río. Secretario de Política Institucional e Territorial de
UGT Galicia.

-

Javier Blanco Carballal. Subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento
Rural.-AGADER.

-

Heriberto García Porto. Director Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

-

Helena De Lucas Santos. Directora Xeral de Mobilidade. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

-

Francisco Menéndez Iglesias. Director da Axencia Galega de Infraestruturas (AGI).Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

-

Antonio Crespo Iglesias. Director Xeral Desenvolvemento rural.-Consellería do Medio Rural e do Mar.

-

María Coutinho Villanueva. Subdirectora Xeral de traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

-

Esteban Andión Hermida. Xefe de Servizo de Avaliación e Análise.-DX Planificación
e Orzamentos.- Consellería de Facenda.

Temas tratados:
-

Instrumentos de cooperación para facilitar o aforro de custos de exportación ás
PEMES galegas.

-

A orientación do produto cara ao mercado global.

-

Pancas e eivas de competitividade da empresa galega: valores diferenciais e vantaxes competitivas

-

O camiño cara aos produtos de maior valor engadido.

Conclusións:
-

A base para a recuperación dos empregos perdidos durante a crise é o crecemento
económico. Galicia debe atopar o seu papel no marco dunha economía globalizada
na que é preciso diferenciar o produto en base á innovación e a calidade ao non
poder seguir competindo cos prezos das economías en desenvolvemento. Todo
isto sen esquecer o traballo de mellora continua no eido da competitividade das
empresas. No que atinxe ao factor traballo tamén é preciso mellorar a cualificación
e competitividade dos galegos e das galegas para aspirar a postos máis cualificados
e mellor retribuídos.
-

O primeiro tema a tratar é cales son os principais aspectos limitadores da nosa
industria. Entre eles citaremos: a loxística; o solo e a dixitalización; unha formación adecuada e unha enerxía adecuada (pola súa subministración, polo seu
custo, etc.).

-

Unha enerxía adecuada
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-

Solo industrial e loxística: Desde este punto de vista habería que utilizar medidas
para abaratar o prezo do solo a través de bonificacións ou intentar establecer novas fórmulas para poder competir co prezo do solo en Portugal que é competitivo
en dereito de superficie. No apartado la loxística. Impulsar a loxística desde a administración e o empresariado para facer unha Galicia atractiva.

-

Loxística: En relación ao solo industrial, posiblemente o factor de localización máis
exclusivo é o prezo do solo. Desde este punto de vista habería que utilizar medidas
para abaratar o prezo do solo a través de bonificacións ou intentar establecer novas fórmulas para poder competir co prezo do solo en Portugal que é competitivo
en dereito de superficie. Non podemos competir cos nosos veciños portugueses
de Viana do Castelo ou Monçao que teñen un solo máis barato ao igual que o prezo salarial. Neste momento estamos a competir entre os galegos por unha falta
de cohesión estratéxica, que fai que todos perdamos diñeiro e que a industria
vaia para outro lado. Este tipo de problema deberíase detectar axiña e establecer
medidas para solucionalo. A administración está poñendo en marcha un “plan de
optimización da loxística en Galicia” que trata de captar as necesidades empresariais. Trátase de identificar as necesidades a nivel loxístico en Galicia para mellorar
como empresas. Este plan require unha alta dose de xenerosidade por parte da
empresa, da administración e da clase política, xa que podería implicar renuncias a
certas infraestruturas nalgún territorio a favor de outro. Debería quedar plasmada
unha folla de ruta para que o que teñamos sexa útil.

-

A coordinación entre administracións é limitada, por exemplo, ter cinco autoridades portuarias significa ter cinco estratexias distintas, o que non parece adecuado.
O mesmo que se está demandando ás empresas, aumentar o volume, integración,
etc, debería aplicarse á administración. Nun territorio onde temos máis de trescentos concellos, cinco autoridades portuarias, máis os portos autonómicos, máis tres
aeroportos, un dos elementos que debemos pedir que aparezan no Plan Estratéxico é ver cómo se realiza unha integración de certas entidades administrativas
como por exemplo as autoridades portuarias.

-

As infraestruturas e a coordinación entre administracións son necesarias, tamén
a dixitalización da administración, que avanzou pero que debe continuar especialmente no que está vinculado coa empresa. A creación de novas empresas, os tributos, etc. Isto favorecería os obxectivos do bo emprendemento, o bo emprendedor
necesita a facilidade máxima da documentación e a aplicación.

-

As formulacións que se decidan no Plan Estratéxico teñen que ser a longo prazo
e en base a un mercado real, non a unha expectativa. Por tanto, as decisións que
se tomen, sobre aeroportos, portos, infraestruturas en xeral, deben ser quitadas
do uso partidista e buscando unha estabilidade a longo prazo. Como exemplo,
temos o País Vasco, onde a situación industrial está lonxe da vida política. Hai que
ter a vontade de facer país, un país onde todos os galegos e galegas vivan mellor é
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que ten que estar por encima dos intereses dos diferentes partidos. Realizar unha
estratexia independentemente de quen goberne, pero introducindo elementos correctores cada tres ou catro anos, para adaptarse aos cambios.
-

A internacionalización e a innovación son estratéxicas para competir, porque estamos nunha economía máis internacionalizada, o que implica que hai é competir
con outros factores distintos do prezo, como é lograr unha verdadeira diferenciación, reducindo así a elasticidade no prezo das exportacións. Nese sentido, a
loxística debe ser adecuada, integrada, facilitadora, moi competitiva, cunha visión
estratéxica e moderna, acomodada ao tecido produtivo, pero orientada fundamentalmente ao desenvolvemento industrial baseada no coñecemento dos nosos
competidores, aí é onde temos que ver que fan os nosos competidores, captar as
mellores experiencias e buscar que sexamos cada vez máis competitivos.

-

O máis importante nun sector é que haxa unha cadea de valor, en Galicia nalgún
sector non é completa, porque hai uns ocos en posicións importantes que se completan con importacións. Hai que conseguir que as necesidades externas sexan
mínimas.

-

Os centros tecnolóxicos iniciaron a liña da cooperación empresarial hai tempo,
pero botan en falta unha presenza a nivel europeo e entre todos se debería conseguir esa presenza, ter acceso ao Parlamento Europeo onde se están a discutir
moitas actuacións que repercuten nos nosos sectores. Ten que haber unha marca
Galicia, ten que haber xente profesional importante, líder na nosa rexión, dedicada
a defendernos en Europa, necesitamos ese apoio do goberno para facernos escoitar en Europa.

-

Con respecto á marca, os tipos de mercados, falan de Alemaña, de Reino Unido,
de China, etc, pero non falan de marca Baviera, creo que o que si se pode facer é
a marca España, xa que está a funcionar ou semifuncionando pero con atributos
como podería ser Galicia de Calidade. Aí si se podería conxugar a marca España
cos atributos de Galicia, a fin de prestixiar todo o que facemos en Galicia. Aí vai ter
un efecto arrastre das grandes empresas porque, se non, non imos funcionar ben
como grupos de influencia; a unión fai a forza e creo que os lobbies transversais
poden funcionar a condición de que se baseen na confianza e sumar, non que cada
un actúe por separado

-

Sería interesante realizar acordos de cooperación con outros países sobre materias nas que somos especialmente competentes. Isto permitiría conseguir que as
empresas galegas foran operadores privados noutros países. Este enfoque ten un
gran potencial para Galicia.

-

No tema da formación obsérvase pouca correspondencia no mapa de formación
profesional deste país coas necesidades reais das empresas. As experiencias profesionais compartidas poden ser un aliciente para o fomento do emprendemen-

148

Foros de debate do PEG

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
2015 2020

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
2015 2020

to. Os efectos demostrativos, onde se ve como nace a empresa, como funciona,
como evolucionou, os pasos que seguiu e en que nivel se atopa; pode contribuír a
explorar outras posibilidades á hora de montar a empresa; sería interesante que
empresas consolidadas poidan mentorizar a empresas novas.
-

Desde a crise estamos nunha guerra de prezos, o que dificulta a acción de titoría.
A especialización pode sufrir un grave dano, non só desde o ámbito privado, senón
tamén desde o ámbito público. Agora mesmo, moitas das consultorías de enxeñería do ámbito público saen a poxa. Desa forma é difícil manter unha empresa
con alto grao de tecnoloxía, con especialización, ou empresas que teña doutores
dentro, porque é loitar contra o prezo.

5.2.3. Mesa de traballo nº 3: Competitividade a través da educación
e o emprego
Participantes:
-

Jesús Oitavén Barcala; Secretario Xeral Técnico da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Coordinador da mesa).

-

Mª Jesús Budiño Rodríguez; Subdirectora. Xeral de Formación para o emprego (Secretaria da mesa).

-

Miguel Corgos López-Prado; Director Xeral de Planificación e Orzamentos. Consellería de Facenda.

-

José Alberto Díez de Castro; Secretario Xeral de Universidades.

-

Manuel Corredoira; Director Xeral de Educación, FP e Innovación educativa

-

Bertila Fernández; da Confederación de ANPAS Galegas e membro da Federación
de Vigo.

-

Verísimo Pazos Pereira; representante do Ensino de CC.OO.

-

Mª José Mansilla Chao; Presidenta de CONGAPA.

-

José Manuel Leis Blanco; Director do Centro Integrado de FP Politécnico de
Santiago.

-

María Otero Reboiras; Xefa do Servizo de Formación Agroforestal da Consellería do
Medio Rural.

-

Antonio Hernández; Presidente da Rede Galega de Entidades contra a pobreza e a
exclusión social (EAPN).

-

Ignacio Rodríguez Sáez; representante de CERMI de Galicia.

-

María Carmen Iglesia Rey; representante de CERMI Galicia.

-

Carmen Isasi Vilasánchez; Coordinadora de Emprego de Inclusión de Cruz Roja
Galicia.

-

María Begoña Mosteiro Blanco; Subdirectora Xeral Instituto da Xuventude de
Galicia.
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-

Marta Amate López; Directora do Servizo de Formación e Orientación de Emprego
da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

-

Antonio Dieter Moure Areán; Representante de Centros de Formación Profesional
Privados-Concertados de Galicia.

-

Raúl Gómez Farto; Secretario Xeral da Federación de Ensino de Galicia FETE-UXT.

Temas tratados:
-

Oferta formativa e demanda profesional.

-

A nova formación profesional como unha resposta eficaz á alternativa universitaria.

-

Como mellorar os resultados obtidos nos informes de rendemento do alumnado
galego, enfoque funcional.

-

A redución do absentismo escolar: se está medindo ben, é posible acadar o 10%?,
en caso afirmativo como conseguilo.

Conclusións:
-

Os principais retos estratéxicos de cara aos próximos anos no ámbito educativo
serían: diminuír a taxa de abandono escolar; aumentar as taxas de circulación en
secundaria; mellorar o nivel de coñecemento en áreas prioritarias: tecnoloxías,
idiomas, matemáticas; impulsar e modernizar a formación profesional (FP); racionalizar a oferta educativa; conseguir que os resultados do alumnado galego nos
acheguen as rexións de mellor nivel na nosa contorna e mellorar a posición das
entidades integrantes no sistema universitario galego.

-

A formación do profesorado é fundamental de cara a reducir o fracaso escolar.
Para reducir o fracaso escolar é fundamental o papel das familias, do sistema educativo, ANPAS e dos servizos sociais.

-

A educación é especialmente importante para as persoas con discapacidade. É
necesario innovar e o traballo de sensibilización e formación para traballar coas
discapacidades.

-

No ámbito da inclusión social e das persoas con discapacidade hai unha oportunidade co novo escenario normativo da FP. A FP básica vai facilitar, para determinadas discapacidades, unha titulación que vai permitir acceder despois a outro tipo
de formación.

-

A atención específica na educación básica e na formación para o emprego é
imprescindible a hora de traballar con personas en situación ou risco de pobreza
ou exclusión social, tendo en conta sempre as características do colectivo ao que
pertenzan (infancia e adolescencia, menores tutelados, inmigrantes, persoas con
discapacidade, comunidade xitana e outras minorías étnicas, violencia doméstica
reclusos e exreclusos, etc.). Sempre de xeito coordinado entre as distintas
administracións implicadas (estatal, autonómica e municipal) e a nivel político e
técnico entre Educación, Emprego e Política Social
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-

É fundamental a información de cara ás nais e pais das potencialidades da formación
profesional. O grao de descoñecemento da FP no ámbito familiar é elevado.

-

A formación profesional ten capacidade investigadora e innovadora debendo establecerse un modelo de participación conxunta coa universidade e a empresa.

-

O achegamento da empresa ao alumnado é fundamental na formación profesional. Débese apostar pola educación dual. As empresas deben entrar nas aulas.

-

A integración do sistema de formación para o emprego e o sistema regrado de
formación profesional sería innovador.

-

Pódese apostar por acadar centros de excelencia da FP de referencia, que adapten
as súas titulacións á realidade das demandas do mercado.

-

Unha forma de potenciar a FP sería primando ás empresas que contraten traballadores procedentes do sistema educativo ou dos certificados de profesionalidade.

-

O mapa de estudos da FP debe adecuarse á oferta de emprego. Proponse que
sexa dinámico e consensuado coas empresas, axentes sociais e cos centros. Pode
haber ciclos estables e unha oferta modular e a distancia, para dar resposta a
demandas máis puntuais. Hai que conciliar o dereito do alumno ao que quere
estudar coas posibilidades de emprego. O sistema da FP ten que permitir a recuperación do alumnado que abandonou o sistema. Coméntase a necesidade de
completar o mapa con centros concertados xa que hai que asegurar a sustentabilidade económica.

-

Deberían primarse as becas de desprazamento, estancia, etc., para facilitar o acceso universal á FP.

-

A educación non formal na mellora da cualificación da xente nova é unha aprendizaxe que vai permitirlles acceder a unha serie de capacidades e competencias
adicionais ás do sistema educativo regrado.

-

No eido universitario un elemento de innovación sería que as ensinanzas teñan
sempre unha orientación de perfís profesionais, deseñados entre os axentes da
sociedade: universidade, empresas, centros tecnolóxicos … Acadar un perfil profesional na formación mellorará a internacionalización, especialización dos centros e
campus e a empregabilidade dos egresados universitarios. Un reto que se está a
propoñer é a especialización dos campus e centros universitarios.

-

Tería que haber un bloque de convalidacións automáticas do ciclo superior da FP e
o título universitario e viceversa.

-

Debería fomentarse máis o coñecemento en idiomas estranxeiros, comezando
pola formación do profesorado para avanzar na internacionalización. A especialización lingüística é básica para a internacionalización. A innovación no ensino debe
entenderse como un procedemento para ensinar ao alumnado a desenvolverse.
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5.3. Foro 3. Cohesión territorial e desenvolvemento
Obxectivo do Foro: A peculiar estrutura xeoeconómica de Galicia, especialmente afectada pola evolución demográfica, require un tratamento diferenciado no que atinxe á
cohesión social e á ordenación do territorio. Os modelos de asentamento, dotación de
servizos, urbanismos, paisaxe e mobilidade poden mudar radicalmente a faciana da
nosa rexión e o benestar dos seus habitantes.
O desenvolvemento do sector primario e a consolidación dun modelo de negocio de
éxito debe contribuír firmemente ao asentamento da poboación no rural.
Neste foro tamén deben contar cun papel destacado o medio ambiente e o crecemento sustentable e a súa posta en valor como fonte de riqueza e de emprego. Ademais, incorporarase a visión da accesibilidade universal como panca para a cohesión
territorial.
Data e lugar de celebración: Sede da Escola Galega de Administración Pública - Santiago de Compostela 28 de setembro de 2015.

5.3.1. Mesa de traballo nº 1: Política territorial: modelos urbano e
rural.
Participantes:
-

Inés Santé Riveira. Directora do Instituto de Estudos do Territorio (IET) (Coordinadora da mesa).

-

Ángel Tarrío Tobar. Subdirector Xeral de Planificación. DX Planificación e Orzamentos. Consellería de Facenda (Secretario da mesa).

-

José Alberto Pazos Couñago. Director Xeral de Administración Local.

-

Francisco Menéndez Iglesias. Director da Axencia Galega de Infraestruturas.

-

Javier Blanco Carballal. Subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento
Rural da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

-

José Antonio Santiso Miramontes. Rede Galega de Desenvolvemento Rural e Alcalde de Abegondo.

-

Isabel Aguirre de Urcola. Directora da Escola Galega de Paisaxe. Fundación Juana
de Vega.

-

Manuela Oviedo Hermida. Representante do Grupo de Acción Costeira Seo Fisterra
Ría Muros Noia.

-

Encarnación Nieto Zas. Xefa do servizo de estudos do IET.

-

Juan Marcos Pérez Gulín. Representante da Fundación Galicia Sustentable.

-

Javier de Bidegaín. Representante da Federación Galega de Transportes de Viaxeiros-Fegatravi e de CONFEGAET.
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-

Adrián J. Márquez Caramés. Secretario Xeral. Consorcio As Mariñas.

-

Luis Fernández. Representante da Asociación de enxeñerías do medio rural.

-

Antonio López Blanco. Representante do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos.

Temas tratados:
-

Directrices de ordenación do territorio e dotacións de infraestruturas.

-

Impacto da Lei de Racionalización.

-

Galicia, cidade única.

-

Áreas xeográficas particulares, montaña, costa rural, rural periférico.

-

Como mellorar o equilibrio territorial. Análise do potencial dos nodos do territorio
para aumentar o impacto da planificación dos recursos públicos na mellora do
acceso da poboación galega aos servizos básicos.

-

Inclusión territorial.

Conclusións:
-

Destácase o papel importante das Directrices de Ordenación do Territorio (DOT)
como punto de partida para falar do modelo territorial de Galicia. Deberían reflectir de xeito integrado a incidencia sobre o territorio das distintas estratexias,
normativa, políticas sectoriais. As DOT deben ser sometidas a un proceso continuo
de seguimento e revisión para adaptalas á realidade cambiante. Un problema moi
relevante é a ocupación do territorio que na actualidade é pouco racional e non é
sustentable

-

É importante que as corporacións locais teñan coma referencia as DOT nos seus
plans específicos de desenvolvemento.

-

Hai que ter en conta as diferenzas no rural (costa, interior e montaña) e que o importante é a integración rural-urbano e harmonizar o territorio.

-

A Lei de Racionalización do sector público autonómico dificulta en ocasións a
mancomunidade efectiva de servizos por parte dos concellos por un tema competencial.

-

Galicia é policéntrica e enfróntase á problemática do abandono da poboación do
rural. Para loitar contra iso é fundamental aproveitar os recursos endóxenos, no
que a Lei do Solo debe xogar un papel destacado. Hai que facilitar o acceso da xente ás terras (importancia do banco de terras) polo que se fai necesario innovar no
rural. É necesario establecer liñas estratéxicas para que os recursos propios que
hai no ámbito rural sexan un punto de partida para xerar unha nova economía.
Asemade, é preciso apoiar ao transporte colectivo, estruturalmente deficitario en
Galicia por mor da dispersión poboacional, para contribuír á mobilidade sustentable e fixar a poboación no rural.
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-

No ámbito das infraestruturas, a estratexia articúlase a través da mellora da rede
de estradas de Galicia, facilitando un acceso rápido da poboación á rede de alta
capacidade (o 83% da poboación estea a menos de 15 minutos do acceso ás mesmas); a conservación de estradas e o fomento da mobilidade sustentable, na que
destaca o papel do transporte metropolitano, que conta cun modelo de apoio importante da Xunta e dos concellos que debe ter continuidade no resto dos servizos
de autobús, o medio universal de transporte colectivo de Galicia.

-

Galicia conta cunha rede viaria ben desenvolvida, que habería que complementar
coa mellora nos accesos ás explotacións e a comunicación destas cos prados, sen
habilitar nin asfaltar camiños aos montes, derivado dos elevados custes de seu
mantemento. Para isto, hai que impulsar as concentracións parcelarias. En contraposición á rede viaria, Galicia ten unha rede ferroviaria obsoleta no eixe Lugo-Ourense e Lugo-A Coruña. O envellecemento da poboación fai que nestas zonas se
sintan illados. Namentres non se mellore a oferta ferroviaria deben apoiarse os
transportes en autobús para incrementar a oferta.

-

A mobilidade universal debería pivotar sobre o transporte en autobús e debería ser
sustentable, polo que se propón limitar o acceso dos turismos e establecer impostos verdes aos vehículos que xerarían recursos para impulsar o transporte público.
Hai que apostar pola eficacia do transporte público, ademais dunha cobertura da
Internet extensiva. O policentrismo e a dispersión de Galicia propician diversos
modelos de empresas de transporte en función da área que serven, sen que deba
valorarse per se o tamaño das mesmas, senón a súa eficiencia e adaptación ao
entorno no que se atopan.

-

Para dinamizar o ámbito rural, habería que apostar pola parte produtiva máis que
a comercial, así como polo turismo cultural e o desenvolvemento dunha silvicultura
eficaz. O banco de terras é moi importante neste obxectivo.

-

A racionalización e eficacia dos servizos municipais é fundamental. Un exemplo
sería a existencia dunha oficina de urbanismo para varios concellos. É necesario o
deseño dun mapa de prestacións de servizos supramunicipal, desenvolvendo un
sistema de xestión compartido. Hai que concentrar os recursos nas vilas policéntricas e manter a poboación no centro comarcal.

-

O urbanismo debería ter unhas directrices comúns en toda Galicia xa que non entende de límites xeográficos e non só debería ser aplicado aos núcleos urbanos. A
ordenación urbanística debería ser interdisciplinar. Na actualidade, as áreas urbanas e periurbanas están moi pensadas, en cambio o rural está máis desatendido.

-

Galicia é a segunda comunidade autónoma en aprobar unha Lei da Paisaxe, aínda
que a súa aplicación é reducida. Na redacción dos plans de urbanismo tería que
haber un técnico en materia de paisaxe. Sobre este aspecto, é importante que
haxa normativa e que se saiba interpretar. A paisaxe non pode ser estática.
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-

Un aspecto a ter en conta é o aproveitamento da biomasa, especialmente nos predios abandonados. O seu aproveitamento é importante para evitar incendios e na
produción e comercialización de pellets.

-

A Lei do Solo propón plans básicos que condicionan o plan urbanístico nunha elevada porcentaxe, coma é o caso do Plan de ordenación agrícola.

-

Advírtese da problemática da existencia de estratexias para determinados territorios sen concordancia no caso dos grupos de desenvolvemento rural e os grupos
de desenvolvemento pesqueiro.

5.3.2. Mesa de traballo nº 2: Crecemento sustentable
Participantes:
-

Ángel Bernardo Tahoces; Director Xeral de Enerxía e Minas (Coordinador da mesa).

-

Antón García Río; Subdirector Xeral de Ordenación del transporte.- DX Mobilidade
(Secretario da mesa)

-

Miguel Corgos López-Prado; Director Xeral de Planificación e Orzamentos

-

Iván Cacheiro Villamisar; en representación de Augas de Galicia.

-

Manuel García Pardo; Presidente da sección de Biomasa de APPA e Asociación
Galega de Biomasa.

-

José Manuel González Illán; Presidente de AGAEN Clúster Galego do Autoconsumo
Enerxético.

-

Carlos González Patiño; Delegado Rexional Noroeste Red Eléctrica de España.

-

Miguel Temboury Molina; Director Xeral Territorial zona Noroeste de Endesa

-

Alfonso Fernández Garrido; Presidente Asociación de Produtores e Distribuidores
de Enerxía de Galicia (APYDE)

-

Íñigo Munizoguren; Secretario Gral. da Asociación Eólica de Galicia.

-

Luis Ramiro Díaz López; Presidente do Centro Tecnolóxico Energy Lab.

-

Francisco Silva Castaño; Delegado de Iberdrola en Galicia.

-

José Carlos García Cumplido; Secretario Xeral de FEGATRAMER – Comité Galego de
Transportes por Estrada

-

Juan de Dios Martín. Presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia.

-

Carlos Oliete. Director da Zona Noroeste de FerroAtlántica.

-

Manuel Fernández Pellicer. Delegado de Gas Natural Fenosa de Galicia.

-

Rodrigo Díaz. Director de Desenvolvemento de Reganosa en Galicia.

-

Emérito Freire Sambade. Director do departamento de Enerxía e Planificación
Enerxética do INEGA.

-

Juan José Vázquez Cerreda. Representante do Colexio de Enxeñeiros de Camiños
de Galicia e Xefe de Servizo de Augas de Galicia en Ourense.
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Temas tratados:
-

A eficiencia enerxética como factor de competitividade das empresas.

-

O futuro do sector enerxético.

-

Liñas de evolución das enerxías limpas, oportunidades en Galicia.

-

Medios alternativos ao vehículo individual, a planificación do transporte urbano e
periurbano.

-

Como mellorar o aproveitamento da auga: o ciclo da auga.

Conclusións:
-

O obxectivo final da administración é aproveitar o potencial enerxético enorme
que ten Galicia, aínda que a demanda enerxética non está a crecer adecuadamente. Trátase dunha ecuación difícil de cadrar: incrementar a xeración cun escenario
de demanda á baixa. O Goberno galego ten que colocar a enerxía que xera, conectándonos con España e aproveitar e optimizar Portugal.

-

Aproveitar o noso potencial enerxético no que se refire á utilización terciaria do
ciclo da auga, as depuradoras, os lodos: a valorización enerxética dos lodos de
depuradora ten que estar na nosa axenda enerxética, sen dúbida.

-

Aproveitamento enerxético da auga de autoconsumo con microcentrais.

-

Hai que facer unha aposta polos biocombustibles, máxime tendo unha refinería
na nosa comunidade autónoma, seguir tamén coa biomasa e apostar polo biogás.

-

Apúntase que un problema de fondo para todo o sector eléctrico é o peso na factura dos custos non vinculados á subministración: lastra o crecemento da demanda
e a electrificación na economía. Unha parte dos residuos urbanos non se aproveita
enerxeticamente en Galicia aínda. Non existe percepción social en Galicia de que a
industria enerxética é unha industria galega como outras e que xera para Galicia o
4% do PIB e postos de traballo.

-

Sinálase que sería necesario facer campaña na educación-formación sobre eficiencia, autoconsumo da industria en xeral. O tema enerxético debería ser unha
materia nas nosas escolas e colexios. Hai que incrementar a cultura do aforro e a
eficiencia enerxética e o autoconsumo, a cultura da industria enerxética e da industria en xeral. Utilizar aos nenos como auténticos reeducadores do sistema ensinar
a ser eficientes en calefacción.

-

Habería que facer un esforzo importante na reciclaxe da auga; mellorar o concepto
da concienciación da reciclaxe no medio ambiente e mellorar os equipamentos
dos sistemas de calefacción de uso doméstico que seguen sendo moi ineficientes.

-

Un dos grandes problemas de saneamento é que os custos das depuradoras son
moi elevados e os das analíticas aínda moito máis. Sinálase que no sector doméstico é onde é máis difícil implementar medidas de aforro e eficiencia enerxética, cun
peso moi importante no seu conxunto no global de Galicia, para o que se distin-
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gue entre 2 tipos de actuacións: liñas de axuda para a epiderme, no edificio, (Plan
Renove de fiestras) e medidas para aforro e eficiencia enerxética de equipamento
interior (Plan Renove de electrodomésticos, de caldeiras) e, sobre todo, para o rural
(por exemplo, o Plan de renovación de caldeiras de gasoil polas de biomasa).
-

Apostar por enerxías renovables non suficientemente maduras é un custo que a
administración non debe asumir; entón esta administración debería apostar pola
xeotermia de alta entalpía, pola undimotriz, pola eólica offshore. Hai un xigante durmido, que é a enerxía do mar. Xorde a cuestión de se habería que apostar por estas renovables non convencionais. Coméntase que hai que apostar gradualmente
polas novas tecnoloxías, que o gran erro do sistema eléctrico español foi apostar
por tecnoloxías inmaturas e na cantidade que se apostou. Haberá que empezar
cos prototipos, ir ás instalacións experimentais e de demostración e, unha vez que
xa estea claro que a tecnoloxía é viable, ir introducíndoa no sistema enerxético e industrial xerais. Tamén se sinala que non hai que poñerse barreiras, indicando que
por exemplo hai unha declaración de todos os grupos do Parlamento de Galicia
que non queren a eólica offshore.

-

A fase de desenvolvemento de todas estas renovables de tecnoloxías punteiras,
cara e pouco produtiva, non pode ir a cargo do consumidor. Hai que expor que
vaian a cargo dos Orzamentos do Estado.
A modo de resumo indícanse os seguintes puntos:
-

Implantar a xeotermia de alta entalpía e eólica offshore de maneira progresiva
en Galicia empezando por unha fase experimental e a curva da aprendizaxe de
forma gradual e con sentido.

-

Simplificar e dar maior celeridade á tramitación administrativa relacionada coas
instalacións eléctricas.

-

Desenvolver unhas redes acordes cunha visión de futuro tanto na subministración como na evacuación.

-

En canto á minería: en Europa os sectores da construción, das industrias químicas, da automoción, ou aeroespacial, da maquinaria e do equipamento fan unha
achega do valor engadido bruto a Europa de 1,3 billóns de euros e dan traballo
a máis de 30 millóns de persoas. Estes sectores dependen da subministración
dunhas materias primas que a UE as cualifica de críticas pola súa importancia
económica e polo seu altísimo risco na subministración. Galicia ten unha gran
potencialidade en terras raras, grafito, volframio, niobio, antimonio e tántalo,
materias minerais críticas para Europa e para outros sectores. Hai que plantexarse que medidas se poden poñer articular para que este motor se reactive.

-

Sinálase que unha materia prima importante é a enerxía pero para producila hai
que utilizar os minerais e traelos. En Galicia estamos a loitar por poñer en valor
todo iso polo ben da industria.
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-

-

Dos 14 elementos críticos, apunta o coordinador que Galicia presenta altos niveis de antimonio, grafito, niobio, terras raras, tántalo e volframio, o cal hai que
poñer en valor con 3 medidas que temos que achegar neste plan:
-

En primeiro lugar, sensibilización: é necesario crear cultura.

-

En segundo lugar, que todo concello antes de elaborar os Plans de Ordenación Municipal deba consultar coa autoridade mineira se hai recurso e, se o
hai, non caben prohibicións xenéricas da actividade mineira.

-

E en terceiro lugar, requírese un esforzo por parte da administración para
que as autorizacións e as concesións da explotación sexan máis áxiles.

Débese incorporar no Plan Estratéxico toda a minería en si, aínda que non sexa
crítica, por exemplo, a lousa e o granito. As augas: temos 10 mananciais de auga,
os balnearios, o turismo. Por outro lado, exponse que a minería tamén ten deberes que facer e cousas que demostrar en materia de medio ambiente, xa que
as canteiras non poden converterse en cemiterios de lixo. Un acuífero unha vez
contaminado, xamais se recupera.

-

Hai moitas áreas nas que actuar e moito que traballar no tema da restauración: o peche e abandono das explotacións. Nesta liña, indica que quizais sería
bo pensar en constituír, con achegas empresariais, un Fondo Patrimonial de
Garantía para afrontar os problemas de restauración. E que quizais sería bo
exploralo neste Plan Estratéxico.

5.3.3. Acta da mesa de traballo nº 3: Modelo turístico baseado en
elementos diferenciais: cultura, medio ambiente…
Participantes:
-

José Luis Maestro Castiñeiras. Representante da Axencia de Turismo de Galicia
(Coordinador da mesa).

-

Rafael Sánchez Bargiela. Representante da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.

-

Luis Alcalá Baillie. Representante de Xeodestino Ferrolterra.

-

Javier de Miguel González. Representante de Galicia Calidade.

-

María José García Sexto. Representante de AMTEGA.

-

Diego López Pedreira. Representante de Xeodestino As Mariñas.

-

José Ramón García Guinarte. Representante de Xeodestino Salnés.

-

Pablo Canosa Quintáns. Representante de Xeodestino Costa da Morte.

-

Sonia Rial Fernández. Representante do Concello de Baiona.

-

Santiago Bacariza Cortiñas. Representante da Axencia de Turismo de Galicia.

-

Manuel Luciano Sánchez Ramos. Representante de AGATUR.

-

Verónica Tellado Barcia. Representante da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
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-

Alexandra Seara Sobrino. Representante de Xeodestino Ribeira Sacra.

-

María Traveso Lago. Representante dos Xeodestinos Mariña Lucense e Arousa
Norte.

-

Ignacio Fernández Dosil. Representante de Xeodestino Verín-Viana.

-

Javier Arnau. Representante de Xeodestino Terras de Pontevedra.

-

Severino Álvarez Monteserín. Representante de AGADER.

-

Esteban Andión Hermida. Representante da Consellería de Facenda.

Temas tratados:
-

Consolidación da marca Galicia, fortalezas e oportunidades. O potencial do Camiño
de Santiago.

-

As TIC e a revolución na selección de destinos turísticos, como posicionarse.

-

A mellora da calidade do sector hostaleiro.

-

Novas liñas de negocio do mercado turístico en Galicia e novos mercados potenciais.

-

Presente e futuro dos recursos turísticos.

Conclusións:
O obxectivo da mesa é achegar ideas para a elaboración do Plan Estratéxico de Galicia
2015-2020 (PEG) en relación co turismo. Existe planificación para os próximos anos
respecto do sector: Plan integral de turismo de Galicia, o Plan director do Camiño de
Santiago 2015-2021, Ourense Provincia Termal e o Plan de turismo accesible (en elaboración). Todos estes plans están incluídos na versión actual do PEG.
As principais ideas aportadas nesta mesa de traballo son as seguintes:
-

O Camiño de Santiago é máis coñecido no exterior que a propia Galicia. Hai que
traballar para separar a Marca Galicia do Camiño de Santiago, sen deixar de utilizar
o Camiño de Santiago como polo de atracción para a oferta turística de Galicia.
Sería desexable que todas as actividades de promoción turística de calquera territorio incluísen a Marca Galicia como elemento distintivo.

-

Cómpre continuar os esforzos de ordenación e planificación. Compatibilizar a conservación da natureza e o desenvolvemento económico e territorial, regulación e
control dos albergues para evitar abusos, sancionar por parte da administración
actos punibles con respecto aos establecementos turísticos.

-

Potenciar os servizos complementarios como elemento dinamizador do turismo e
que proporcionan unha calidade diferencial ao turismo.

-

Incrementar a información estatística sobre o turismo: cómpre contar con datos
estatísticos para a toma de decisións, sobre todo á hora de desenvolver políticas
públicas a nivel micro, implementar un modelo de recollida de datos común para
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todos os xeodestinos, recollida de datos para a avaliación das campañas de promoción e comercialización.
-

Incidir, no que respecta ao Camiño de Santiago e ás sendas peonís, na vixilancia
para transmitir seguridade e tranquilidade aos/ás turistas de sendas, en evitar as
malas sinalizacións que confunden e supoñen unha perda de tempo, así como no
control dos establecementos para evitar enganos e abusos.

-

Regulación sobre sendeiros peonís: estudar a posibilidade de establecer unha
normativa transversal (turismo, medio ambiente, territorio, deportes,..) sobre este
tema para crear un modelo común e evitar abrir sendas que posteriormente se
abandonan.

-

Perspectiva local do turismo: maior coordinación entre os destinos turísticos, transferencia de coñecemento entre xeodestinos, superar todos os localismos existentes para actuar conxuntamente e conseguir que o territorio galego sexa un gran
destino turístico que teña como centro o Camiño de Santiago.

-

Mellorar os servizos de transporte: as conexións entre os puntos turísticos máis
significativos son insuficientes, ademais debemos utilizar máis profusamente os
sistemas de transporte existentes como ferramenta turística.

-

Fomentar turismo congresual que é unha modalidade turística que permite a desestacionalización e achega maior ingreso económico.

-

Incrementar a formación do persoal, especialmente en pequenos establecementos, co obxectivo de mellorar a calidade dos produtos ofertados.

-

Coordinación entre administracións para outorgar axudas a empresas existentes
ou para a creación de novas empresas, primando a calidade fronte á cantidade.

-

A innovación no sector parte de ofertar novos produtos e servizos, para isto é
necesario apoiar ao sector empresarial, crear redes estables de relación entre empresas e administracións e transferir coñecemento entre os axentes implicados.

-

Potenciar destinos interiores entre xeodestinos, incluíndo o norte de Portugal.

-

Utilización de plataformas ou portais web que permitan ofertar e comercializar
produtos directamente por parte do empresariado turístico, evitando así que parte do valor engadido xerado reverta en plataformas internacionais con sede fóra
de Galicia. Concienciar ao empresario da necesidade de vender os nosos produtos por nós mesmos, sen necesidade de acudir a outros intermediarios. Revisar a
normativa con respecto á comercialización de produtos turísticos por parte das
axencias de viaxes.

-

Con respecto ás TIC, habería que facer un labor de coordinación e conexión entre
todos os produtos que se poñen na rede. Dispoñemos dunha información que se
incrementa día a día de xeito inconexo, sen relacionar unhas ofertas con outras
cando a complementariedade redundaría en beneficio de todo o mundo.
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-

Temas transversais que competen basicamente a outros departamentos da Xunta
que son estratéxicos para o sector:
-

Mellora dos servizos de transporte.

-

Estratexias en materia portuaria con respecto ao turismo.

-

Mellorar o coñecemento do noso patrimonio cultural e natural no ensino como
elemento dinamizador do turismo interior.

5.3.4. Mesa de traballo nº 4 “Sector agro-gandeiro (agricultura, gandería, sector forestal e industrias transformadoras).
Participantes:
-

Tomás Fernández-Couto. Director xeral de Ordenación e Produción Forestal. Consellería do Medio Rural (Coordinador da mesa).

-

Alejandro Sánchez de Dios, Subdirector de Mobilidade de Terras. Consellería do
Medio Rural.

-

Jorge Mourelo Estella. Subdirector de Gandaría.Consellería do Medio Rural.

-

Ricardo Rivas Barros. Subdirector de industrias e calidade agroalimentaria. Consellería do Medio Rural.

-

José Ángel Burgo Rodil, Subdirector de Xestión da PAC. FOGGA.

-

Josefa Fernández Fernández. Subdirectora de Recursos Forestais. Consellería do
Medio Rural.

-

Higinio Mougán. Representante da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias
(AGACA).

-

Jacobo Feijóo Lamas. Representante de Unións Agrarias.

-

Isabel Vilalba Seoane. Representante de Sindicato Labrego Galego.

-

Miguel Ángel Viso. Representante do Consello Regulador do Ribeiro.

-

José Luis Antuña. Representante de FEIRACO.

-

Francisco Dans del Valle. Representante da Asociación Forestal de Galicia (AFG).

-

Juan Picos Martín. Representante do Colexio de Enxeñeiros de Montes.

-

Daniel Villapol. Representante da Sociedade Agraria de Transformación (SAT) de
Trabada.

-

Juan Vázquez Gancedo. Representante do Clúster Alimentario.

-

Miguel Fernández Rodríguez. Representante do Centro Tecnolóxico da Carne
(CETECA).

-

José Antonio Fernández Álvarez. Representante do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica (CRAEGA).

164

Foros de debate do PEG

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
2015 2020

-

Jorge Blanco Ballón. Representante da Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos.

-

José Antonio González Ferreiro. Representante da Asociación de enxeñerías do
medio rural.

-

Juan Conde Fontao. Representante da Consellería de Facenda.

Temas tratados:
-

Sector agrogandeiro: estratexia cara a producións máis rendíbeis e aumento da
calidade de vida dos agricultores e gandeiros.

-

Liñas de traballo da estratexia forestal de Galicia.

-

Como favorecer o aumento do establecemento das industrias transformadoras
cerca dos produtores.

-

Políticas de calidade e promoción do produto.

-

Novos mercados potenciais para produtos agrogandeiros.

Conclusións:
-

-

Poñer en valor a ordenación do territorio:
-

Máis investimento e axilidade na concentración das parcelas, o que levará ao
aumento da rendibilidade.

-

Impulsar bos accesos.

-

Poñer en explotación as terras que están abandonadas, apoiándose na normativa e instrumentos existentes (por exemplo, na Lei de mobilidade de terras e
no Banco de terras).

-

Fixar poboación nas terras e establecer base territorial.

-

Diminución dos riscos e os incendios.

Aumentar a produción e comercialización de produtos e impulsar a internacionalización:
-

Potenciar a formación continua para organizar mellor o sector produtivo, e coñecer os seus custos para tomar mellores decisións.

-

Dispoñer de contratos estables e adecuados contribuirá á repartición da
riqueza.

-

Potenciar a marca de calidade dos produtos transformados para a súa diferenciación e valorización. Avanzar nas denominacións de orixe.

-

Máis emprego na transformación de produtos. Avanzar en novos produtos e
novos mercados.

-

Mellora da calidade de vida rural.

-

Aumento da produción e venda de produtos ecolóxicos, sobre todo ao mercado
europeo, que presenta unha continua demanda.
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-

-

-

Envellecemento da poboación rural:
-

Necesidade esencial de contar con máis xente nova no sector. Incentivación.

-

Impulsar a substitución xeracional con proxectos específicos para a mocidade.

-

Máis axudas ás familias agro-gandeiras e que estas aumenten.

As explotacións agrarias presentan estruturas deficientes (engadir en debilidades do DAFO):
-

Abandono de terras forestais e agrarias.

-

Faltan accesos e infraestruturas.

-

Impulsar a ordenación de usos agrarios e forestais, sinalando cales son as terras máis adecuadas para os distintos usos (de viño, agrarios, etc.).

-

Estatísticas deficientes: en terras abandonadas, actividades, etc. É necesario
mellorar a estatística e a información.

Aumentar a rendibilidade das explotacións agrarias para xerar valor engadido:
-

Incremento do gando con mellora enerxética: menos perdas e máis comercialización.

-

Promoción de razas.

-

Dispoñer de base territorial adecuada.

-

Reducir custos.

-

Rendibilizar as explotacións: por exemplo, usando as enerxías renovables e mellorando os pastos e os investimentos.

-

Axudas flexibles da administración para innovar, difundir e potenciar a incorporación de mozos e mozas. O programa LEADER era máis flexible antes e supoñía nalgúns casos, mediante medidas de acompañamento a tempo parcial, un
complemento de rendas.

-

Potenciar a innovación e conexións cos centros de investigación (viños, lácteos,
apicultura, etc.), o que permitirá tamén o aumento da formación.

-

Potenciar os mercados próximos (exemplo: froita, madeira, eucalipto, etc.), que
repercuten no retorno rápido de diñeiro.

-

Aumentar as sinerxías e cooperación entre os sectores (por exemplo turismo,
agro-gandeiro, etc.). Potenciación das redes.

-

Impulsar a compra pública como elemento dinamizador, incluída a verde (por
exemplo, os menús escolares en verde, o que xeraría valor engadido nos territorios locais).

-

Impulso da renovación das explotacións agrarias para competir mellor.
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-

-

-

Sector lácteo:
-

Galicia produce o 40% do leite nacional, aproximadamente, pero vende moi
baixo, o que produce problemas de tesourería no sector.

-

Débense coñecer os custos de produción, baixar custos, aumentar calidade de
vida e incrementar o prestixio das explotacións e dos gandeiros.

-

Sería conveniente para o sector a potenciación do contrato homoxéneo.

-

É necesario organizar o sector e fixar poboación. A industria presenta problemas
para absorber todo o que produce.

-

Existen 3 grandes zonas no sector: Santa Comba/Mazaricos, Deza e Terra Chá.

-

Problema do sector: ao redor do 25% do leite galego sae da rexión sen transformar.

-

Será necesario investir máis no sector, de forma adecuada e ordenada, e de
acordo co que pide o mercado.

-

O tamaño das industrias é moi pequeno. A solución debe ser global, non local.

Xestión forestal:
-

2/3 de Galicia é monte, produtivo e improdutivo, o que debe levar á Administración a estruturalo para evitar incendios, evitar máis abandonos e facelo
rendible.

-

Impulsar mellores accesos e a mecanización para producir madeira de alta
calidade.

-

Existen moitas queixas no sector por ter que utilizar moitos trámites e permisos
para usar as vías, mentres que noutros sectores non é así.

-

A Administración debe impulsar o coñecemento e a formación no sector da
madeira.

-

No PEG deberían existir máis indicadores específicos relacionados coa xestión
dos montes. Falta información estatística (facturación empresas, número, etc.).

-

Non existen axudas para o produtor forestal, mentres que para o agrario si.

-

Existe unha sobreprodución de madeira, nalgunha especie concreta, polo que
haberá que abrir novos mercados a curto e medio prazo.

-

Os montes que están na rede Natura teñen que ser viables, deben existir menos restricións.

-

En territorios de silvicultura será necesario diversificar os usos, alcanzar novos
produtos e impulsar a biomasa.

-

Control de pragas para evitar grandes perdas (por exemplo, a do eucalipto, a do
escaravello, etc.).

Potenciar as oficinas agrarias, xa que son básicas para a tramitación administrativa e a difusión de información.
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5.3.5. Mesa de traballo nº 5: Pesca, marisqueo e acuicultura
Participantes:
-

Juan Carlos Maneiro Cadillo. Secretario xeral do Mar e Susana Rodríguez Carballo.
Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. (Coordinadoresda mesa).

-

José A. Suárez-Llanos. Xerente Adxunto da Cooperativa de armadores de Vigo
(ARVI).

-

Javier Touza Touza. Presidente da Cooperativa de armadores de Vigo (ARVI).

-

Rafael Carrera Díaz. Representante de COXAPO (Comunidade Xeral de Augas de
Galicia)Tomás Fajardo Dacosta. Presidente da Federación Galega de Confrarías

-

Iván López. Presidente da Asociación Nacional de Armadores de Buques de pesca
de Bacalao (AGARBA).

-

Mercedes Rodríguez Moreda. Directora xerente de OPP-07_Lugo.

-

Juan M. Vieites Baptista de Sousa. Director da Asociación Nacional de fabricantes
de Conservas de Pescados (ANFACO).

-

Guillermo Grandío Chao, do Colexio de Enxeñeiros de camiños (CICCP_Galicia).

-

Susana Cuesta Fariña. Subdirectora Xeral de Biodiversidade e de Recursos Cinexéticos e Piscícolas)

-

Aurora Patiño Doval. Xefa de Servizo de Metodoloxía e Seguimento da Dirección
Xeral de Planificación e Orzamentos.

-

Mª del Carmen Vázquez Nores. Representante da P.M. Confraría Lourizá VP2 Federación de Pontevedra.

-

José Ignacio Villar García: Director do Ente Público Portos de Galicia.

Temas tratados:
-

O futuro da acuicultura en Galicia, como recuperar o liderado.

-

Liñas de traballo para aumentar o valor da produción marisqueira e promover a
comercialización en novos mercados.

-

Pesca de rías e sustentabilidade da actividade extractiva.

-

Oportunidades da economía azul en Galicia.

-

Dinamización da pesca na mocidade.

Conclusións:
Para fomentar o debate, os representantes da Consellería de Mar, xuntan unha documentación para cada participante, na que se inclúe a relación de posibles temas a
tratar. O esquema de puntos tratados foi o seguinte:
1.
-

En relación ao marisqueo, sinaláronse cinco temas principais:
incrementar a produción nas zonas en explotación
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-

recuperar zonas con posibilidades de explotación, novas zonas

-

Facilitar o proceso de transformación do marisqueo en acuicultura; revisión
actual do sistema de concesións

-

mellora da comercialización

-

aspectos organizativos e sociais do marisqueo

2. Pesca extractiva:
-

sustentabilidade da actividade extractiva; problemática das distintas modalidades

-

modernización da frota galega cara a eficiencia e o aforro enerxético

-

a dimensión exterior da pesca galega

-

a problemática da aplicación da nova PCP, especialmente no tocante a descartes cero e a obriga de desembarco

-

o reforzo das OPPs

-

a organización dos mercados da pesca

3. A acuicultura
-

implementación da estratexia galega de acuicultura e do Plan nacional plurianual da acuicultura

-

a integración da acuicultura co medio ambiente e a paisaxe

-

a acuicultura continental como ferramenta para o desenvolvemento e a fixación de poboación no rural galego

4. No eido da transformación e comercialización
-

implementación do Plan estratéxico da Industria da conserva 2015-2020

-

Galicia como foco de concentración e distribución das industrias de transformación de produtos do mar

-

internacionalización das industrias da transformación

5. Papel do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca
6. Dinamización da pesca na mocidade
-

un sector atractivo para os mozos

-

a formación como elemento dinamizador

-

o papel dos grupos de acción costeira

7. A innovación e a investigación
-

papel a desenvolver

-

necesidades específicas

8. Oportunidades da economía azul en Galicia
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-

Chegouse á conclusión de que os 8 puntos que achegou a consellería para tratar
na xuntanza constitúen os temas esenciais do complexo Mar-industria, e que deben ser tidos en conta no Plan Estratéxico, polo que o departamento autonómico
competente neste ámbito terá que comprobar a súa inclusión no PEG 2015-2020.
Ao redor destes temas, na xuntanza, abordáronse as principais inquietudes coas
que se atopa cada un dos sectores que compoñen o complexo, e que en moitos
casos son coincidentes. Así mesmo, falouse das potencialidades e fortalezas que
este complexo do mar-industria ten, incluso como se reflicte nas táboas input-output elaboradas pola USC.

-

Un dos temas de maior consenso, que afecta a varios dos sectores que forman
o complexo mar-industria, foi a necesidade de concentrar recursos e de lograr
maior coordinación tanto entre administracións públicas como de organizacións
produtoras e comercializadoras, que afecta tanto ao eido dos portos de cara a súa
sustentabilidade e de incremento da eficiencia, como no eido do marisqueo, por
exemplo.

-

Outro tema que se abordou é a necesidade de mellorar os procesos e o coñecemento e formación para que a burocracia ou procedementos administrativos
melloren o seu tempo, e sigan cumprindo as súas esixencias.

-

Falouse en varios momentos da importancia de contar cun factor de recursos humanos, de talento, ben preparado. Tamén se podería sinalar a importancia de que
haxa así mesmo coordinación entre os sectores que forman o complexo mar industria, entre a todas as partes da cadea mar-industria, e participar e traballar en
común administración e representacións do sector. Igualmente sinalouse a importancia de dar a coñecer e mesmo seguir a difundir a importancia vital e o gran valor
que ten este sector para a economía e no eido social de moitas poboacións galegas
e pensar na pesca de Galicia como un gran potencial.
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6. Tramitación
parlamentaria
Unha vez aprobado polo Consello da Xunta do 28 de xaneiro de 2016, o
Plan Estratéxico de Galicia foi presentado ao Parlamento de Galicia para
a súa tramitación.
As propostas de resolución dos grupos parlamentarios foron debatidas
na sesión plenaria do 10 e 11 de maio, resultando aprobados os textos
das propostas de resolución que figuran na táboa 18, nas correspondentes prioridades e obxectivos do PEG.
Coa incorporación destas propostas, quedou aprobado o Plan estratéxico
de Galicia 2015-2020.

173

PLAN
ESTRATÉXICO
DE GALICIA
2015 2020

Táboa 18. Incorporación no PEG dos textos aprobados das propostas de resolución
PEG 15-20

TEXTO APROBADO DAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN

Eixe 1: Empregabilidade e crecemento intelixente
OE 1.2.05

Fomentar o comercio de proximidade e de produtos de km 0

PA 1.3

Poñer en marcha mecanismos específicos para os emprendedores que non
obtivesen o éxito previsto evitando a estigmatización do fracaso empresarial

PA 1.3

Potenciar políticas activas de emprego destinadas á mocidade e impulsar,
para este colectivo, mecanismos de capacitación, colocación e autoemprego
ou emprendemento en actividades que potencien o tecido produtivo galego,
os seus sectores estratéxicos, o I+D+i ou aqueles que permitan a explotación
de novos xacementos de emprego

OE 1.3.01

Promocionar a transformación dos contratos de traballo temporal en
contratos indefinidos nas empresas galegas

OE 1.3.03

Formación en competencias clave necesarias para o tecido produtivo galego
no tempo de desemprego

OE 1.3.03

Deseñar plans de volta ao estudo, formación e acreditación de competencias
da xuventude que os deixou moi cedo para dedicarse a traballar ou cuxa
formación non se adapta ás demandas do mercado de traballo, co fin de que
adquiran os coñecementos e a formación precisos para a súa incorporación
ao mercado laboral

OE 1.3.03

Deseñar plans de formación e acreditación de competencias para a mocidade
co fin de que adquiran coñecementos e acreditación de competencias para a
súa cualificación profesional

PA 1.4

Dar prioridade á rehabilitación e rexeneración de vivendas, en especial en
cascos históricos, dos núcleos rurais tradicionais, e tamén do parque de
vivendas con baixa calidade construtiva, que deben ser obxecto de atención,
sobre todo dende a perspectiva da eficiencia enerxética e da accesibilidade,
como alternativa eficiente e sostible á construción de vivenda nova

PA 1.5

Elaborar e priorizar un plan plurianual de investimentos que mellore as
condicións de funcionalidade e calidade das infraestruturas educativas

PA 1.5

Programa de innovación educativa nos centros públicos de ensino para
implantar e desenvolver novas metodoloxías, modelos organizativos,
procedementos e materiais didácticos adaptados á lexislación vixente en cada
momento

PA 1.5

Impulsar a educación inclusiva no sistema público de ensinanza en Galicia que
permita a todo o alumnado con diversidade funcional realizar o seu proceso
de ensino-aprendizaxe nun centro de escolarización próximo á residencia

PA 1.5

Unha política de bolsas suficiente para que ningún rapaz ou rapaza que teña
capacidade e non teña recursos poida acceder aos estudios superiores
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Eixe 2: Benestar das persoas e as familias e cohesión social
PA 2.1

Planificar a formación de profesionais sanitarios especialistas en función
da necesidade de equipas das diferentes especialidades (pediatría,
anestesia,etcétera)

PA 2.1

Traballar para conseguir a sustentabilidade do sistema sanitario público coa
complicidade e coa colaboración dos e das profesionais e o conxunto da
cidadanía e, garantindo dende os gobernos o orzamento necesario

PA 2.1

Potenciar o papel da enfermaría e da farmacia no seguimento das doenzas
crónicas

PA 2.1

Educar a cidadanía nun consumo responsable de fármacos e potenciar a
prevención e a promoción da saúde en todas as etapas da vida para favorecer
a sustentabilidade do sistema

OE 2.1.01

Apoiar o deporte para persoas con discapacidade en todas as idades

OE 2.1.01

Axuda á docencia deportiva e promoción activa da investigación no deporte a
través de axudas á Facultade de Ciencias do Deporte

OE 2.1.02

Elaborar unha nova estratexia de Saúde Mental coa maior participación e
consenso posible

OE 2.1.04

Estudar a ampliación da carteira sanitaria no relativo á odontoloxía, óptica/
optometría, audioloxía e podoloxía; dando prioridade á implantación das
prestacións con maior beneficio social

OE 2.2.02

Fomentar o desenvolvemento do dereito do acceso ao emprego público das
persoas con discapacidade segundo a normativa vixente

OE 2.2.02

Promover o cumprimento das obrigas da empresa privada en materia de
cotas de diversidade

OE 2.2.02

Impulsar a accesibilidade nos fogares para as persoas con diversidade con
medidas de adaptación dos fogares e outras achegas

PA 2.3

Seguir cumprindo cos obxectivos e medidas previstas no Pacto Galego contra
a pobreza e pola infancia e polo que se refire á loita contra a pobreza infantil
é unha prioridade de toda a acción da Xunta de Galicia que busca de protexer
á infancia, promover o seu benestar e evitar a transmisión da pobreza entre
xeracións. A atención das e dos menores que se atopen en situación ou risco
de exclusión social tenta igualar as posibilidades de ter un bo rendemento
escolar, de gozar de boa saúde e de aproveitar todo o seu potencial nas fases
posteriores da súa vida

PA 2.3

Facilitar a conciliación laboral e familiar da poboación mediante servizos
complementarios (comedor e transporte escolar)
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PA 2.3.01

Desenvolver unha planificación global para dar cobertura ás necesidades da
sociedade actual, a través da publicación da carteira de servizos sociais de
familia, infancia e adolescencia para garantir o dereito de todos os menores
a vivir en familia e contribuír á revitalización demográfica e ás condicións que
favorezan a natalidade.
Isto implica reforzar as liñas de actuación destinadas ás familias con especiais
necesidades, dándolle prioridade a aquelas de especial consideración
(numerosas, monoparentais, acolledoras, con fillos/as ou maiores con
discapacidade a cargo) e incluír indicadores de produtividade que recollan
máis polo miúdo o grao de avance destas actuacións, tales como: familias
beneficiarias da tarxeta de benvida, menores participantes nos programas
de inserción sociolaboral e de preparación para a vida ordinaria mellor,
menores e familias beneficiarias de programas de integración familiar e
socioeducativos, entre outros.

PA 2.4

Loitar contra a trata con fins de explotación sexual

PA 2.4

Dar cobertura ás axudas a vítimas de violencia de xénero durante todo o
ano, habilitando os mecanismos orzamentarios precisos para poder dispor
dos créditos suficientes para satisfacer o acceso a elas de todas aquelas
solicitantes con dereito, así como traballar para conseguir un pacto de Estado
contra a violencia machista”

PA 2.4

Concienciar á sociedade na igualdade de xénero e na repulsa ante a trata de
persoas con fin de explotación sexual e o consumo e a demanda que alimenta
a prostitución

PA 2.4

Compromiso de todas as administracións públicas e tecido empresarial cos
espazos libres de violencia machista e coa corresponsabilidade no fogar

PA 2.4

Continuar dotando á Administración de xustiza e aos concellos dos recursos
necesarios para loitar adecuadamente contra a violencia de xénero e a
desigualdade entre os homes e as mulleres e por igual en todo o territorio

OE 2.4.02

Manter con carácter estrutural o Plan de Acollida e Integración de Persoas
Refuxiadas en Galicia, mantendo o compromiso de: aloxamento, información
e asesoramento legal, orientación e garantía de acceso aos servizos públicos
básicos de educación, saúde e políticas sociais, atención psicolóxica, atención
social especializada, alfabetización e coñecemento da lingua galega e castelá,
acceso a actividades ocupacionais e de lecer

OE 2.4.02

Incluír as actuacións en materia de inmigración, previstas actualmente no
programa de Servizos sociais comunitarios, no obxectivo dirixido a promover
a inclusión social e loitar contra a pobreza das persoas inmigrantes e calquera
forma de discriminación. Deste xeito daríanselle maior visibilidade, xa que
neste obxectivo estratéxico recóllense as propostas específicas para este
colectivo contempladas no programa de gasto de servizos sociais relativos ás
migracións

OE 2.4.05

Mellorar a cobertura de seguridade, xurídica e económica para as Vítimas de
Violencia de Xénero
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Eixe 3: Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes
PA 3.1

Pular pola participación de sectores primarios na transformación, distribución
e cooperación entre sectores (por exemplo produtos do mar e agrarios) na
comercialización

PA 3.1

Desenvolver medidas que reconvertan as explotacións cara unha produción
en base á terra

PA 3.1

Elaborar un mapa de solos de Galicia

PA 3.1

Impulsar medidas para MVMC, na procura dun maior reforzamento do
pastoreo e da produción de pastos

PA 3.1

Promover o consumo local e galego

PA 3.1

No que atinxe ao sector lácteo, adopción de medidas que garantan que as
granxas galegas perciban unha remuneración xusta polo leite que cubra os
custes de produción

PA 3.1

Impulso dunha política de aproveitamento multifuncional do monte e
fomento das producións de calidade que permitan un maior valor engadido,
establecendo unha ordenación de cultivos forestais respectuosa coa
biodiversidade. Neste eido, fomentarase o cultivo das especies autóctonas e
caducifolias

PA 3.1

Desenvolver un Plano Estratéxico para a mellora do marisqueo e da pesca
de baixura que permita unha maior recuperación das capturas e a obtención
duns ingresos dignos para manter a actividade. Entre outras medidas unha
liña de actuación prioritaria será a mellora das canles de comercialización e da
identificación e posta en valor dos produtos

PA 3.1

Programar nos vindeiros cinco orzamentos o investimento preciso para
a creación de granxas de produción de semente de moluscos bivalvos na
nosa Comunidade Autónoma que permitan aumentar de forma sostida o
subministro de semente para as zonas de marisqueo

PA 3.1

Posta en marcha e finalización nos próximos cinco anos dun programa para o
desenvolvemento de melloras a bordo dos buques, con especial fincapé nos
avances na seguridade e habitabilidade a bordo, tales como a instalación de
mecanismos antiafundimento

PA 3.1

Investir o necesario para seguir mellorando os servizos de rescate os tempos
de resposta, (mantemento servizo público)

PA 3.1

Dar un enfoque novo e eficaz á corrección das deficiencias na estrutura
territorial das explotacións galegas, caracterizadas, os máis dos casos, polo
seu reducido tamaño e pola súa dispersión. Isto desenvolverase a través do
apoio ás iniciativas que pretendan o incremento da base territorial e á posta
en valor da ordenación dos diferentes cultivos e aproveitamentos agrarios
dentro das zonas de actuación, de forma que o proceso de mellora dea como
resultado a existencia de explotacións non só de maior dimensión, senón,
sobre todo, máis adaptadas ao potencial produtivo de cada área.
Solicítase incluír no plan a proposta de abrir novas zonas de reestruturación
parcelaria nas zonas agrogandeiras, así como a elaboración dun Plan de
Reestruturación parcelaria 2016-2020.

OE 3.1.12

Aumentar os fondos para incorporación de xente moza ao sector, de tal
xeito que permita afrontar os investimentos iniciais para a posta en marcha
da actividade e a formación, mellorando a faceta práctica da mesma co
embarque e formación a bordo
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PA 3.3

Facer unha política turística que incida en que as estancias medias dos turistas
que visitan Galicia sexan máis largas

PA 3.3

Promocionar o turismo de cruceiros nos principais portos de Galicia e como
portos de embarque de saída para o turismo

PA 3.5

Acadar o saneamento integral das rías galegas a través dunha planificación e o
desenvolvemento das actuacións precisas

Eixe 4: Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
PA 4.1

Progresiva implantación 100 % da Administración electrónica en tódolos niveis
administrativos, e na Administración de xustiza, que permita a simplificación
burocrática da xestión, facilidade na tramitación dos asuntos, interrelación
entre as distintas administracións e destas cos administrados, etc.

PA 4.1

Progresiva extensión ao 100 % da poboación, sobre todo á maior e rural, das
TIC como resposta aos problemas demográficos de Galicia e á extensión dos
servizos sociais nunha poboación dispersa e envellecida

PA 4.1

Promover o emprego no sector TIC entre a mocidade galega, procurando as
condicións para o retorno daqueles que estean ocupando postos de traballo
no estranxeiro en actividades relacionadas coas TIC

PA 4.1

Progresiva implantación das TIC no conxunto dos sectores produtivos
de Galicia, para dar cobertura ás necesidades técnicas de empresas e
autónomos/as e un acceso eficiente á economía global

PA 4.1

Progresiva implantación de plataformas de servizos para dar cobertura
aos distintos colectivos sociais demandantes: maiores, estudantes,
emprendedores, internacionalización, etc.

PA 4.1

Incentivar a creación e implantación en Galicia de proxectos e iniciativas
relacionados coas novas tecnoloxías e a súa aplicación práctica ao conxunto
da sociedade e da economía galegas

PA 4.2

Establecer o Plan de dinamización do tecido produtivo e o plan de fomento do
uso do galego entre a xuventude

PA 4.2

Aumentar as relacións cos países de fala portuguesa e tamén coas
autonomías onde ten espazo o galego, especialmente León, Estremadura e
Asturias

PA 4.2

Impulsar unha industria cultural galega baseada nos servizos vinculados á
lingua e cultura de Galicia. A nosa lingua e cultura non só son os valores máis
representativos da nosa identidade, senón que, ademais, permiten crear
valor engadido e, xa que logo, emprego. Estas políticas atopan renovadas
oportunidades baseadas nas novas tecnoloxías, que permiten unha grande
difusión nomeadamente entre os países lusófonos

OE 4.2.03

Manter en función da demanda as actividades de formación en galego e os
cursos de aprendizaxe en lingua galega

PA 4.3

Estudar e analizar a través da Comisión Mixta co Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, a situación dos órganos xudiciais para a creación daquelas
unidades xudiciais necesarias e o reforzo daquelas xurisdicións mais
necesitadas, conforme ao exposto nas memorias do TSXG

PA 4.3

Estudar e aprobar a elaboración dun novo Plan de Infraestruturas Xudiciais
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Avanzar no desenvolvemento das ferramentas e da formación necesarias
para implantar o expediente xudicial electrónico, consonte ás previsións legais
contidas, esencialmente, na Lei 18/2011 reguladora do uso das tecnoloxías da
información e a comunicación na Administración de xustiza

Eixe 5. Eixe instrumental: Administración moderna, eficiente e de calidade
PA 5.2

Apostar pola compra pública responsable

Plans sectoriais
Incorporar ao Plan Estratéxico 2015-2020 a planificación estratéxica sectorial
aprobada con posterioridade á entrega deste Plan no Parlamento ou
aquela en proceso de elaboración nestes momentos por parte das distintas
Consellerías, e que non figure actualmente na planificación asociada aos
distintos obxectivos estratéxicos. Tal é o caso dos seguintes plans:
- Axenda 20 para o emprego
- Plan estratéxico do Audiovisual Galego 2016/2020
- Estratexia ambiental de Galicia
Obxectivos transversais (OT)
OT 2

Impulsar as medidas necesarias para facilitar o acceso a crédito a través da
creación de instrumentos financeiros públicos que favorezan o financiamento
da economía produtiva

Principios horizontais (PH)
PH 2

Sensibilización en materia de igualdade de xénero e dereitos do colectivo
LGTBI

PH 2

Educación e formación sobre a desigualdade actual, a violencia contra as
mulleres, discriminación e violencia LGTBI, dereitos

PH 2

Reducir a fenda salarial de xénero

PH 2

Fomentar a corresponsabilidade

PH 2

Compromiso da RTVG de eliminar da emisión toda publicidade que transmita
estereotipos de xénero

PH 2

Apostar pola igualdade de mulleres e homes no ámbito laboral a través de
programas específicos
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