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1

PRESENTACIÓN
Galicia preséntase ante un deses momentos estratéxicos que marcan o rumbo dunha
comunidade durante lustros.
Por unha banda, foi quen de superar con solvencia dúas crises históricas: a grande crise
financeira de 2009, que derivou nunha crise de débeda soberana no período 2011-2013 e puxo
de manifesto algunhas debilidades estruturais do seu modelo de crecemento económico, e a
pandemia COVID-19 nos anos 2020 e 2021, que chegou cando estaba a consolidarse a
recuperación da grande crise. Estes dous eventos críticos deixaron a súa pegada na estrutura
socioeconómica da comunidade autónoma.
Por outra, o alcance e profundidade das anteriores crises, non só en Galicia senón en todo o
mundo, leva á Unión Europea a impulsar un Plan de recuperación histórico. Este Plan
representa unha oportunidade única para superar con máis forza os efectos da pandemia,
transformando a economía e creando novas oportunidades e traballos mediante o pulo de
actuacións vencelladas a unha transición climática xusta, á transición enerxética cara a unha
economía descarbonizada, á dixitalización da economía e da sociedade, o reforzo da
investigación e da innovación e o impulso das políticas tradicionais de cohesión e agrícola
común.
O aproveitamento destes recursos dará lugar a unha Galicia máis competitiva e sostible no
2030, que exporta o 45 % do seu PIB, e cunha taxa de paro do 8%, cun 10% de taxa de actividade
emprendedora, que emite 55.000 toneladas equivalentes menos de CO2 que nos 90, que
recicla máis do 60% dos residuos urbanos e que emprega fontes de enerxía renovables como
orixe do 85% da súa produción eléctrica, o que a fai ao tempo menos dependente do exterior.
Ademais, proseguimos a senda marcada nas anteriores estratexias de consolidar un modelo
de crecemento que mira cara a produtos de maior valor engadido e carga tecnolóxica, que
apostan pola innovación, a calidade e o deseño como pancas de competitividade. Así, no 2030
esperamos que o 16% dos empregos o sexan en actividades de coñecemento intensivo, (15 de
cada 1.000 ocupados dedicados a I+D+i), que o 50% das nosas empresas de 10 ou máis
empregados vendan algún produto a través de Internet, que aumente máis dun 10% o tamaño
medio das empresas ou que a produtividade aparente por posto de traballo equivalente da
agricultura e gandería sexa a mesma que a do total da economía.
Aos anteriores retos podemos engadir outros máis específicos de Galicia como a revolución
demográfica en cernes, con altos niveis de poboación maior e falta de poboación en idade de
traballar por vez primeira na súa historia, e que constituirán unha realidade nos vindeiros dez
anos, ou a necesidade de cohesionar o seu territorio, cunha poboación concentrada en exceso
no eixe Ferrol-Vigo.
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Porén, a Galicia que deseña o Plan no 2030 camiña cara a unha sociedade avanzada, xusta e
libre, que refire ao mérito e ao esforzo das persoas como mecanismo igualitario de promoción
social e que garante o benestar de todos os seus membros, en especial dos que máis o
precisan.
É por iso que o PEG fixa metas para esta vindeira década que garanten esa visión social de
Galicia, partindo dunha taxa neta de escolarización aos dous anos do 80% e una taxa de
cobertura escolar 0-3 do 60%, a taxas de abandono escolar prematuro na contorna do 6,5%,
ou un 45% da poboación de 25 a 64 con nivel de educación superior. Reducindo a taxa de risco
de pobreza ao 14% e a de pobreza enerxética ao 4%.
Da resposta a estes retos dependerá a configuración da nosa comunidade como unha terra
beneficiada da prosperidade e o benestar, con capacidade para enfrontar os continuos retos
que xorden ou unha rexión dependente sometida a continuas crises mal resoltas.
E por iso, para este plan decidimos ampliar o espectro estratéxico a dez anos para que se
puidesen apreciar ben tanto os anteditos impactos, como a vía de superalos.
O Plan Estratéxico 2022-2030 artéllase en torno a cinco eixes transversais: o reto demográfico,
a transición ecolóxica, competitividade e innovación, a cohesión social e territorial e a
gobernanza.
O reto demográfico defínese non só dende a óptica do problema de baixa natalidade, senón
de como atender as necesidades dunha sociedade máis avellentada, con todo o que iso implica
no despregue dos servizos sociais, e tamén no desenvolvemento dunha nova economía en
torno aos maiores.
En efecto, Galicia e España enfróntanse a un desafío extraordinario nas vindeiras décadas: ser
un dos países máis lonxevos do mundo. Mais esta conquista deriva en fortes retos que teremos
que superar en aras de garantir unha maior lonxevidade con bo nivel de vida, o que a súa vez
implicará o despregue de importantes actuacións públicas e privadas. O forte avellentamento
da pirámide demográfica de aquí a 2030 e 2050 xerará importantes retos sociais e económicos.
Pola contra, tamén xurdirán importantes oportunidades e melloras que redundarán no
benestar da poboación maior dende a aplicación 5G que faciliten as necesidades dos maiores
nunha contorna máis amigable a novos servizos que se desenvolverán en torno a xa chamada
silver economy.
Sen ir máis lonxe, as necesidades de coidados de longa duración da poboación crecerán
drasticamente nas próximas tres décadas, sobre todo os relacionados coa dependencia. O
desafío esixe repensar o modelo socio sanitario e tamén unha forte inxección de recursos
económicos para manter o Estado de benestar que tanto custou acadar.
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No eido da transición ecolóxica, o cambio climático está a xerar unha serie de compromisos en
materia de descarbonización da economía que dará lugar a novos retos e oportunidades no
mundo da enerxía e da industria pero tamén da mobilidade sostible nunha rexión cunha
potente industria do automóbil.
Moi relacionado con isto está o seguinte eixe en torno á competitividade da economía galega,
que deberá coller o tren da dixitalización, a industria 4.0 e afondar no seu encaixe nas cadeas
de valor internacionais se non quere quedar desfasada. Por iso o plan aposta por unha empresa
máis competitiva, innovadora e internacional, que gañe en tamaño dentro do mundo das
PEMES, o que lle permitirá innovar e contar con músculo financeiro para emprender novos
retos. Unha empresa que aproveita os dividendos da dixitalización e das novas tecnoloxías
para ser máis eficiente e sacar produtos de maior valor engadido en base ao seu compoñente
tecnolóxico, calidade e deseño.
O cuarto eixe, como o primeiro, garda un importante contido social, a cohesión social e
territorial: Galicia é un espazo continuo rural urbano, que debe manter certos equilibrios. Por
iso, cómpre velar por un desenvolvemento equilibrado de todos os territorios da comunidade
autónoma, velando polos que precisan axuda para achegarse aos estándares de benestar que
garantan un nivel de vida aceptable a todos os galegos independentemente do lugar onde
queiran fixar a súa residencia.
A cohesión social volverase especialmente relevante nunha comunidade que precisará un
importante aporte de traballadores foráneos perante a inexistencia de propios; por iso dende
a educación deberá traballarse a prol desta cohesión dos novos galegos. Por outra banda, as
políticas de inclusión social e igualdade deberán seguir a apoiar aos máis desfavorecidos.
Por último, recóllese un quinto eixe de gobernanza, que ten unha especial importancia e se
artella en torno a unha administración orientada a resultados, transparente, que rende contas
e explica o que se fai cos recursos achegados polos tributos dos cidadáns, que planifica os seus
recursos humanos e que mantén a súa política de sostenibilidade financeira no eido económico
para financiar con regularidade uns servizos públicos de calidade -sen endebedar aos galegos
e mantendo a súa autonomía financeira-, o que lle permitirá aproveitar os dividendos da boa
xestión financeira en forma de rebaixas de impostos.
O presente Plan Estratéxico non é un traballo interno, é o froito do traballo compartido entre
os servizos de planificación da Consellería de Facenda e Administración Pública -auténticos
impulsores e deseñadores da estrutura do plan, aos que quero agradecer o seu gran traballo, e múltiples axentes entre os que atopamos representantes dos traballadores e empresarios,
familias, asociacións de diversa índole, profesores da universidade e os técnicos das distintas
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consellerías e entes instrumentais da Xunta de Galicia e das restantes administracións que
desenvolven as súas competencias na Comunidade Autónoma.
Como xa aconteceu co Plan 2015-2020, este documento recolle as principais estratexias
sectoriais desenvolvidas polos departamentos da Xunta de Galicia e nace co obxectivo de guiar
as futuras iniciativas estratéxicas da mesma ao longo da súa duración, cuxos obxectivos finais
deben estar aliñados cos do PEG. Ten tamén vocación de documento vivo en función das
variacións conxunturais que poidan acontecer ou de novas necesidades que poidan xurdir, por
iso será obxecto de seguimento anual e dunha avaliación completa a mediados da vida do plan
no 2025, para analizar a vixencia e coherencia dos obxectivos fixados.
Toca agora o máis difícil, actuar con criterio, facer que as cousas ocorran para que os
obxectivos se acaden.

Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
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2 INTRODUCCIÓN

O Plan Estratéxico de Galicia continúa a ser unha das principais ferramentas de planificación
coas que conta a Xunta de Galicia. O plan que aquí se presenta enmárcase dentro do proceso
de planificación que comezou en 1993 e que se traduciu en dous plans, o Plan Estratéxico de
Galicia 2010-2014, aliñado coa estratexia Europa 2020, e o Plan Estratéxico de Galicia 20152020, que permitiu afondar na xestión pública encamiñada a resultados e completar un
modelo de planificación estratéxica e de orzamentación, vinculando os programas
orzamentarios das distintas consellerías cos obxectivos estratéxicos do plan, ademais de estar
totalmente aliñado coa programación de Fondos UE -tanto estruturais (FEDER e FSE), como
sectoriais (FEMP e FEADER)- para o período 2014-2020.

O Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 prorroga a súa vixencia ata a aprobación do presente
plan, posto que aínda que o proceso de elaboración do mesmo comezou no ano 2019, os
acontecementos derivados da pandemia mundial pola COVID-19 fixeron necesario un reaxuste
dos novos retos e necesidades aos que se enfronta a Comunidade Autónoma na actualidade e
ao longo desta década.

Balance do Plan Estratéxico 2015-2020
O Plan Estratéxico 2015-2020 estableceu 10 grandes retos a conseguir de cara ao ano 2020,
fin da súa vixencia. No derradeiro Informe de Seguimento elaborado no ano 2020 levouse a
cabo unha análise non só do ultimo ano de vixencia (2020) senón tamén un balance do
conseguido durante o período de aplicación do mesmo.
A continuación enuméranse os fitos alcanzados ao amparo da planificación estratéxica levada
a cabo nestes cinco anos. Cabe mencionar que os resultados son os conseguidos ata o peche
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do exercicio 2020, (pois o seguimento do ano 2021, no que se prorrogou a vixencia do PEG 1520, aínda está en proceso de elaboración) e tivo en conta os efectos derivados da pandemia
mundial.
1. Crecementos anuais medios superiores ao 2,5% do PIB: o crecemento medio do PIB en
termos reais entre os anos 2015 e 2019 (ambos incluídos) foi do 2,9% superando en catro
décimas o obxectivo establecido no PEG de crecemento medio anual no período 2015-2020. Se
temos en conta o dato do 2020, afectado pola crise económica derivada da pandemia mundial,
este incremento medio baixa ao 1%.
2. Creación de 97.200 novos empregos ata 2019, dato que estaba en liña co obxectivo
(creación de 100.000 novos postos de traballo en 2020) de non producirse a destrución de
emprego en 2020.
3. Incremento do peso das exportacións sobre o PIB ata acadar o 35,5% do PIB no ano 2020,
tan só 4,5 puntos por debaixo do obxectivo marcado do 40%.
4. Redución en 6,5 puntos a taxa de abandono escolar temperán: a taxa de abandono
escolar prematuro situouse en 2020 no 12%, co que se conseguiu amplamente o obxectivo
inicial marcado de rebaixar o dato en 3,5 puntos.
5. Case a metade da xuventude ten estudos superiores: a porcentaxe de poboación de 30 a
34 que completaron estudos de nivel terciario sitúase no 46,5% (ano 2020), superando
claramente o obxectivo do 40% fixado para o conxunto da UE e practicamente se consegue a
meta establecida no PEG 15-20 para 2020 de acadar o 47,0%.
6. Redución en máis de 100.000 persoas a poboación en risco de pobreza ou exclusión
social: o descenso total ata o ano 2019 foi de 117.558 persoas (con respecto ao dato de 2013,
ano que se utilizou como referencia para establecer o obxectivo de reducir entre 90.000 e
100.000 as persoas que se atopan nesta situación). Como consecuencia da pandemia, este
dato viuse diminuído en 2020.
7. Baixada dun 39% as emisións contaminantes: no ano 2019 con respecto aos niveis de
2005, respecto aos que se fixa o obxectivo de redución das emisións nun 35% no PEG, polo que
se conseguiu amplamente o obxectivo.
8. O consumo final bruto de enerxía procedente de enerxías renovables foi do 37,7%, no ano
2019 (último dispoñible) superándose amplamente o obxectivo do 30% para 2020.
9. Implantación efectiva dun paquete integral de medidas para a revitalización demográfica
de Galicia: leváronse a cabo un gran número de medidas, con resultados que son analizados
con maior detalle a continuación, ao referirnos aos grandes resultados do PEG 2015-2020.
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10. Converxencia con España. En 2020, debido ao impacto superior da pandemia no conxunto
nacional, a converxencia con España acadou o 92,3% en 2020, converxendo así en 3,3 puntos
no conxunto do período moi preto do obxectivo de 3,6 puntos. Se temos en conta o período
2015-2019, o PIB per cápita de Galicia converxeu coa media estatal en 1,9 puntos porcentuais,
acadando o 90,1% en 2019, o valor máis alto rexistrado en termos de converxencia con España
en toda a serie histórica ata ese momento. A converxencia coa Unión Europea foi de 1,6
puntos 1 no período 2015-2019 en termos de PIB per cápita en paridades de poder de compra,
lixeiramente inferior ao obxectivo acadado. Como consecuencia da pandemia, a converxencia
no ano 2020 regresa a niveis inferiores ao do ano 2014.

1 A converxencia no período 2015-2019 foi de 1,6 puntos tendo en conta os estados membros da UE-27. Se temos en conta
Reino Unido, (UE-28), a converxencia foi de 2,1 puntos.
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A continuación preséntanse a evolución orzamentaria así coma os resultados acadados ao
amparo do PEG 2015-2020.
O orzamento inicial para o conxunto do período considerado (2015-2020) ascendeu a case
55.000 millóns de euros. Se temos en conta a eficacia global do período, esta acada o 100,3%.
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Táboa 1. Orzamento do período 2015-2020 segundo a estrutura do PEG. Millóns de euros.
Orzamento
inicial

Orzamento
definitivo

Obrigas
recoñecidas

E1. Empregabilidade e crecemento
intelixente

17.192,4

18.273,2

16.483,1

E2. Benestar das persoas e as familias e
cohesión social

28.102,9

30.378,0

29.656,8

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

6.071,1

6.730,9

5.468,3

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

2.820,7

2.920,6

2.768,0

794,7

1.034,0

786,0

54.981,8

59.336,7

55.162,3

Eixes

E5. Administración moderna, eficiente e
de calidade
TOTAL

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

Durante todo o período de vixencia do PEG, o Eixe que concentra unha maior contía do
orzamento é o Eixe 2, destinado ao benestar das persoas e as familias e a cohesión social,
cun 51,1% do orzamento inicial e un 53,8% das obrigas. En segundo lugar está o Eixe 1 de
Empregabilidade e crecemento intelixente, cun total de 17.192,4 millóns de euros de
orzamento inicial, o que supón un 31,3% do orzamento inicial (e un 29,9% do total se temos en
conta as obrigas recoñecidas).
Se temos en conta a eficacia, tanto con respecto ao orzamento inicial como definitivo,
observamos que todos os Eixes amosan unha eficacia elevada, por enriba do 90%
(representada pola liña verde), agás o Eixe 3, que se atopa no límite cun 90,1% con respecto
ao orzamento inicial e un 81,2% con respecto ao definitivo, e o Eixe 5, cunha eficacia do 76%
se temos en conta as obrigas en relación co orzamento definitivo.
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Gráfico 1. Grado de eficacia financeira por Eixes do PEG para o período 2015-2020.
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Nota: para medir a eficacia financeira establécese o seguinte criterio: considérase baixa cando é inferior ao 75% - nivel representado
pola liña vermella- media cando a eficacia se sitúa entre o 75-90% e alta cando supera o 90% - representado pola liña verde.

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

A continuación, recóllese con maior detalle os principais obxectivos alcanzados durante o
período 2015-2020 2. A meirande parte dos obxectivos foron alcanzados cunha eficacia superior
ao 90% do previsto, e en moitos casos, por enriba do 100% 3, a pesar dos acontecementos
producidos no ano 2020 por mor da COVID -19.
Dentro do Eixe 1 de Empregabilidade e crecemento intelixente, os principais resultados
acadados para o conxunto do período de vixencia do PEG foron os seguintes:
-

En materia de I+D: concedéronse máis de 3.000 axudas a empresas, participaron máis

de 12.000 investigadores entre homes e mulleres (o que supón unha media de 2.400
investigadores ao ano) e incentivouse o investimento privado ata acadar un total de 241,3
millóns de euros.
-

No que respecta ao fomento da actividade empresarial, a competitividade e a

internacionalización, destacan o número de axudas concedidas, que en total, para todos os
sectores, superaron as 25.600; as accións de formación, con máis de 22.300 participantes e
case 300 parques empresariais mellorados en canto a equipación.

Datos recollidos no Informe de Seguimento do Plan Estratéxico de Galicia elaborado en xullo do ano 2021, incluíndo os
resultados ata o ano 2020 incluído.

2

É preciso ter en conta que se agregaron os datos de cada un dos exercicios, podendo producirse continuidade en axudas,
accións ou persoas ao longo do período (como por exemplo que algunhas empresas foran beneficiarias de axudas varios
exercicios, ou que as mesmas persoas participaran en programas de atención a un determinado colectivo todos ou varios
anos).

3
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-

Con respecto á empregabilidade máis de 110.200 persoas desempregadas e 12.100

persoas con discapacidade participaron en programas de incentivo ao emprego. Máis de
109.100 persoas participaron en accións de formación e case 15.500 persoas con emprego
estiveron vinculados a proxectos destinados a acadar mellores relacións laborais.
-

Na prioridade de actuación 1.4 destinada a infraestruturas e vivenda, as actuacións

levaron consigo máis de 17.700 axudas para rehabilitación de vivenda e unha media de
5.550 quilómetros a ano de estradas con actuacións de construción, conservación e
mantemento.
-

Con respecto á educación e formación:

o

aumentou a capacidade de coidado de nenos/as en 3.068, realizáronse 4.116

actuacións de mellora en centros educativos.
o

no ámbito universitario concedéronse 10.722 bolsas

o

case 300.000 accións de formación do profesorado.

o

no que atinxe á formación profesional, podemos destacar a creación de case 3.500 novas

prazas e máis de 2.400 centros mellorados.
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Figura 1. Resultados alcanzados ao longo do período no Eixe 1.

No Eixe 2, de Benestar para as persoas e as familias e cohesión social conseguiuse alcanzar
os seguintes obxectivos propostos:
-

Dentro do ámbito da saúde pública e o fomento de hábitos de vida saudables

conseguíronse, entre outros moitos, os seguintes resultados: máis de 6,2 millóns de vacinas
administradas e unha media de entre o 50-80% de participación en cribados de cancro; máis
de 740.780 interconsultas e 771 actuacións de construción ou mellora en centros de saúde e
126 en hospitais.
-

En relación aos servicios sociais a persoas dependentes, ao longo do período 2015-2020

acadouse a cifra total de case 1,35 millóns servicios prestados a persoas dependentes, con
discapacidade ou de prevención da dependencia.
-

En canto á mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, conciliación e promoción

da igualdade: máis de 131.000 axudas a nenos; case 15.000 accións con mulleres para a
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mellora da súa situación laboral; unha media do 42% do alumnado desfrutou transporte
escolar e o 32% de comedor escolar; máis de 95.970 familias beneficiadas da tarxeta benvida.
-

No ámbito da integración social e o benestar da cidadanía: unha media 10.000 persoas

ao ano foron beneficiarias da RISGA e retornaron máis de 61.650 galegos.
-

En canto ao acceso á vivenda: máis de 2.090 vivendas públicas licitadas e máis de 16.120

axudas concedidas para o acceso á vivenda.
Figura 2. Resultados alcanzados ao longo do período no Eixe 2.

No Eixe 3, de Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes
dentro dos principais obxectivos alcanzados cómpre mencionar:
-

No sector primario: máis de 35.600 medidas de mellora en investimentos produtivos en

explotacións agrarias e/ou gandeiras; case 2.800 axudas ao sector pesqueiro e da
acuicultura.
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-

No que se refire ás enerxías renovables: conseguiuse un total 197 MW de capacidade

adicional para producir enerxía renovable; 10.340 axudas ao fomento das enerxías renovables
e 31.260 en materia de eficiencia enerxética; redución do consumo de enerxía final en
infraestruturas públicas ou empresas de 74 Ktep/ano.
-

En canto á potenciación do turismo: leváronse a cabo 340 accións de mellora sobre o

Camiño de Santiago; máis de 3.220 accións de promoción de produtos turísticos e case 1.200
axudas concedidas para potenciar o turismo en Galicia.
-

En materia de conservación da natureza e ordenación do territorio (PA 3.4): 10.260

axudas en materia de conservación, reposición e restauración do medio ambiente.
-

Finalmente en materia de residuos e ciclo da auga: case 51.300 toneladas adicionais no

tratamento de residuos (industriais e urbanos) e 3.530 actuacións de protección,
conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico.
Figura 3. Resultados alcanzados a longo do período no Eixe 3.
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No Eixe 4, de Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
podemos destacar os seguintes fitos:
-

No ámbito da economía dixital e apoio á industria cultural: máis de 2.050 axudas aos

sectores audiovisuais e da comunicación; acceso á toda a poboación á Administración
electrónica e máis de 8.880 procedementos administrativos teletramitables creados ou
mellorados.
-

No ámbito da conservación e promoción da riqueza cultural de Galicia: máis de 7.900

accións culturais e 720 obras obxecto de conservación, restauración, protección ou
promoción.
-

Finalmente, con respecto ás institucións de autogoberno e mellora da súa influencia e

colaboración con Europa, a Eurorexión e o resto do Estado: máis de 203.580 prestacións de
asistencia xurídica gratuíta, 8.650 profesionais de intervención ante as urxencias e unha media
de 1,3 millóns de chamadas ao ano atendidas polos servicios de urxencias.
Figura 4. Resultados alcanzados a longo do período no Eixe 4.

Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030
A pandemia iniciada a finais de 2019 provocou unha crise sanitaria, social e económica a escala
global sen precedentes. Dende o seu estalido, e ao longo de diversas ondas, a pandemia
cobrouse a vida de máis de 5,8 millóns de persoas no mundo —máis de 95.000 en España e
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máis de 3.000 en Galicia— e supuxo un reto para os sistemas sanitarios da gran maioría dos
países. Ademais, requiriu a introdución de medidas de distanciamento social, que, baixo
distintas formulacións e graos de severidade, redundaron en restricións á mobilidade das
persoas e á actividade en determinados sectores. A crise provocada por la perturbación de
carácter sanitario derivou nunha contracción moi profunda da actividade económica global no
primeiro semestre de 2020 e, a pesar da lixeira recuperación que se iniciou na segunda metade
dese ano, a maior parte das economías mundiais aínda non se recuperaron.
A situación actual está a poñer de manifesto cales son as verdadeiras prioridades nas que
debe centrarse a planificación estratéxica nos vindeiros anos, contemplando un horizonte
máis amplo que os plans estratéxicos anteriores, co fin de definir unha estratexia máis a
longo prazo que recolla os grandes desafíos aos que se vai enfrontar Galicia, e tamén as
oportunidades

que

fundamentalmente

poden
o

xurdir

no

envellecemento

contexto
da

das

poboación,

grandes
o

tendencias

cambio

actuais,

climático

e

a

transformación dixital. A finalidade de definir un marco temporal que abrangue 10 anos,
fronte aos 5 anos dos plans anteriores, é definir e conseguir impactos de maior impacto na
realidade social e económica galega.
Froito do análise da situación socioeconómica e territorial, e por tanto dos retos e necesidades
da Galicia actual, xorde a nova estratexia, plasmada en 5 Eixes, 21 Prioridades de Actuación
e 70 Obxectivos estratéxicos. A planificación realizada ten en conta, ademais, os escenarios
macroeconómico e financeiro previstos, baixo unha serie de parámetros exhaustivos, para os
próximos anos, sen os cales non sería posible unha completa e realista planificación.
Cada obxectivo estratéxico agrupa unha serie de liñas de actuación ou grupos de actividades
orientadas á consecución dun resultado esperado. O seguimento dos resultados xerados ao
amparo do plan realizarase a través de indicadores: financeiros, de realización e resultado.
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Figura 5. Lóxica de planificación do PEG 22-30.

En concreto, o proceso de elaboración comprende:
1.

Análise do escenario macroeconómico e financeiro no que previsiblemente se atopará

a Comunidade Autónoma durante o período que abarca a planificación, con identificación das
principais variables que afectan á xestión das políticas públicas.
2.

Unha diagnose da situación socioeconómica de Galicia: en primeiro lugar levouse a

cabo unha análise da realidade sobre a que actúa cada programa/obxectivo estratéxico,
analizando a situación de Galicia con respecto a outras comunidades autónomas de referencia
e determinando as debilidades, fortalezas, ameazas e oportunidades coas que conta Galicia
nese eido (matriz DAFO).
3.

Concreción dos retos e necesidades deducidas da análise anterior

4.

Definición da estratexia que debe dar resposta ás necesidades detectadas e definidas

na fase anterior e concreción das principais liñas de actuación para acadar o obxectivo
anterior.
5.

Desenvolvemento da estratexia a través dun plan, no que se definen 5 eixes,

correspondentes ás grandes áreas de acción nas que se concentrará a estratexia, 21
prioridades de actuación, que definen as grandes directrices de actuación e finalmente, 70
obxectivos estratéxicos, como concreción das prioridades das que emanan. Os obxectivos
estratéxicos recollen as principais liñas de actuación a levar a cabo para a consecución dos
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retos e necesidades definidos en cada un deles, así coma indicadores que servirán para medir
o resultado alcanzado.
Na elaboración do plan tomáronse en consideración as propostas dos principais axentes da
sociedade civil no que atinxe ás necesidades prioritarias de Galicia e aos obxectivos
estratéxicos para satisfacelas. Polo tanto, o presente documento enriqueceuse coa achega das
ideas dimanantes do proceso de colaboración e debate cos principais axentes da sociedade
civil, que se instrumentou a través de varios foros e mesas de traballo.
O marco temporal que abarca este novo plan estratéxico (2022-2030) fai que sexa ineludible
unha vinculación con outros instrumentos de planificación, non só de carácter sectorial
levado a cabo polas demais consellerías da Xunta de Galicia, senón tamén de ámbito europeo
e internacional.
O presente plan ten en conta os principais obxectivos marcados para os vindeiros anos no
contexto da Política Europea de Cohesión, así coma os 17 obxectivos de desenvolvemento
sustentable da Axenda 2030, elaborada por Nacións Unidas.
Figura 6. Relación do PEG 2022-2030 con outros instrumentos de planificación.
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3 DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da situación socioeconómica e territorial de Galicia permite obter información
relevante para detectar as necesidades existentes na Comunidade Autónoma. O Plan
Estratéxico de Galicia (PEG) debe ter en conta estas carencias para deseñar a futura estratexia
do período 2022-2030, sendo moi importante a análise en profundidade das devanditas
carencias así como das necesidades para conseguir un enfoque coherente para o impulso do
crecemento en Galicia e orientar o deseño das actuacións de forma que permitan impulsar o
crecemento da rexión.
Desta forma, tanto as prioridades estratéxicas como as principais liñas de actuación, deben
estar baseadas nun diagnóstico exhaustivo da realidade rexional que permita diferenciar os
problemas conxunturais dos estruturais, así como aqueles aspectos que supoñan un freo
importante para o desenvolvemento económico de Galicia.
Así, este diagnóstico ten que ter en conta unha serie de compoñentes fundamentais como son,
entre outros, os demográficos, o mercado de traballo, o tecido empresarial, infraestruturas,
medio ambiente, cambio climático e o desenvolvemento da investigación, desenvolvemento e
innovación así como as novas tecnoloxías da información e comunicación de forma que poida
vincularse inequivocamente aos ámbitos de actuación do PEG. Cabe salientar que o
diagnóstico faise en relación cos eixes 1 a 4, que pola súa temática abordada son susceptibles
dun análise exhaustivo a través de fontes oficiais. A continuación preséntase devandita análise
levada a cabo durante o segundo semestre de 2021, e polo tanto cos últimos datos dispoñibles
nese momento.

3.1 TERRITORIO
3.1.1

DELIMITACIÓN XEOGRÁFICA

A Comunidade Autónoma de Galicia está situada no noroeste da Península Ibérica, formada
polas provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Os seus límites xeográficos son: o
mar Cantábrico ao norte, Portugal no sur, o océano Atlántico no oeste e as rexións do
Principado de Asturias e Castela e León (concretamente coas provincias de Zamora e León) ao
leste.
O territorio galego está comprendido entre 43º 47' N (Estaca de Bares) e 41º 49' S (fronteira
con Portugal no parque do Xurés) en latitude. En lonxitude, entre 6º 42' E (límite entre Ourense
e Zamora) e 9º 18' O (conseguido practicamente en dous lugares: cabo da Nave en Fisterra e
cabo Touriñán). A Galicia pertencen tamén o arquipélago das illas Cíes, o arquipélago de Ons,
e o arquipélago de Sálvora , así como outras illas como Cortegada, Arousa, as Sisargas, ou as
Malveiras.
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A súa situación no noroeste da Península Ibérica sitúa a Galicia na periferia dos centros
económicos europeos, pero tamén nacionais. Ademais, as conexións co resto de España
(excepto Asturias) e co resto de Europa son difíciles debido á orografía. Galicia está separada
da Meseta Central polo Macizo Galaico e Montes de León e pola Cordilleira Cantábrica co resto
de Europa. A conexión co Norte de Portugal é máis sinxela desde un punto de vista xeolóxico,
ambas rexións comparten O Macizo Galaico-Duriense formado por materiais paleozoicos,
granito e gneis, dos máis antigos da península. A erosión reduciunos a unha planicie e a uns
montes de formas suaves e redondeadas, pero como consecuencia das deformacións alpinas,
este macizo fracturouse elevándose uns bloques e afundíndose outros con numerosas serras
de aliñación imprecisa.
Mapa 1. Provincias de Galicia e situación en Europa.

Fonte: Xunta de Galicia.

3.1.2

EXTENSIÓN, OROGRAFÍA

Galicia conta cunha extensión de 29.574 quilómetros cadrados (km2), o que representa o 5,8%
da superficie española. A provincia de Lugo é a de maior extensión con 9.856 km2, seguida da
Coruña (7.950 km2), Ourense (7.273 km2) e Pontevedra (4.495 km2). A nivel nacional, trátase
dunha das rexións españolas con maior lonxitude de costa, con 1.498 quilómetros (km).
Segundo datos do INE, a provincia de Lugo conta con 144 km, A Coruña con 956 e Pontevedra
con 398. Estas distancias poñen de manifesto unha costa de enorme complexidade, que se
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acentúa ao analizala en maior detalle, tal e como fixo o Plan de ordenación do litoral de Galicia
(POL) que cartografou a costa cunha lonxitude de 2.555 km a unha escala 1:5.000.
Unha das peculiaridades de Galicia é a presenza de numerosas e amplas rías na costa. Desde
o POL, caracterizouse a costa de Galicia en sete comarcas costeiras: Mariña lucense, Rías altas,
Golfo ártabro, Arco bergantiñán, Costa da Morte, Rías Baixas e Costa sur.
Na Mariña lucense, destaca a ría de Ribadeo e a ría de Foz. Nas Rías altas intégranse a ría de
Viveiro, Ría do Barqueiro, Costa de Bares e Picón, Ría de Ortigueira, A Capelada, Ría de Cedeira,
e Costa Norte de Ferrol. Nela atópase o punto de Galicia situado máis ao norte, Estaca de
Bares. O Golfo ártabro, esténdese desde a Ría de Ferrol ata a da Coruña, entre as que se
intercalan as Rías de Ares e Betanzos. O Arco bergantiñán contén, de leste a oeste, a Costa de
Caión, Lagoa de Baldaio, Costa de Malpica e Illas Sisargas. A Costa da Morte, de dominancia
granítica inclúe zonas diferenciadas como Costa de Santo Adrián a Roncudo, Ría de Corme e
Laxe, costas de Traba e Vilán, Ría de Camariñas, Costas de Touriñán e Fisterra, Enseada de
Corcubión, Costa do Pindo a Monte Louro. Nela, se singulariza o cabo Santo Adrián no seu
extremo norte ou os cabos de Touriñán e Vilán. Nas Rías Baixas, de formas abertas e alargadas,
atópanse a Ría de Muros e Noia, Costas do Son e Corrubedo, Ría de Arousa, Ría de Pontevedra,
Ría de Aldán e Costa da Vea, Illas Atlánticas Exteriores, e Ría de Vigo. No seu extremo sur,
cabo Silleiro. Ao sur de Baiona se estende un tramo litoral rectilíneo, a Costa Sur, no que se
distinguen, ao norte o tramo de Cabo Silleiro - A Guarda e o Baixo Miño.
Do leste ao oeste distinguimos en Galicia catro subrexións atendendo ao seu relevo. A interior
ou montañosa onde se atopan as maiores altitudes que separan a Galicia do Bierzo e da
Meseta. A segunda é unha chaira, cunha depresión lonxitudinal percorrida polo Miño e os seus
afluentes e outra transversal pola que flúe o Sil, que divide a subrexión montañosa. Despois
da confluencia destes dous ríos, a depresión discorre nordés-suroeste. A terceira é a dorsal
galega de menor altitude que a interior ou montañosa, e unha cuarta litoral onde existen
contrastes como a fosa que vai desde o Val do Dubra ata Tui, o chanzo de Santiago e do interior
da provincia da Coruña e as serras que separan as rías e o norte da provincia de Lugo, A Mariña
(Mapa 2).
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Mapa 2. Relevo de Galicia.

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración Instituto de Estudios do Territorio, a partir de datos do
modelo dixital do terreo do proxecto PNOA.

Polo que respecta ás zonas altimétricas, un 76,3% da superficie galega ten unha altitude entre 201
e 1.000 metros, porcentaxe superior á media española que se sitúa no 70,2%. As provincias con
maior altitude son Lugo e Ourense, nesta última a superficie ocupada con altitudes superiores a
1.000 metros é do 20,6%, moi superior á media galega (6,7%) e á media española (17,5%).
Táboa 2. Extensión superficial por zonas altimétricas. Km2.

Ata 200 m
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29.574
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100
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4,9

9.856
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100

18,0

2

0,0
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Fonte: INE. Anuario Estatístico de España.
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En definitiva, as características do relevo mostran un medio de orografía non extrema, pero
complexa, que dificulta o desenvolvemento de infraestruturas en todo o territorio e que,
simultaneamente, obrigan a tomar medidas complexas de protección fronte a riscos naturais.
O forte investimento en infraestruturas de comunicación terrestre das últimas décadas
mellorou en mobilidade, interconexión e integración do mercado rexional.
3.1.3

CLIMATOLOXÍA

O clima galego é unha transición entre o oceánico e o mediterráneo. Está determinado pola
localización xeográfica de Galicia nas latitudes tépedas da fachada europea atlántica. É un
clima de tipo húmido oceánico, en xeral suave, cunha baixa amplitude térmica anual, da orde
de 11°C na costa e 16°C no interior.
Domina o clima de carácter atlántico marítimo e submarítimo. Ademais, nas zonas de fronteira
hai presenza de clima europeo occidental marítimo e submarítimo e de clima continental
atenuado. As zonas circundantes con León, Zamora e Portugal teñen influencia da meseta
continental, incluíndo as depresións de Ourense, do Miño e do Sil - onde se alcanzan os niveis
máis altos de mediterraneidade de Galicia -, a chaira de Monforte e as serras suborientais
galegas limítrofes coa Meseta e Portugal.
Mapa 3. Temperatura media. Ano 2020.

Fonte: Meteogalicia. Anuario 2020

En 2020, os valores máis baixos de temperatura acadáronse na alta montaña ourensá. Así, no
macizo de Manzaneda e na zona de Pena Trevinca a temperatura acadou valores medios que
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superaron lixeiramente os 6 ºC. As temperaturas máis altas déronse en xeral, nas comarcas
litorais do sur da provincia de Pontevedra, e no Miño ourensá, con valores próximos ou
superiores aos 17 ºC.
Galicia presenta unhas precipitacións anuais elevadas, con valores que oscilan entre os 700
mm e os 1.800 mm. En 2020 os rexistros máis elevados de chuvia correspóndense ao oeste da
Comunidade e a Serra do Xistral, onde se superaron nalgúns casos os 3500 litros por metro
cadrado (L/m2) . As zonas de menor precipitación foron principalmente a Comarca de
Valdeorras, pero tamén destaca no mapa a comarca de Monforte con valores que apenas
chegaron aos 600 L/m2 . A precipitación anual segundo os valores do mapa foi de 1.449 L/m2.
Mapa 4. Precipitacións acumuladas. Ano 2020.

Fonte: Meteogalicia. Anuario 2020.

3.1.4

CHAN

Galicia atópase na súa totalidade baixo unha área silícea con relevo granítico de erosión
diferencial. A presenza da banda granítica abarca a zona occidental das provincias da Coruña
e Pontevedra, ampliándose cara o Leste por unha boa parte da provincia de Ourense. Existe
tamén presenza de área calcaria, na que destaca o relevo kárstico (O Courel, Lastra).
Outro elemento característico son as lousas, situadas na zona oriental de Lugo e na zona norte
da Coruña. É posible identificar tamén varios núcleos de materiais sedimentarios como son A
Terra Chá, principalmente na zona de Cospeito, a depresión de Chantada e a plana da Limia.
O mapa 5 mostra as rexións litolóxicas presentes na Comunidade Autónoma.
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Mapa 5. Esquema litolóxico de Galicia.

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración Instituto de Estudios do Territorio, a partir de datos de
cartografía base do IGME.

Máis aló das características litolóxicas, a edafoloxía de Galicia dá mostras de chans
xeralmente acedos e ricos en materia orgánica, sobre os que inflúe tamén a frecuencia e
intensidade das precipitacións.
Para computar o uso que se lle dá ao chan, tendo en conta que a conservación do patrimonio
natural é tamén un activo para o desenvolvemento de Galicia, utilizamos a porcentaxe de
superficie dos sistemas e dinámicas predominantes no chan empregando a clasificación da
ocupación do chan realizada no Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España
(SIOSE) para Galicia.
As paisaxes galegas son o froito inacabado da interrelación de factores moi diversos; naturais
uns, como é o caso das formas do terreo, dos chans, da vexetación ou da maior ou menor
abundancia de auga; de orixe antrópico e cultural outros, caso dos cultivos, das vías de
comunicación, dos espazos de lecer, das construcións residenciais, etc. A complexa dinámica
que se establece entre eles xera un rico mosaico de paisaxes que se encadean no territorio por
medio de diversas transicións. A análise do SIOSE do ano 2014 (último dispoñible sobre usos
do chan) amosa que o 35,5% da superficie de Galicia estaba cuberta de arboredo (inclúese
nesta agregación Coníferas 12,27%, Frondosas caducifolias 16,16% e Eucaliptos e outras
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frondosas perennifolias 6,92%). A segunda cobertura máis abundante é a matogueira cun
28,16%, seguida de cultivos herbáceos cun 16,05% e prados e pasteiros cun 7,13%. Con
respecto ao ano 2011 a tendencia é a un aumento da cuberta arboredo en detrimento do mato.
En canto as variacións nas superficies de usos do solo, no período 2005-2014 destaca a perda
de mato e prados e pasteiros, con perdas do 7,8% e 5,1 % respectivamente. No lado oposto
atopase a cobertura arbolado que experimenta un incremento dun 8,3%. Especialmente
relevantes son os incrementos de frondosas caducifolias, cun 8,6% e de coníferas cun 8,3%. A
superficie de eucaliptos e outras frondosas perennifolias increméntase nun 7,6%. Outra das
coberturas que experimentou neste período unha maior variación (6,9%) foi a cobertura de
auga, o que tería a súa explicación no enchido dos lagos das antigas minas das Pontes e
Meirama, este no concello de Cerceda. Por último, cabe destacar o incremento da cobertura
artificial cun 4,7%.
Por concellos, mantense o comportamento inverso da superficie de arboredo e matogueira.
Nos concellos do eixo atlántico concéntranse os cambios máis importantes co incremento da
matogueira fronte a perda de arboredo. Nos concellos do interior de Galicia, especialmente
nos concellos da provincia de Lugo, destaca o incremento da cobertura arboredo, mentres que
son os concellos do sudeste da provincia de Ourense os que experimentaron a maior variación
da cobertura matogueira.
En canto á cobertura artificial, os concellos con maior incremento son Maceda, Lugo, Vilariño
de Conso e Viana do Bolo, con incrementos superiores ás 400 hectáreas, mentres que As
Pontes de García Rodríguez é o concello que máis superficie artificial perde, principalmente
pola naturalización dos terreos mineiros. Os concellos con maior perda de superficie de
cultivos son Lugo e Maceda, mentres que os concellos que máis superficie ganan son Cedeira
e Viana do Bolo.
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Mapa 6. Ocupación e cobertura do solo. Ano 2014.

Fonte: Información xeográfica de Galicia.
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Mapa 7. Variación superficie usos do solo.

Fonte: DOT Directrices de ordenación do territorio.

A superficie ocupada pola edificación en Galicia acada en 2017 as 27.092 ha o que supón menos
do 1% do seu territorio. Por provincias destacan as 9.454 ha da Coruña, aínda que Pontevedra
con 7.514 ha presenta o valor máis alto en relación á súa superficie total (1,7%). Fronte a estas
situacións, Lugo e Ourense, con 5.489 e 4.635 ha respectivamente acollen os ámbitos
territoriais con menor consumo de solo para a edificación, con porcentaxes en torno ao 0,6%
das súas superficies provinciais.
Por concellos, o que presenta menor superficie ocupada pola edificación en Galicia é Negueira
de Muñiz, que non supera as 6,4 ha, que representa menos do 0,1 % do seu territorio, mínima
porcentaxe tamén de todos os concellos agás o de Vilariño de Conso, que aínda rebaixa unhas
centésimas este valor.

46

TOMO I – PEG 22-30

Mapa 8. Porcentaxe de solo ocupada pola edificación por concello. Ano 2017.

Fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Instituto Geográfico Nacional.

No ano 2017, o número de bens inmobles de uso residencial en Galicia, ascendía a 1.598.501, o
que supón un incremento, con respecto ao ano anterior, dun 0,79%. Os concellos con maior
número de inmobles son Vigo con 135.058 e A Coruña con 124.987, seguidos de lonxe por
Ourense con 65.937, Lugo con 58.344 e Santiago de Compostela con 52.493; todos eles
supoñen un 27,32% da totalidade dos bens da Comunidade.
Nunha análise provincial cabe destacar que as provincias da Coruña e Pontevedra acollen o
68,22% (-0,11 % menos que no 2016) do total dos bens inmobles de uso residencial de Galicia.
De feito mais do 82% dos concellos en ámbito POL teñen incrementos positivos.
Se atendemos á correlación entre este tipo de inmobles e á poboación residente, atopamos
un punto de inflexión entre os anos 2010-11, cun incremento no número de bens inmobles
(0,47%) e un detrimento da poboación dun -0,08%; a partires de entón a porcentaxe na
variación da poboación foi sempre negativa mentres que a variación relativa dos inmobles é
positiva, acadando no 2016 o maior incremento interanual cun 0,94%.
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Atendendo ao sistema de asentamentos, os incrementos das áreas urbanas, no período 20122017, é positivo en todas, rexistrando as maiores ratios Santiago de Compostela cun 3,52%,
3,51 % Lugo e un 2,86% Pontevedra, sendo Ferrol o que rexistra o menor incremento cun 1,07%.
Se poñemos en contexto o número de inmobles de uso residencial cos habitantes, A Teixeira
acada unha ratio de 3,53 inmobles por cada habitante seguido de Laza cun 2,15 e A Veiga cun
1,96 inmobles por habitante; todos eles con perdas de poboación que superan o 20% no
derradeiro decenio. Galicia reflicte unha media de 0,59 inmobles por habitante (0,55 no 2012).
Mapa 9. Número de bens inmobles de uso residencial por concello.

Fonte: Ministerio de Economía y Hacienda. Direccion General del Catastro e IGE.

3.1.5

INFRAESTRUTURAS

Galicia ten 17.725 quilómetros de estradas, o 10,7% dos quilómetros de estradas de España.
Se analizamos os quilómetros de estradas por 1000 Km2 de superficie ou os quilómetros de
estradas por 100.000 habitantes, obsérvase que Galicia e as súas provincias presentan unha
densidade máis elevada que a media española. Con todo, se realizamos a comparación co
indicador Km de estrada por 100 entidades singulares, a posición de Galicia está moi por baixo
da media española. Isto vén determinado pola dispersión da poboación galega e o feito de que
en Galicia están preto da metade das entidades singulares que hai en España.
Nesta rede de estradas, o 6,8% dos quilómetros corresponden a vías de altas prestacións. En
Galicia, as autovías, autoestradas e outras vías de altas prestacións alcanzan na actualidade
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os 1.211 Km. Neste tipo de infraestruturas destacan pola súa relevancia a autovía das Rías
Baixas, a autovía do Noroeste - que son os eixos de comunicación principal coa Meseta-, a
autovía do Cantábrico, e a autoestrada do Atlántico, que une cinco dos sete núcleos urbanos
máis importantes de Galicia, verdadeira columna vertebral do eixo atlántico en Galicia.
Mediante estas vías de altas prestacións están interconectados a maioría dos núcleos urbanos
importantes, xa sexa pola súa poboación ou pola súa puxanza económica.
Táboa 3. Quilómetros de estradas. Ano 2018.

Fonte: Ministerio de Fomento. Anuario Estatístico.
Nota: só se inclúen as estradas dependentes do Estado, das CCAA e das deputacións provinciais e
cabidos
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Mapa 10. Rede de estradas.

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración Instituto de Estudios do Territorio.

Con respecto ao transporte ferroviario, Galicia tiña en 2019 1.206 Km de vías férreas, a maior
parte de vía única (79,6%) e con vías sen electrificar (57,6%). En España estas porcentaxes
sitúanse no 62,8% para os quilómetros con vía única e no 35,9% para os quilómetros con vías
sen electrificar.
Actualmente as comunicacións ferroviarias de Galicia co resto de España realízanse a través
de tres puntos: Lubián (liña Zamora-Ourense) e Covas (liña León-Monforte de Lemos) na rede
ADIF, e Ribadeo na conexión do cantábrico da rede FEVE. Existe tamén unha conexión
internacional coa rede portuguesa a través da ponte internacional do Río Miño en Tui. A posta
en marcha das conexións ferroviarias de alta velocidade entre A Coruña-Santiago-Ourense
supuxo unha redución substancial nos tempos de interconexión entre estas tres cidades e
tamén con Madrid.
Esta rede de alta velocidade permite a conexión das principais cidades de Galicia entre elas e
co resto de España, excepto, en principio, Lugo e Ferrol, o que propiciará a aparición de
dinámicas de cooperación entre os principais centros urbanos do territorio galego. Como
asunto pendente queda o de levar as liñas de alta velocidade aos aeroportos e aos portos de
nova creación.
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Mapa 11. Rede de ferrocarril.

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración Instituto de Estudios do Territorio.

Un dos principais activos cos que conta Galicia en materia de infraestruturas é o sistema
portuario. Galicia conta con 8 portos de titularidade estatal: San Cibrao, Ferrol (exterior),
Ferrol, A Coruña, A Coruña (exterior), Vilagarcía, Marín e Vigo. Ademais destes, conta con 122
portos de titularidade autonómica repartidos ao longo dos 1.720 Km de costa. A seguinte
información mostra a importante actividade desenvolvida nos portos de Galicia en 2019:
• Transaccións de mais de 1,5 millóns de toneladas de mercadorías, das cales 14.661
toneladas de pesca conxelada descargada (principalmente túnidos).
• 349 buques chegados a porto.
• 90.000 toneladas de pesca fresca que supuxeron un valor en primeira venda de 284 millóns
de euros.
• 250.000 toneladas de mexillón descargado.
• 1.554.969 pasaxeiros, dos que 1.038.388 embarcaron no porto de Cangas, que opera a liña
de transporte regular co porto de Vigo.
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Se analizamos os investimentos realizados desde o ano 2000 na rede de estradas, aeroportos,
ferrocarrís, nos portos e costas e nas obras hidráulicas, observamos unha tendencia
descendente nos últimos anos.
Gráfico 2. Investimentos na rede de estradas, aeroportos, ferrocarrís, portos e costas e nas obras
hidráulicas (miles de euros).

Fonte: Ministerio de Fomento. Anuario Estatístico.
Nota: Non se inclúen os investimentos realizados polas sociedades concesionarias de autoestradas.

Finalmente, nas infraestruturas viarias considérase importante prestarlle atención a aspectos
moi relevantes e que non sempre se puxeron en primeiro plano, como son a conservación e o
mantemento da rede secundaria coa correspondente mellora da seguridade viaria. Logo de
varios anos de descenso entre 2012 e 2017, obsérvase unha repunta dos investimentos en 2018
e 2019, incremento que se produce en todas as administracións, o maior incremento en 2019
corresponde ás estradas de titularidade das deputacións (49,6%) seguido das de titularidade
da Comunidade Autónoma (7,4%) e as de titularidade do Estado (3,1%).
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Táboa 4. Investimento na reposición da rede de estradas de Galicia. Miles de €.

Fonte: Ministerio de Fomento. Anuario Estatístico.
Nota: Non se inclúen os investimentos realizados polas sociedades concesionarias de autoestradas.

3.1.6

DENSIDADE DE POBOACIÓN

Tendo en conta os datos de poboación e superficie, Galicia ten unha densidade de poboación
de 91,4 hab./Km2, moi similar á media española que se sitúa en 93,8 habitantes por quilómetro
cadrado (hab./Km2) e moi por baixo de Madrid ou do País Vasco (840 e 304 hab./Km2,
respectivamente). Por provincias, Pontevedra, con 210,0 hab./Km2 é a que presenta unha maior
densidade de poboación. No outro extremo atópase Lugo, con 33,3 persoas por quilómetro
cadrado (Táboa 5).
Táboa 5. Superficie e densidade de poboación. Ano 2020.

Fonte: INE. Anuario Estatístico de España. INE-IGE. Cifras poboacionais de referencia.
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A densidade de poboación media da UE 27 é de 119 habitantes por km2 (dato de 2019), por
enriba da de Galicia. O seguinte mapa mostra a densidade de poboación a nivel de NUTS 3 para
a Unión Europea no ano 2019.
Mapa 12. Densidade de poboación por rexións NUTS 3. Ano 2019

Fonte: EUROSTAT. Statistical Atlas.
Gráfico 3. Densidade de poboación por comunidades autónomas. Ano 2019.

Fonte: EUROSTAT. Population density by NUTS 3 region.
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A fragmentación dos asentamentos poboacionais é un dos trazos territoriais máis singulares
de Galicia. Así, en Galicia están 3.771 das 4.907 entidades colectivas que hai en España.
Ademais Galicia conta con máis de 30.000 entidades singulares, preto da metade (49,1%) das
entidades singulares que hai en España e máis da metade dos diseminados españois. O 41,7%
destes diseminados atópase na provincia de Lugo, e o 31,6% na da Coruña (Táboa 6).
Táboa 6. Entidades de poboación. Ano 2020.

Fonte: INE. Padrón. Explotación estatística e Nomenclátor a 1 de xaneiro.

A distribución da poboación de Galicia, segundo unha malla regular formada por cuadrículas
de 1 km2 que cobren todo o territorio de Galicia, mostra que das 30.776 celas de 1km2 nas que
se divide o territorio galego,11.787 non contan con poboación en 2020 (o 38,3% do total de
cuadrículas) e 8.406 celas (o 27,3%) teñen menos de 21 habitantes. Polo tanto, o 61,8% das
cuadrículas de Galicia teñen poboación, dato moi superior ao de España que para o ano 2011
se situou no 12,7% e máis próximo ao de Portugal, cun 46,6% para o mesmo ano (datos de
Eurostat). Debido a que o segredo estatístico se fixa en 20 persoas, só se vai achegar
información das cuadrículas que superen esta cifra de poboación, o que restrinxe a análise a
10.583 celas, que supoñen o 34,4% das celas totais e o 97,1% da poboación de Galicia. Isto
implica que o 97,1% dos galegos e das galegas reside no 34,4% da superficie de Galicia, o que
supón un alto grado de concentración da poboación no territorio.
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Táboa 7. Clasificación das cuadrículas de 1km2 en función da poboación. Ano 2020.
Número de cuadrículas, poboación e porcentaxe sobre o total (%).

Fonte: IGE. Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de
1km2.

No Mapa 13 amósase a distribución da poboación polo territorio; as cores vermellas
corresponden ás celas de 1km2 con maior densidade de poboación. Apréciase unha clara
concentración da habitabilidade nos sete grandes concellos galegos, isto é, aqueles que
superan os 50.000 habitantes empadroados (A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense,
Pontevedra e Vigo), así como na contorna destas grandes cidades. As Rías Altas e as Rías Baixas
tamén aparecen coloreadas en vermello no mapa, así como as celas correspondentes ao
interior dalgúns núcleos importantes de poboación, como Verín, Monforte de Lemos ou O
Barco de Valdeorras.
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Mapa 13. Distribución da poboación de Galicia en celas de 1km2. Ano 2020. Persoas.

Fonte: IGE. Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de
1km2.

No mapa tamén aparecen pintadas en cores intensas as cuadrículas que bordean ou se sitúan
sobre vías de comunicación de gran capacidade, como é o caso da AP-9, que conecta as cidades
da Coruña, Santiago e Vigo; a A-52, que conecta Ourense con Vigo ou a AP-53, que une os
concellos de Santiago e Ourense. Polo tanto, pódese concluír que unha parte importante da
poboación galega concéntrase na contorna das grandes cidades ou ben, próxima a redes de
comunicación que conectan estes grandes núcleos.
De feito, aínda que as cuadrículas cuxa poboación oscila entre os 21 e 49 habitantes
representan o 15,3% da superficie galega e o 44,6% das celas aglutinan a só o 5,7% da
poboación total de Galicia. No outro extremo atópanse as celas máis poboadas, cunha
poboación igual ou superior a 10.000 habitantes; en 2020 só hai 36 cuadrículas que superen
ou igualen este limiar (o 0,3% das celas), pero nelas habita o 22,1% da poboación galega.
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En 2020, 35 das 36 cuadrículas con maior poboación atópanse nun dos sete grandes concellos
de Galicia. Se ampliamos o rango de poboación a considerar, das 81 cuadrículas con 5.000 ou
máis habitantes, 60 atópanse nunha gran cidade.
Rural-urbano
Os cambios demográficos e económicos ocorridos ao longo da segunda metade do século XX
provocaron o tránsito dun modelo de asentamentos rurais baseado na agricultura a outro
predominantemente urbano. Este proceso levou a unha concentración da poboación nas
principais áreas urbanas, principalmente no eixo atlántico, na Mariña Lucense, nos concellos
interiores de Lugo, Ourense e Santiago e nalgunhas vilas repartidas polo territorio (Monforte
de Lemos, Vilalba, O Barco, Xinzo de Limia, Verín, Lalín, …).
A clasificación do grao de urbanización dos concellos galegos establece tres categorías: Zonas
densamente poboadas (ZDP), Zonas intermedias (ZIP), Zonas pouco poboadas (ZPP) segundo o
carácter urbano ou rural da localidade na que reside un individuo, e o subgrao de urbanización
que é unha subdivisión das zonas de urbanización (ZDP, ZIP, ZPP) en subzonas co fin de
diferenciar núcleos de características diferentes.
No período 2000-2020 a poboación galega aumentou na zona densamente poboada (ZDP) e
na intermedia (ZIP) e diminuíu na zona pouco poboada (ZPP). A poboación da zona intermedia
experimentou nese período un crecemento do 12,0%, notablemente maior que na ZDP que só
acada o 2,1%. Por provincias, o comportamento non é similar se ben hai algún trazo común a
todas elas, como é a significativa perda de poboación no período 2000-2020 na ZPP e, de xeito
especial, nas provincias da Coruña, Lugo e Ourense.
No ano 2020 a poboación das provincias da Coruña e Pontevedra incrementouse con respecto
á do ano 2000 un 1,2% e un 3,6% respectivamente. Pola contra, a poboación das provincias de
Lugo e Ourense diminuíu con respecto á do ano 2000. En termos absolutos, no período 20002020, Galicia experimentou unha diminución na súa poboación cifrada en 30.081 habitantes; A
Coruña e Pontevedra gañaron 46.183 habitantes e Lugo e Ourense perderon 76.264 habitantes.
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Mapa 14. Mapa de parroquias segundo o grao de urbanización. Ano 2016.

Fonte: IGE. Clasificación segundo o grao de urbanización.

Por tanto, hoxe Galicia é fundamentalmente urbana. En 2020 o 65,3% da poboación vive en
zonas densamente poboadas (ZDP) ou en zonas intermedias pero cun grao de urbanización
alto (ZIP alta), tal e como se pode observar na Táboa 8. Esta poboación ocupa o 6,4% da
superficie do territorio galego. Nas zonas cun grao de urbanización que poderiamos definir
como intermedio (ZIP baixa, ZPP alta e ZPP intermedia) vive o 20,5% da poboación nun 23,0%
da superficie. A zona rural galega (ZPP baixa) ocupa o 70,6% dá superficie, pero só ten o 14,2%
da poboación.
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Táboa 8. Distribución da poboación e da densidade por tipo de zona definida a partir dos concellos.

Fonte: IGE. Clasificación segundo o grao de urbanización.

Tal e como se pode observar no Mapa 15. Distribución das parroquias galegas segundo o grao
e subgrao de urbanización. Ano 2016. as zonas densamente poboadas e intermedias alta
correspóndense coas áreas dos 9 concellos máis grandes de Galicia: Ferrol, Narón, A Coruña,
Santiago, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense. As zonas intermedias unen a área
densamente poboada de Ferrol-Narón coa zona da Coruña, ata Carballo. Tamén unen Santiago
co sur da provincia de Pontevedra pola costa. Moitas son zonas que non pertencen
propiamente a periferias urbanas pero si están baixo a súa influencia pola existencia de
importantes vías de comunicación. Nesta zona intermedia tamén se inclúen zonas que se
poderían considerar urbanas por ter unha poboación considerable (como A Estrada, Lalín, a
costa norte de Ría de Arousa ou a zona de Verín ) ou por presentar unha importante puxanza
económica (como Cervo, Burela e Viveiro na Mariña Lucense ou os concellos da zona de
Valdeorras ).
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Mapa 15. Distribución das parroquias galegas segundo o grao e subgrao de urbanización. Ano 2016.

Fonte: IGE. Clasificación segundo o grao de urbanización.
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3.1.7

POBOACIÓN

A poboación de Galicia caracterízase, como o resto do noroeste peninsular, pola súa elevada
idade media e pola dispersión da súa distribución no territorio.
No 1 de xaneiro de 2020 cifrouse en 2.702.592 o número persoas residentes en Galicia, o que
representa un 5,7% do total da poboación de España, 47.332.614 habitantes na referida data,
segundo as Cifras de poboación do INE.
Táboa 9: Poboación. Ano 2020. Persoas.

Total
UE-27
España
Galicia

Homes

Mulleres

447.319.916
47.332.614
2.702.592

218.556.159
23.199.313
1.304.147

228.763.757
24.133.301
1.398.445

1.123.550
328.169
306.872

539.425
159.301
147.810

584.125
168.868
159.063

944.001

457.612

486.389

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

Fonte: Eurostat, Population. INE, Cifras de población. Nota: a data de referencia dos datos é o día
1 de xaneiro.

3.1.7.1

Distribución da poboación no territorio

Máis do 76% da poboación galega reside nas dúas provincias occidentais, A Coruña e
Pontevedra; a densidade de poboación reflicte estas diferenzas: A Coruña e Pontevedra
superan os 140 habitantes por quilómetro cadrado e Lugo e Ourense teñen menos de 45
habitantes por quilómetro cadrado.
Táboa 10: Densidade de poboación. Ano 2020. Habitantes por quilómetro cadrado.

Densidade
UE-27 (*)

105,9

España (*)

93,5

Galicia

91,4

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

141,3
33,3
42,2
210,0

Fonte: Eurostat. INE. IGE, Indicadores demográficos. Nota: a data de referencia dos datos é o día 1
de xaneiro. Elaboración propia

A nivel municipal, nos 117 concellos que teñen ata 2.000 habitantes reside só o 5,4% da
poboación, e nos 7 concellos de máis de 50.000 habitantes, o 36,2% do total.

62

TOMO I – PEG 22-30

Táboa 11: Distribución da poboación de Galicia segundo tamaño do concello. Ano 2020. Tamaño do
concello.

Número
concellos
Total Galicia

Poboación

%
Poboación

313

2.702.592

100,0%

Ata 1.000 habitantes
De 1.001 a 2.000 habitantes

31
86

22.782
125.520

0,8%
4,6%

De 2.001 a 5.000 habitantes

86

286.115

10,6%

De 5.001 a 10.000 habitantes

53

363.573

13,5%

De 10.001 a 20.000 habitantes
De 20.001 a 50.000 habitantes

35
15

491.723
433.912

18,2%
16,1%

De 50.001 ou máis habitantes

7

978.976

36,2%

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia. Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de
xaneiro.

A maior densidade de poboación está concentrada en torno a eses sete grandes concellos de
Galicia e as súas área metropolitanas.
Mapa 16:. Densidade de poboación. Ano 2020.

Fonte: IGE, Indicadores demográficos. Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.
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Por grao de urbanización, segundo a información dispoñible da clasificación do grao de
urbanización dos concellos (GU2016) elaborada polo IGE, desde o ano 2000 estase producindo
unha diminución da poboación residente en zonas rurais ou pouco poboadas (ZPP) e un
aumento da concentración da poboación nas denominadas zonas intermedias de poboación
(ZIP).
Táboa 12: Distribución da poboación de Galicia segundo grao de urbanización. Porcentaxe.

Total
Ano 2000
Ano 2020

100,0%
100,0%

ZDP
35,7%
36,8%

ZIP
32,6%
36,9%

ZPP
31,7%
26,2%

Fonte: IGE. Panorama rural-urbano. Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro. ZDP:
Zonas densamente poboadas; ZIP: Zonas intermedias de poboación; ZPP: Zonas pouco poboada.

Mapa 17: Clasificación dos concellos segundo urbanización. Ano 2016.

Fonte: IGE, GU2016.
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3.1.7.2

Estrutura da poboación galega

En canto á estrutura da poboación galega, nas catro provincias existe sobrerrepresentación
feminina; a proporción de mulleres no total da poboación en Galicia en 2020 é do 51,7%, en
España do 51,0% e na UE-27 do 51,1%.
Gráfico 4. Distribución da poboación segundo xénero. Ano 2020.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

51,1% 51,0% 51,7% 52,0% 51,5% 51,8% 51,5%
48,9% 49,0% 48,3% 48,0% 48,5% 48,2% 48,5%

Homes

Mulleres

Fonte: Eurostat, Population. INE, Cifras de población. Nota: a data de referencia dos datos é o día
1 de xaneiro.

A idade media da poboación residente en Galicia no 1 de xaneiro de 2020 é de 47,5 anos, case
4 anos superior á idade media de España, e aumenta 0,2 anos cada período; esta variable
presenta claras diferenzas segundo xénero: os homes galegos teñen de media 45,8 anos e as
mulleres 49,0. Por outra parte, as provincias orientais (Lugo e Ourense) son as máis
envellecidas de Galicia, mentres que Pontevedra é a provincia máis moza:
Táboa 13. Idade media da poboación. Ano 2020. Anos.

Total
43,3

Homes
41,9

Mulleres
44,7

España
Galicia

43,6
47,5

42,3
45,8

44,8
49,0

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

47,2
50,0
50,8
45,9

45,5
48,5
49,2
44,2

48,7
51,3
52,4
47,5

UE-27 (*)

Fontes: Eurostat. INE, Indicadores demográficos básicos. IGE. Indicadores demográficos.
Elaboración propia. Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.

A pirámide de poboación galega o 1 de xaneiro de 2020 pertence ao tipo de pirámides de
poboación cunha base estreita debido á baixa natalidade das últimas décadas, unha parte
central engrosada motivada pola alta natalidade galega nas décadas de 1960 e 1970 e polo
aumento das inmigracións nos últimos anos de persoas en idade de traballar, e unha parte
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superior que reflicte o incremento da supervivencia, con máis efectivos na parte feminina
debido á maior esperanza de vida das mulleres con respecto aos homes.
Gráfico 5. Pirámide de poboación. Galicia. Ano 2020. Persoas.

De 100 ou máis anos
De 90 a 94 anos
De 80 a 84 anos
De 70 a 74 anos
De 60 a 64 anos
De 50 a 54 anos
De 40 a 44 anos
De 30 a 34 anos
De 20 a 24 anos
De 10 a 14 anos
De 0 a 4 anos
120.000

80.000

40.000

0

Homes

40.000

80.000

120.000

Mulleres

Fonte: INE. Cifras de poboación. Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.

Por grandes grupos de idade, o colectivo de poboación entre os 15 e os 64 anos representa o
62,8% da poboación en Galicia, e as persoas de 65 ou máis anos superan o 25% do total da
poboación galega, segundo os datos de 2020:
Táboa 14. Poboación por grupos de idade. Ano 2020. Porcentaxes.

UE-27 (*)
España
Galicia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

Menos de 15 anos
15,1%
14,5%
11,7%
12,0%
10,1%
9,7%
12,6%

De 15 a 64 anos
64,3%
65,9%
62,8%
63,1%
60,7%
58,8%
64,5%

Máis de 64 anos
20,6%
19,6%
25,4%
24,9%
29,2%
31,5%
22,8%

Fontes: Eurostat, Population. INE. Cifras de poboación. Nota: a data de referencia dos datos é o día
1 de xaneiro. Elaboración propia.

O índice de envellecemento, medido como o número de persoas de 65 ou máis anos por cada
100 persoas menores de 20 anos, aumenta en Galicia ano tras ano, acadando no ano 2020 o
valor de 160,4, é dicir, por cada 100 persoas menores de 20 anos residentes en Galicia, hai
máis de 160 persoas de 65 ou máis anos.
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Táboa 15. Índice de envellecemento. Ano 2020. Maiores de 64 por cada 100 menores de 20.

Ambos sexos
UE-27 (*)
España (*)

Homes

Mulleres

101,3

84,7

118,8

99,9

84,1

116,7

Galicia

160,4

133,1

189,7

A Coruña

154,6

127,4

183,5

Lugo

214,7

185,5

245,1

Ourense

237,0

200,4

276,0

Pontevedra

132,7

108,5

159,1

Fontes: Eurostat, Population. IGE, Indicadores demográficos. Nota: a data de referencia dos datos
é o día 1 de xaneiro. Elaboración propia.

A diferenza entre xéneros é importante: o índice alcanzou en 2020 o valor de 133,1 no caso dos
homes e de 189,7 no caso das mulleres.
Gráfico 6: Índice de envellecemento en Galicia.
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Total

Homes

Mulleres

Fonte: IGE. Indicadores demográficos.

Os concellos das provincias de Lugo e Ourense son os máis envellecidos de Galicia.
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Mapa 18. Índice de envellecemento dos concellos galegos. Ano 2020.

Fonte: IGE. Indicadores demográficos.
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3.1.7.3

Natalidade e mortalidade

A estrutura por idades da poboación galega condiciona e a súa vez, vén condicionada polos
principais fenómenos demográficos: natalidade e mortalidade 4.
Táboa 16. Principais indicadores demográficos. Ano 2019.
UE-27

España

Galicia

Taxa bruta de natalidade (‰)

9,3

7,6

5,8

Índice sintético de fecundidade (fillos por muller)

1,5

1,2

1,0

Idade media á maternidade (anos)

30,9

32,3

32,8

Taxa bruta de mortalidade (‰)

10,4

8,8

11,6

Esperanza de vida ao nacer (anos)

81,3

83,6

83,8

básicos. IGE,

Indicadores

Fontes:

Eurostat,

Population. INE,

Indicadores

demográficos

demográficos.

Galicia presenta en 2019 o cuarto Índice sintético de fecundidade máis baixo de toda Europa
(a nivel de NUTS II); tan só supera a outras dúas comunidades tamén españolas, Canarias (0,94)
e Asturias (0,96), e á rexión italiana da Sardegna (1,00).
Mapa 19. Índice sintético de fecundidade. Ano 2019.

Fonte: Eurostat. Fertility indicators.
4

Taxa bruta de natalidade: número de nacementos no período por cada mil habitantes.

Idade media á maternidade: media aritmética das idades ás que as mulleres teñen os fillos, ponderada polas taxas
específicas de fecundidade de cada grupo de idade.
Índice sintético de fecundidade: número esperado de fillos por muller ao longo da súa vida fértil, de manterse as condicións
demográficas do período de referencia.
Taxa bruta de mortalidade: número de defuncións no período por cada mil habitantes.
Esperanza de vida ao nacer: estimación do promedio de anos que viviría unha persoa nacida no ano de referencia no caso de
que as condicións de mortalidade se mantivesen constantes.

69

TOMO I – PEG 22-30

A idade media á maternidade aumenta ano tras ano, chegando en 2019 aos 32,8 anos; a idade
media da nai ao nacemento do primeiro fillo sitúase nos 31,9 anos.
Gráfico 7. Idade á maternidade en Galicia.
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

Idade media maternidade

Idade media nais nacemento primeiro fillo

Fonte: IGE. Indicadores demográficos.
Táboa 17. Idade maternidade. Ano 2019. Anos.

Idade da nai ao
nacemento do
primeiro fillo

Idade á
maternidade
UE-27 (*)

30,9

29,4

España

32,3

31,1

Galicia

32,8

31,9

A Coruña

33,0

32,0

Lugo

32,1

31,3

Ourense

32,5

31,8

Pontevedra

32,9

31,9

Fontes: Eurostat. Fertility indicators. IGE. Indicadores demográficos.
Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.

En canto á esperanza de vida ao nacemento, Galicia sitúase na UE como unha das rexións con
valores máis altos, similares aos do centro e leste de España, sur de Francia ou a maior parte
de Italia.
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Mapa 20. Esperanza de vida ao nacemento. Ano 2019.

Fonte: Eurostat. Fertility indicators.

En Galicia a fenda entre homes e mulleres supera os 6 anos, mentres que en España esta
diferenza sitúase en 5,3 anos:
Táboa 18. Esperanza de vida ao nacer. Ano 2019. Anos.

Total

Homes

Mulleres

UE-27

81,3

78,5

84,0

España

83,6

80,9

86,2

Galicia

83,8

80,7

86,8

A Coruña

83,6

80,5

86,6

Lugo

83,8

80,7

87,0

Ourense

84,1

80,8

87,3

Pontevedra

84,0

80,9

86,9

Fonte: Eurostat. Population. INE. Indicadores demográficos básicos. IGE. Indicadores demográficos.
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3.1.7.4 Movementos migratorios
O comportamento migratorio dunha sociedade está condicionado por numerosos factores:
económicos, sociais, culturais, históricos, etc. Desde 2016 Galicia presenta un saldo migratorio
total positivo, que se mantivo tamén no ano 2020, a pesar das condicións debidas á situación
xerada pola COVID-19.
Táboa 19. Migracións. Galicia. Movementos migratorios.

Inmigracións

Inmigracións

Emigracións

Emigracións

Saldo

estranxeiro

resto España

estranxeiro

resto España

migratorio

2011

12.359

15.882

9.936

15.171

3.134

2012

9.199

15.157

10.130

14.389

-163

2013

8.414

13.905

12.300

14.056

-4.037

2014

8.820

12.774

9.139

14.725

-2.270

2015

10.181

12.994

10.140

14.886

-1.851

2016

13.210

12.484

8.909

13.976

2.809

2017

17.672

13.043

10.840

13.252

6.623

2018

22.255

13.671

9.374

13.300

13.252

2019

24.784

14.222

7.866

13.331

17.809

2020

14.431

14.616

6.891

10.023

12.133

Fonte: INE. Estatística de migracións.
Gráfico 8. Saldo migratorio. Galicia.
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Fonte: INE. Estatística de migracións.

En canto aos movementos migratorios do ano 2020, o saldo entre entradas (inmigracións) e
saídas (emigracións) tivo signo positivo nas catro provincias galegas.
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Táboa 20. Migracións. Ano 2020. Movementos migratorios.
Inmigracións

Saldo migratorio

Emigracións

Galicia

29.047

16.914

A Coruña

12.133

14.781

10.072

4.709

Lugo

5.377

3.480

1.897

Ourense

5.532

3.559

1.973

12.163

8.609

3.554

Pontevedra

Fonte: INE. Estatística de migracións.

O saldo migratorio positivo de Galicia do ano 2020 de 12.133 persoas distribuíuse do seguinte
xeito: un 49,7% de homes e 50,3% de mulleres; un 35,5% do total eran persoas de entre 20 e
39 anos, o 13,5% menores de 10 anos; en canto ás persoas de 65 ou máis anos, representaron
o 10,5% do total.
Gráfico 9. Saldo migratorio. Galicia. Ano 2020. Persoas.
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Fonte: INE. Estatística de migracións.

Nas catro provincias galegas no ano 2020 o saldo migratorio segundo nacionalidade española
ou estranxeira presentou signo positivo, é dicir, entraron máis persoas que as que saíron nese
ano. Ocorre o mesmo na análise segundo país de nacemento (España ou o estranxeiro) dos
migrantes.
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Táboa 21. Saldo migratorio segundo nacionalidade. Ano 2020. Movementos migratorios.

Total
Galicia
A Coruña

Españois

Estranxeiros

12.133

4.675

7.458

4.709

1.862

2.847

Lugo

1.897

703

1.194

Ourense

1.973

884

1.089

Pontevedra

3.554

1.226

2.328

Fonte: INE. Estatística de migracións.
Táboa 22. Saldo migratorio segundo lugar de nacemento. Ano 2020. Movementos migratorios.

Total
Galicia

Nacidos en

Nacidos no

España

estranxeiro

12.133

3.658

8.475

A Coruña

4.709

1.449

3.260

Lugo

1.897

659

1.238

Ourense

1.973

713

1.260

Pontevedra

3.554

837

2.717

Fonte: INE. Estatística de migracións.

Cómpre destacar que durante o ano 2020, no que os movementos interterritoriais estiveron
parcialmente limitados debido á pandemia da COVID-19, produciuse un incremento dos
movementos procedentes das zonas máis poboadas cara as menos poboadas, segundo
reflicten os datos dos indicadores migratorios.
O saldo migratorio por cada 1.000 habitantes das zonas máis poboadas (ZDP) tomou valor
negativo en 2020, -1,0 migrante por cada 1000 habitantes, mentres que nas zonas menos
poboadas (ZPP) acadou o maior valor da serie dispoñible, 12,1 migrantes por cada 1000
habitantes; isto quere dicir que no ano 2020 debido ao fenómeno migratorio, as zonas máis
poboadas perderon 1 habitante por cada 1.000 habitantes, e as menos poboadas gañaron 12
habitantes por cada 1.000 habitantes residentes no territorio.
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Táboa 23: Saldo migratorio total por 1000 hab. segundo grao de urbanización. Movementos
migratorios.
ANO

Total

ZDP

ZIP

ZPP

2011

1,7

2,9

3,2

-1,5

2012

0,5

0,8

1,9

-1,8

2013

-1,0

-0,4

-0,3

-2,7

2014

-0,8

0,1

-1,9

-0,7

2015

-0,3

1,5

0,6

-3,6

2016

1,1

2,6

1,5

-1,2

2017

2,5

2,2

4,1

0,7

2018

4,6

4,9

4,6

4,1

2019

6,6

8,8

6,1

4,2

2020

5,4

-1,0

6,7

12,1

Fonte: IGE. Indicadores migratorios.

3.1.7.5 Evolución histórica da poboación galega
Durante a primeira metade do século XX Galicia experimentou un incremento de poboación
espectacular acompañado dunha transformación da estrutura por idades da mesma. Na
segunda metade do século Galicia adianta a outras rexións españolas e europeas no
desenvolvemento do que hoxe en día preocupa a todos: a acumulación de efectivos na parte
alta da pirámide, debido á redución da mortalidade e á intensa emigración de persoas en idade
de traballar; ademais, como no resto de Europa, comeza a producirse unha diminución da
natalidade; todo isto provoca que ata a década dos 70 a poboación galega incluso diminúa.
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Gráfico 10. Serie histórica de poboación de Galicia.
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Fonte: INE. Censos de poboación e Cifras de poboación.

Coa chegada da crise mundial do ano 73 redúcese a emigración e comeza a producirse o
fenómeno inverso, inmigración de retorno, que permite unha recuperación das cifras totais de
poboación a costa de intensificar o proceso de avellentamento da poboación (os grupos de
idade que máis se incrementan neses anos son os dos maiores de 50 anos). A cifra máxima de
poboación en Galicia produciuse no censo do ano 1981, no que se acadaron os 2,8 millóns de
habitantes.
A conxuntura económica fixo que na primeira década do século XXI España pasara de ser un
país de emigrantes a ser un país netamente receptor de inmigración; pasou de ter entradas
anuais de poboación procedentes do estranxeiro en torno aos 100.000 inmigrantes a alcanzar
un máximo histórico no ano 2007 de 1.000.000 de novos residentes que viñan do estranxeiro.
No caso concreto de Galicia, prodúcese un incremento máis moderado de entradas: pásase de
menos de 10.000 a finais dos anos noventa a un máximo de 26.000 inmigracións procedentes
do estranxeiro no ano 2007; o que diferenza a estas chegadas a Galicia é que nunha porcentaxe
superior ao caso do total de España, trátase de españois que volven a Galicia logo de ter
emigrado en épocas anteriores.
A partir do máximo rexistrado no ano 2007, a mobilidade das poboacións viuse condicionada
pola crise global que alterou o contexto macroeconómico internacional. No caso español, a
diminución na demanda de man de obra freou a entrada de poboación procedente doutros
países, volvendo a niveis semellantes aos do principio da década. Unido a isto, a continua
diminución das taxas de fecundidade e o aumento das de mortalidade debido ao
envellecemento da poboación, provocan o retorno a valores negativos das taxas de
crecemento da poboación.
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Tanto no caso de España como no de Galicia, a partir de 2015 o saldo migratorio positivo co
estranxeiro permite compensar en parte as taxas de crecemento natural negativas da
poboación; no caso de Galicia rexístranse taxas anuais de crecemento poboacional próximas a
cero desde 2018.
Gráfico 11. Taxa de crecemento da poboación. UE-27, España e Galicia. Porcentaxes.
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Fontes: INE. Cifras de poboación. Eurostat. Population.

3.1.7.6 Datos máis recentes de carácter provisional
No ano 2020 chega a pandemia da COVID-19, e aínda que non se dispón polo momento de
datos definitivos acerca do seu efecto, os datos provisionais apuntan a que a súa incidencia en
Galicia foi inferior ao que sucedeu no resto de España.
A poboación española estaba rexistrando taxas anuais de crecemento positivas desde 2016,
chegando no ano 2019 a unha taxa de crecemento do 0,8%; no ano 2020 estímase que a
poboación de España so se incrementou nun 0,1%.
Gráfico 12: Taxa de crecemento da poboación. UE-27, España e Galicia. Porcentaxes.
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Fontes: INE. Cifras de poboación. Eurostat. Population. Nota: Os datos do ano 2020 teñen carácter
provisional.

O número de nacementos en Galicia durante 2020 continuou a tendencia decrecente dos
últimos anos; o dato provisional de 2020, 15.261 nacementos, é un 2,9% inferior ao rexistrado
en 2019. O efecto da COVID-19 neste fenómeno demográfico, no caso de influír, precisa que
transcorra máis tempo desde que se produciu para que se poida analizar con precisión.
Táboa 24. Nacementos. Datos por residencia da nai.

Galicia

ANO

España

2016

19.062

410.583

2017

18.445

393.181

2018

16.560

372.777

2019

15.718

360.617

2020 (*)

15.261

339.206

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación. (*) Datos provisionais.

O que si que se pode medir con maior rapidez é o efecto da pandemia no fenómeno da
mortalidade. Tanto en Galicia como no resto de España aumentou a cifra de defuncións
durante 2020 con respecto a outros anos; en Galicia rexistráronse un 5% máis de falecidos en
2020 con respecto a 2019, pero esta cifra pode levar a unha conclusión errónea, porque o ano
2019 foi dunha relativa baixa mortalidade; con respecto a 2018, en 2020 só se produciu un 1,2%
máis de defuncións. No caso de España, o incremento de defuncións en 2020 con respecto a
2019 foi do 17,7%, e con respecto a 2018 do 15,2%.
Táboa 25. Defuncións. Datos por residencia do falecido.

Galicia

ANO

España

2016

31.757

410.611

2017

31.962

424.523

2018

32.419

427.721

2019

31.268

418.703

2020 (*)

32.822

492.930

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación. (*) Datos provisionais.

Outro indicador da mortalidade, a esperanza de vida ao nacer, diminuíu en Galicia medio ano,
pasando dos 83,8 anos de 2019 ao dato provisional de 83,3 anos en 2020. En España a
diminución foi superior: pasouse de 83,6 anos de esperanza de vida en 2019 aos 82,3 anos en
2020.
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Táboa 26. Principais indicadores demográficos ano 2020. Datos provisionais.

Galicia
Variación poboacional (%)
Taxa bruta de natalidade (‰)
Índice sintético de fecundidade (fillos por muller)

España

-0,2

0,1

5,6

7,2

1,0

1,2

Idade media maternidade (anos)

32,9

32,3

Taxa bruta de mortalidade (‰)

12,2

10,4

Esperanza de vida ao nacer (anos)

83,3

82,3

Fonte: INE. Cifras de poboación, Indicadores demográficos básicos.

3.1.7.7

Perspectivas de futuro

As últimas proxeccións de poboación dispoñibles para Galicia foron elaboradas durante o
terceiro trimestre do ano 2020; nese momento aínda non se podía prever a duración e o efecto
da pandemia da COVID-19 na poboación. Coa información dispoñible naquel momento, as
proxeccións de poboación no curto prazo estiman que continuará a perda de poboación en
Galicia, mentres que en España e na UE-27 as taxas de crecemento poboacional serían
positivas.
Gráfico 13. Taxa de crecemento da poboación proxectada. UE-27, España e Galicia. Porcentaxes.
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Fonte: INE. Proxeccións de poboación. Eurostat. Population.

Segundo as proxeccións, no período 2020-2030 seguirá intensificándose o proceso de
envellecemento que se está a vivir en toda Europa; a idade media en Galicia acadará os 50,4
anos, case tres anos superior á do ano 2020.
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Táboa 27. Idade media da poboación. Ano 2030. Anos.

Total

Homes

Mulleres

UE-27 (*)

45,1

43,7

46,4

España

46,3

45,0

47,5

Galicia

50,4

48,8

51,9

A Coruña

50,1

48,4

51,7

Lugo

52,2

50,9

53,5

Ourense

53,1

51,5

54,6

Pontevedra

49,4

47,8

50,9

Fontes: Eurostat. Population. INE. Proxeccións de poboación. IGE. Proxeccións de poboación no
curto prazo. (*) Elaboración propia. Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.

Por grupos de idade, tanto en Galicia como en España, diminuirán os colectivos de poboación
de menores de 15 anos e os de 25 a 44 anos; en Galicia cómpre destacar a diminución nese
período de dez anos dun 25,7% de poboación con idades comprendidas entre os 25 e os 44
anos, mentres que no total da UE-27, esta diminución estará próxima ao 8%. Por outra parte,
os grupos de individuos de maior idade verán incrementada a súa presenza; en Galicia espérase
un incremento no colectivo de persoas de 85 ou máis anos do 11,5% en dez anos, en España do
15,2%, e na UE-27 do 23,3%.
Táboa 28: Evolución da poboación proxectada por grupos de idade. Período 2020-2030.
Porcentaxes.

Total
UE-27

0,3

Menores
de 15
anos
-6,9

15-24
anos
1,6

25-44
anos
-7,6

45-64
anos
-1,8

65-84
anos
17,0

De 85 ou
máis
anos
23,3

España

0,9

-18,3

9,0

-13,9

5,9

25,5

15,2

Galicia

-4,7

-24,6

6,5

-25,7

2,3

13,2

11,5

A Coruña

-4,1

-24,4

10,0

-25,5

3,0

13,6

15,5

Lugo

-7,8

-20,7

2,4

-27,6

-4,3

9,6

-4,0

Ourense

-8,4

-24,4

0,8

-25,8

-4,2

3,4

1,1

Pontevedra

-3,3

-26,1

5,3

-25,3

6,0

18,4

21,1

Fonte: Eurostat. Population. INE. Proxeccións de poboación.

Debido á dispersión da poboación no territorio galego, as 53 comarcas galegas non terán un
comportamento demográfico uniforme na súa evolución no tempo. Segundo as proxeccións
de poboación do IGE, é previsible que dúas comarcas incrementen a súa poboación total no
período 2020-2030: a da Coruña e a de Santiago; pero será un incremento que envellecerá
tamén a estas comarcas.
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Táboa 29. Evolución da poboación proxectada por grupos de idade. Comarcas de Galicia con
incremento de poboación no período 2020-2030. Persoas e Porcentaxes.
Variación porcentual no período

Comarcas

Poboación Poboación Menores
2020
de 15 anos
2030

15-24
anos

25-44
anos

45-64
anos

De 85 ou
máis
anos

65-84
anos

A Coruña

404.031

412.232

-18,0

21,8

-18,4

9,5

18,9

22,6

Santiago

170.984

172.985

-23,6

18,4

-21,4

9,6

28,1

22,7

Fonte: IGE. Proxeccións de poboación no curto prazo.
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro.

Porén catro comarcas galegas perderán máis do 20% da súa poboación no período 2020 –
2030.
Táboa 30. Evolución da poboación proxectada por grupos de idade. Comarcas de Galicia con
diminución de poboación no período 2020-2030 superior ao 20%. Persoas e Porcentaxes.
Variación porcentual no período
Comarcas
Ortegal
A Fonsagrada

Poboación Poboación
2020
2035

Menores
de 15

15-24
anos

25-44
anos

45-64
anos

65-84
anos

De 85 ou
máis
anos

12.023

9.373

-43,9

-29,4

-42,7

-20,3

-6,8

-7,7

4.818

3.559

-20,6

-33,1

-49,4

-30,5

-5,8

-26,4

Terra de Caldelas

2.737

1.979

-28,4

-27,4

-44,2

-24,3

-20,0

-31,6

Terra de Trives

3.909

3.045

-35,9

-28,9

-41,9

-24,2

-11,2

-4,5

Fonte: IGE. Proxeccións de poboación no curto prazo.
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro.

Como resume da evolución da poboación galega nos vindeiros anos, a representación da
pirámide de poboación proxectada para o ano 2030 en Galicia presenta as seguintes
características: acumula efectivos pola parte superior, ten unha base estreita, composta por
menos de 67.000 menores de 5 anos, e as xeracións máis numerosas continuarán a ser os
nacidos na época do babyboom, que empezarán a chegar á idade de xubilación.
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Gráfico 14. Pirámide de poboación. Galicia. Ano 2030. Persoas.
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Fonte: INE. Proxeccións de poboación.

3.1.7.8 Despoboamento no rural

As rexións RESOE 5 de Asturias, Cantabria, Castela e León e Galicia presentan un alto grao de
ruralidade, e afrontan retos asociados ao descenso da poboación e ao envellecemento.
O proxecto Plan de gobernanza estratéxica para o despoboamento rural en RESOE, que forma
parte do fluxo de traballo da OCDE “Preparando as rexións para o cambio demográfico”, ten
como obxectivo deseñar un plan de acción para cada rexión e unha estratexia común para as
catro sobre tres temas relevantes:
•

gobernanza multinivel

•

emprendemento, innovación e dixitalización, e

•

prestación de servizos de calidade.

O 17 de setembro de 2010, os presidentes das Comunidades Autónomas de Castela e León e Galicia, así como o presidente
da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Rexional da rexión Norte de Portugal, reunidos en Valladolid (Castela e
León), firmaron un Memorando para o impulso dunha estratexia de cooperación macrorrexional no sudoeste da Unión
Europea, a Macrorrexión de Rexións do Sudoeste Europeo (RESOE).
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Poboación
Dos 313 concellos de Galicia, o 64% ten unha poboación de menos de 5.000 habitantes, o 72%
está por debaixo da media da Unión Europea, o 81% está por debaixo da media da OCDE, e o
11% non supera os mil habitantes (ver táboa a continuación).
Táboa 31. Porcentaxe de municipios sobre o total en función do volume de poboación. Ano 2020.

Región

Municipios

Media de
poboación
por
m unicipio

Menos de
1.000
habitantes

Menos de
5.000
habitantes

Menos de
5.900
habitantes
(UE)*

%<9.700
(OCDE)**

Asturias

78

13.061

23,1%

62,8%

67,9%

74,4%

Cantabria
Castela e
León

102

5.714

36,3%

79,4%

82,4%

90,2%

2.248

1.065

89,3%

97,3%

98,0%

99,0%

Galicia

313

8.632

11,2%

63,9%

71,6%

81,2%

RESOE

2.741

2.444

76,5%

91,8%

93,6%

95,9%

España

8.131

5.836

61,5%

84,0%

85,9%

90,4%

Fonte: Instituto Nacional de Estadística - INE 2020. SNG-WOFI, 2019.

Mentres que a maioría dos concellos das provincias de Pontevedra e A Coruña teñen
poboacións de máis de 5.000 habitantes, en Lugo e Ourense só o 18% e o 12%,
respectivamente, dos concellos están nesta franxa. Ademais, a participación dos gobernos
locais con menos de 1.000 habitantes nestas dúas provincias é do 10% e do 29%.
Gráfico 15. Porcentaxe de municipios sobre o total en función do volume de poboación. Provincias.
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80%

2%
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística - INE 2020
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Galicia é a novena comunidade autónoma cunha poboación media por municipio menor, con
8.632 habitantes por municipio.
Gráfico 16. Poboación media por municipio. Comunidades autónomas.
Castela e León

1.065
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1.819
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1.839
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2.225
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2.431
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5.715
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Fonte: Instituto Nacional de Estadistica - INE (2020), Padrón Poboación por Municipio.

Para 2035, prevese que a poboación de Galicia diminuirá de 2,6 millóns a preto de 2,3 millóns
de habitantes. Aínda que se prevé que todos os tipos de áreas experimenten un descenso
poboacional, prevese que as cidades, vilas e suburbios aumenten a súa cota de poboación para
2035, ata o 39% no caso das cidades e o 26% no caso das cidades e os suburbios. Pola súa
banda, prevese que as zonas rurais con menor poboación diminuirán nun -1,1 % anual (ou unha
caída da poboación duns 139.000 habitantes), reducindo a súa cota de poboación ata o 20%. O
descenso da poboación esperado está ligado a maiores taxas de mortalidade previstas,
principalmente como resultado do envellecemento.
Traballo
Con relación ao mercado de traballo, a participación de persoas activas no rural, incluídos os
traballadores novos, diminuíu ao longo do tempo máis rápido en Galicia que noutras rexións
RESOE. Entre 2008 e 2018, a proporción do número total de traballadores activos nas zonas
rurais diminuíu do 31,3% (395.700) ao 21,3% (261.500) e a participación dos mozos
traballadores do 29,2% ao 20,4%. Esta caída é menor que a caída do 48% a nivel nacional pero
superior á de rexións RESOE como Cantabria (13%) e Asturias (12%).
En 2018, o 22% dos emprendedores en Galicia situáronse no rural, por debaixo da media das
rexións RESOE (34,6%), pero por enriba da media de España (17,8%). Ao contrario das
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tendencias nacionais, os servizos comunitarios (que inclúen o turismo e os servizos sociais)
aumentaron significativamente a súa participación no emprego no rural entre 2008 e 2018 en
máis de dez puntos porcentuais.
Por sectores, Galicia é a rexión RESOE onde máis caeu o número de empregos no sector
manufactureiro (-28,7%) entre 2008 e 2018. Galicia é tamén a rexión RESOE, xunto con Castela
e León, con maior peso da agricultura, sector forestal e pesqueiro no emprego (6,5% en 2018
fronte, por exemplo, ao 2,6% de Cantabria). Por outra banda, os servizos de alto valor
engadido 6 aumentaron máis entre 2008 e 2018 (+1,7 puntos porcentuais). A tendencia é similar
en RESOE, España e Algarve (Portugal). Galicia foi a única rexión RESOE que xerou emprego
simultaneamente

nos

sectores

"actividades

profesionais,

científicas,

tecnolóxicas,

administración, actividades de servizos de apoio" (3.700 empregos) e "información e
comunicación" (1.700 postos de traballo).
Conectividade dixital
Os datos dispoñibles mostran que España ten un bo acceso global a Internet en todo o seu
territorio. En 2019, o 91% dos fogares tiña acceso a Internet de banda ancha, por diante de
países como Francia (83%) e Italia (84%) (OCDE, 2021). Os fogares de Galicia tamén teñen
acceso a Internet de banda larga relativamente elevado (88%), pero por debaixo da media
nacional. En 2020, Galicia é a rexión de España con menor proporción de persoas que utilizaron
Internet nun período de tres meses (87,4%), significativamente por debaixo das demais rexións
RESOE e da media nacional (93,2%).
Os datos de velocidade de España mostran que as velocidades reais de descarga fixa que
experimentan os individuos varían substancialmente entre e dentro da rexión. Galicia é a
rexión RESOE con maior desviación negativa da media nacional. Os habitantes de Galicia
experimentan, de media, velocidades de descarga fixas por debaixo da media nacional (-15,6%),
seguidos de Asturias (-15%), Cantabria (-7,4%) e Castela e León (+4,1%). Dentro da rexión, os
datos amosan grandes diferenzas na calidade das conexións de banda ancha a pesar de que as
subrexións de Galicia presentan todas as desviacións negativas do ámbito nacional. Mentres
que os habitantes da provincia da Coruña poden esperar experimentar, de media, velocidades
que están un 4,5% por debaixo da media nacional, os veciños da provincia de Lugo
experimentan velocidades de descarga un 34,7% por debaixo da media nacional.

Estas inclúen actividades de información e comunicación, financeiras e de seguros, e actividades profesionais, científicas,
técnicas, administrativas, de servizos de apoio.
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Gráfico 17. Diferenzas na calidade de conexión de banda ancha. Comunidades autónomas.
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Fonte: cálculos da OCDE baseados en Speedtest® by Ookla® Global Fixed and Mobile Performance
Maps. Baseado na análise realizada por Ookla dos datos de Speedtest Intelligence® para o cuarto trimestre
de 2020. Ofrecido por Ookla e consultado o 27-01-2021. Marcas comerciais de Ookla usadas baixo licenza e
reimprimidas con permiso.

3.1.8

3.1.8.1

ACTIVIDADE ECONÓMICA

Nivel de actividade económica e comparativa espacial

No momento actual, a actividade económica ven marcada pola crise sanitaria e económica
provocada pola COVID-19 a nivel mundial. As medidas de confinamento e distanciamento
social adoptadas en todos os países para conter a propagación do virus e evitar a sobrecarga
dos sistemas sanitarios provocaron un desplome da actividade económica en 2020. Porén, a
rapidez con que se implementaron importantes medidas de política fiscal e monetaria
impediron un maior impacto da crise. Despois de máis dun ano e medio de pandemia, o avance
na vacinación permite confiar na saída da crise sanitaria e económica.
España foi un dos países máis afectados pola crise sanitaria. As medidas de confinamento
estritas adoptadas para conter o avance da pandemia provocaron unha forte contracción no
segundo trimestre de 2020. As sucesivas olas de contaxios así como a estrutura produtiva de
España, cun importante peso de actividades máis afectadas polas medidas de distanciamento
social, ralentizaron a recuperación económica nos seguintes trimestres.
A crise sanitaria afectou tamén de forma intensa á economía galega, pero menos que no
conxunto de España. Unha menor incidencia do coronavirus así como as características
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estruturais da economía galega, cun maior peso da industria agroalimentaria (menos afectada
polas restricións) e unha menor dependencia do turismo, axudaron a un comportamento
menos desfavorable da economía galega.
Desde a óptica da demanda, o consumo privado e a inversión foron os máis afectados pola
pandemia. En senso contrario, aumentou o gasto público para enfrontar a emerxencia
sanitaria.
Desde a óptica da oferta, as restricións prexudicaron máis ás actividades máis relacionadas
coa interacción social.
A información económica dispoñible na actualidade sobre 2020 é provisional e menos
detallada do que sería necesario para analizar con profundidade os efectos económicos da
crise. Por iso, neste documento se analiza a actividade económica ata o ano 2019.
Actividade económica: Galicia no contexto da Unión Europa
O Produto Interior Bruto por habitante (PIBpc) en paridades de poder de compra (PPA) de
Galicia situouse en 2019 no 82,1% da media da Unión Europea (UE-27), mentres a media estatal
é de 91,0%. En España só catro comunidades autónomas teñen un PIB por habitante en PPA
igual ou superior á media da Unión Europea.
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Mapa 21. Produto interior bruto por habitante en paridades de poder de compra (PPA). Ano 2019.
Media UE-27 = 100.

Fonte: EUROSTAT: Regional economic accounts.

A situación actual da economía galega no contexto da Unión Europea é o resultado dunha
evolución na que se aprecian dúas etapas divididas pola crise de 2008. Esta situación apreciase
no seguinte gráfico, que representa o indicador do PIB por habitante en PPA con respecto á
media europea para Galicia e para España.
Ata o ano 2007 Galicia converxe coa economía europea. Nese ano, alcanzou o nivel máis alto
medido en porcentaxe sobre o promedio da UE (89,4%). Pese á posterior caída en termos
relativos coa media europea, cómpre resaltar que en 2019 Galicia mellora a súa posición
relativa con respecto ao ano 2000. En España, cun máximo no ano 2006 (105,2 % con respecto
á media UE) a posición en 2019 é peor que a do inicio desta serie (2000).
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Gráfico 18. PIB per cápita en PPA (UE-27=100). Galicia e España. Serie 2000-2019. Porcentaxes.

Fonte: Elaboración propia a partir de Eurostat. Regional economic accounts (ESA 2010).

Só dúas comunidades autónomas, Galicia e Estremadura, presentan un porcentaxe de PIB da
UE máis alto en 2019 que en 2000. Este comportamento é moi singular, posto que ningunha
rexión dos países do sur de Europa consegue incrementar a súa posición relativa con respecto
á media europea no período 2000-2019. De feito, tal e como se aprecia no seguinte mapa,
estes incrementos están concentrados nos países de recente integración na Unión Europea.
Se calculamos as variacións no indicador PIB pc en PPA nas dúas etapas vemos que a maioría
das comunidades autónomas conseguiron converxer na primeira etapa (2000-2009) pero
todas elas retrocederon con respecto á media europea na segunda etapa (2008-2019).
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Mapa 22. Cambios no indicador PIBpc en PPA con respecto a Unión Europea (UE-27). Rexións
europeas. Puntos porcentuais de diferenza.

Fonte: EUROSTAT: Regional economic accounts.
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Galicia no contexto estatal
No contexto da economía española, Galicia sitúase a nove puntos porcentuais da media
estatal. Esta diferenza reduciuse desde 2000, ano no que a diferenza era de 22 puntos ata os
nove puntos referidos no ano 2019. Este diferencial é o mínimo do período 2000-2019.
Gráfico 19. PIB per cápita en PPA. UE-27 = 100. Ano 2019. Porcentaxes.

Fonte: Elaboración propia a partir de Eurostat. Regional economic accounts (ESA 2010).

Galicia é unha das dúas comunidades autónomas nas que a posición relativa con respecto á
Unión Europea (UE-27) mellora con respecto ao ano 2000 (a outra é Estremadura). No período
2000-2019 esta mellora foi de 6,5 puntos. Foi no período inicial pre-crise (2000-2008) no que
este indicador mellorou máis na nosa Comunidade. No ano 2008 Galicia representaba o 89,3%
da media da UE-27, é dicir, nese ano tiña gañado catorce puntos porcentuais con respecto á
media.
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Mapa 23. Cambios no indicador PIB per cápita en PPA con respecto a Unión Europea (UE-27) e
evolución da poboación. Comunidades autónomas.

Fonte: EUROSTAT: Regional economic accounts.

A mellora relativa do PIB por habitante está influenciada pola dinámica demográfica de Galicia
(Mapa 23,B). A poboación española incrementouse entre 2000 e 2019 un 16,2%, mentres a
poboación galega mantívose estancada (2.698.953 habitantes en 2000 e 2.698.920 habitantes
en 2019).
O estancamento da poboación e un incremento do PIB superior ao estatal marca o proceso de
converxencia da economía galega. No seguinte gráfico identificamos as comunidades
autónomas segundo estas dúas variables: crecemento do PIB e crecemento da poboación. A
poboación de Baleares medrou un 45,5% no período 2000-2019, e mantivo un crecemento da
actividade económica superior á media estatal, porén retrocedeu máis de 25 puntos con
respecto á media europea.
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Gráfico 20. Evolución da poboación e do PIB por CA. Variación acumulada 2000-2019. Porcentaxes.

Fonte: Elaboración do PIB por habitante: produtividade, factores demográficos e mercado de
traballo.

Descomposición do PIB por habitante: produtividade, factores demográficos e mercado
de traballo
O indicador PIB por habitante é, pola súa sinxeleza, un indicador xeneralizado para avaliar a
evolución do nivel de actividade dunha economía e para facer comparacións espaciais. É
habitual realizar unha descomposición desta medida entre os factores que a determinan 7, o
que contribúe a entender a evolución desta variable. Descompoñemos o PIB por habitante
como produto de tres expresións:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 15 − 64 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 15 − 64 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

Chamaremos á primeira compoñente factor demográfico, xa que ofrece a porcentaxe de
poboación que está en idade de traballar, e polo tanto de achegar factor produtivo traballo á
economía. A segunda compoñente é unha taxa de ocupación, que mide que porcentaxe de

7 Seguimos a descomposición que se presenta en López Salido, J.D. e Pérez Quirós, G (2005): “Análisis comparativo:
convergencia real, sincronía cíclica y diferenciales de inflación”, en “El Análisis de la Economía Española”. servizos de Estudios
del Banco de España, páxs.435-460
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poboación en idade de traballar está xerando rendas no territorio económico. Por último, o
cociente PIB entre emprego é unha medida da produtividade aparente do traballo.
Unha análise comparada das compoñentes permitirá analizar tres factores que inflúen na
evolución do PIB por habitante e nas diferenzas entre este indicador no caso galego e nas
economías españolas e europea. No seguinte cadro resúmese a posición relativa de Galicia no
contexto europeo para tres anos (2000, 2009 e 2019). O factor demográfico é o que presenta
valores máis próximos á media europea porén desde 2000 ata 2019 afastouse do promedio
comunitario debido ao envellecemento da poboación. No mercado de traballo, Galicia
aproximouse á media europea no medio do período para retroceder de novo en 2019, no que a
taxa de ocupación é do 88,7 % da media europea. Tamén avanzou en termos de produtividade,
como veremos nas seguintes seccións.
Táboa 32. Descomposición do PIB per cápita en termos comparativos coa Unión Europea (EU 27 =
100).

Fonte: Elaboración propia a partir de EUROSTAT: Population on 1 January by age group, sex and
NUTS 2 region; Eurostat: Economic Accounts; Eurostat: Population and employement.

Así, podemos dicir que, ata o ano 2009 a aproximación de Galicia á media europea en PIBpc
debíase fundamentalmente ao factor mercado de traballo (un crecemento da taxa de
ocupación con respecto a 2000) e melloras de produtividade. De 2009 a 2019, Galicia volve
afastarse da media europea, especialmente en termos do mercado de traballo (caída da taxa
de ocupación) á que hai que engadir o factor demográfico, isto é, a caída da taxa de actividade
da poboación galega, debida ao crecemento do envellecemento da poboación.
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3.1.8.2 A evolución da produtividade na economía galega
En termos de produtividade, Galicia reduciu notablemente o seu diferencial coa produtividade
española. En 2019 sitúase no 94,5 por cento da produtividade europea, a catro puntos
porcentuais de España. No ano 2000 estaba no 92,3 por cento da produtividade europea e máis
de dez puntos por baixo da estatal.
Precisamente é a evolución da produtividade un dos factores distintivos da economía galega
no período 2000-2019. A ratio PIB (en paridades de poder de compra) por persoa ocupada
medrou en Galicia a un ritmo anual medio do 2,6%, crecemento superior ao estatal (2,2%) e
europeo (2,5%) o que provoca o achegamento do nivel de produtividade da economía galega á
economía europea.
A produtividade da economía española presenta un carácter contracíclico. Medra
especialmente nos anos de contracción da actividade económica, ao contrario do que ocorre
coa economía da Unión Europea. En Galicia repítese este patrón, pero o crecemento da
produtividade supera á española na meirande parte dos anos da serie 2000-2019.
Gráfico 21. Produtividade do trabalo en Galicia na contorna europea.

A) Produtividade do traballo (en ppa

B) Evolución da produtividade real

por persoa ocupante) (UE-27=100)

por

persoa

ocupada

(taxa

de

variación anual en %

Fonte: Elaboración propia a partir de

Fonte:

Galicia:

Eurostat.

Regional

Eurostat. Regional economic accounts

economica accounts (ESA 2010) España

(ESA 2010).

e UE-27: Eurostat Labour productivity
and unit labour costs.

O PIB real medrou ata 2007 a ritmos similares ao emprego o que provocaba que a
produtividade medrase a ritmos moi inferiores. A partir de 2008 cambia esta tendencia e o
emprego sufriu caídas severas no período 2009-2013, porén, aínda que o PIB tamén caeu fíxoo
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dunha forma menos intensa. O resultado é que neste período prodúcese un notable
incremento da produtividade. Nos últimos anos (2015-2019) o PIB rexistra taxas de crecemento
de cando menos un 2%, mentres o emprego presenta un comportamento menos positivo, o
que redunda en incrementos da produtividade.
Gráfico 22. Evolución do PIB real, emprego e produtividade real por persoa ocupada en Galicia (%).

Fonte: Eurostat. Regional economic accounts (ESA 2010).

3.1.8.3 A estrutura produtiva de Galicia
Neste apartado analizamos a composición do Produto Interior Bruto (PIB) pola vía da oferta.
Desde esta perspectiva de cálculo o PIB está formado polo valor engadido bruto xerado e os
impostos sobre os produtos netos de subvencións. O valor engadido xerado pode
desagregarse en n ramas de actividades ou sectores económicos.
𝑛𝑛

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = � 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

No ano 2020 o sector Servizos achega o 64,1% do PIB da economía galega. No caso da economía
española e europea esta presenza do sector terciario é incluso superior. En cambio, tanto o
sector primario, como o enerxético e a construción teñen unha contribución ao PIB superior
en Galicia. A industria manufactureira, que representa o 11,3 % do produto interior bruto
xerado en Galicia, presenta un peso superior ao estatal, pero tres puntos por baixo do peso
deste sector no conxunto da Unión Europea.
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Gráfico 23. Estrutura produtiva. Ano 2020. Porcentaxes sobre PIB.

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019; EUROSTAT. Anual national
accounts.

A evolución da estrutura produtiva de Galicia desde unha perspectiva temporal ampla está
marcada pola redución (en termos relativos) do sector primario, que en 1980 era o responsable
do 13,9 % do valor engadido xerado en Galicia, mentres en 2020 representaba o 5,4 %. O sector
servizos, pola contra, incrementa de xeito continuo a súa xerarquía dentro da economía
galega, pasando de supoñer algo máis da metade da xeración de valor en 1980 a representar
o 69,9 % do VEB xerado en 2020.
Táboa 33. Estrutura produtiva de Galicia: 1980-2020. Porcentaxes sobre valor engadido total.

Fonte: IGE (2010): "A Economía Galega a través do Marco Input-Output de Galicia 2005"; IGE. Contas
Económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019. IGE. Contas Económicas Trimestrais. Revisión
Estatística 2019.

A achega da industria manufactureira diminúe en Galicia, especialmente ata 2009, do mesmo
xeito que ocorre no conxunto da Unión Europea ou en España. Porén, se no ano 2000 en España
a industria achegaba máis porcentaxe de VEB que en Galicia, a situación muda ao final do
período, e a presenza do sector na economía galega é superior.
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No que respecta ao sector primario, a súa cota no PIB diminúe ata o ano 2009, pero
increméntase no período 2010-2015. En España esta tendencia é similar aínda que de menor
intensidade. En ambas economías o sector resiste mellor a crise económica que outros, en
termos comparativos. En Galicia o sector volve perder peso no período 2015-2019. No ano
2020, marcado polo efecto da pandemia nas economías, o sector recupera peso.
A achega do sector primario á economía da Unión Europea estabilizouse próxima ao 2 % do
valor engadido total xerado desde 2005.
Gráfico 24. Evolución da achega do sector primario e industria manufactureira ao produto interior
bruto. Serie 2000-2019. Galicia, España e UE-27.

Fonte: IGE. Contas Económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019. IGE. Contas Económicas
trimestrais. Eurostat. Anual national accounts.

Para ter unha imaxe estrutural de cada un dos grandes sectores analizamos como é a
composición interna, analizando a achega de cada rama de actividade, nos últimos 5 anos para
os que dispomos de datos desagregados (2014-2018) :
-

No sector primario, a agricultura e gandería representan o 63,9% do valor engadido

xerado polo sector. As actividades pesqueiras representan o 22,3% e a silvicultura o 13,8%
restante.
-

Na industria manufactureira destaca a agroalimentaria, responsable o 22,5% do VEB

xerado na industria manufactureira. A fabricación de vehículos representa un 15,1%, mentres
a fabricación de produtos metálicos achegan o 9,9% do VEB manufactureiro industrial.
-

A xeración e subministro de electricidade e gas é a actividade preponderante no sector

enerxético. O 78,9% do VEB xerado no sector é responsabilidade desta rama. O subministro
de auga, saneamento e xestión de residuos representa o 15,6% do sector mentres as industrias
extractivas achegan o 5,6% restante.
-

O sector da construción, que en 2020 presenta unha achega do 6,7% do PIB, chegou a

representar máis do 10% en varios períodos previos a 2009.
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-

Dentro do sector servizos as actividades máis destacadas e a súa achega ao conxunto do

sector son: comercio (17,7%); as actividades inmobiliarias (15,8%, nas que se inclúen os servizos
de aluguer imputado das vivendas ocupadas polos seus propietarios); actividades sanitarias e
de servizos sociais (9,8 %, principalmente a parte de “non mercado”, prestada
fundamentalmente polas administracións públicas); os servizos xerais de administración
pública (9,2%) e a hostalería (9,2%). Un 23% do sector servizos confórmano os chamados
servizos de non mercado, prestados fundamentalmente polas administracións públicas.

3.1.8.4 Especialización produtiva de Galicia
Para coñecer a especialización produtiva da economía galega no contexto estatal e europeo
calculamos uns índices de especialización produtiva coa maior desagregación sectorial que
permiten as fontes estatísticas. A especialización produtiva defínese como:
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝐺𝐺
𝐺𝐺
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸

Para cada rama de actividade i, o índice será o cociente entre a achega da rama ao PIB de
Galicia e o que a dita rama contribúe ao PIB da economía coa que queremos compararnos. Se
o IEP é superior á unidade a economía galega está especializada en termos relativos con
respecto á economía coa que nos comparamos.
A seguinte táboa resume a información completa do anexo I, recollido ao final do apartado
1.3.7. Galicia presenta especialización produtiva fronte a Europa e España nas ramas de
actividade que forman o sector primario (Agricultura, silvicultura e pesca), así como en
industrias que aproveitan os recursos deste sector (Industria da alimentación e Industria da
madeira). No sector industrial tamén destaca a especialización na fabricación de vehículos de
motor, nas reparacións industriais (na que se inclúe a reparación naval, por exemplo), a
metalurxia e a refinación de petróleo.
No sector servizos existen varias ramas de actividade nas que Galicia presenta especialización
produtiva, entre as que destacamos, polo elevado do índice calculado, as “Outras actividades
profesionais, científicas, técnicas e veterinarias”. Esta rama de actividade inclúe actividades
de deseño industrial que nos últimos anos se desenvolveron notablemente na economía
galega.
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Especialización produtiva fronte á UE-27
Sí

Especialización produtiva fronte a España

Sí

Non

A01. Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados
con elas

B. Industrias extractivas

A02. Silvicultura e explotación forestal

C25. Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e
equipamento

A03. Pesca e acuicultura
C10-C12. Industria da alimentación, fabricación de
bebidas e industria do tabaco
C16. Industria da madeira e da cortiza, agás mobles;
cestaría e espartaría

H53. Actividades postais e de correos
K66. Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos
seguros

C19. Coquerías e refinación de petróleo
C24. Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro
e ferroaliaxes
C29. Fabricación de vehículos de motor, remolques e
semirremolques
C33. Reparación e instalación de maquinaria e
equipamento
D. Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire
acondicionado

Q. Actividades sanitarias e de servizos sociais

O. Administración pública e defensa

F. Construción
G47. Comercio polo miúdo, salvo de vehículos de motor
e motocicletas
H52. Almacenamento e actividades anexas ao transporte
I. Hostalaría
J61. Telecomunicacións
M74-M75. Outras actividades profesionais, científicas,
técnicas e veterinarias

Non

P. Educación
C13-C15. Industria téxtil, confección de roupa de vestir e
industria do coiro e do calzado
G46. Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo
de vehículos de motor e motocicletas
L. Actividades inmobiliarias
R. Actividades artísticas, recreativas e de entretemento
T. Actividades dos fogares como empregadores de persoal
doméstico

Resto de actividades

Galicia presenta especialización produtiva fronte a España (e non fronte á UE-27) en
actividades vencelladas ao sector público (Administración pública e defensa; Actividades
sanitarias e de servizos sociais), así como en industrias extractivas, fabricación de produtos
metálicos, actividades postais e de correos e actividades auxiliares aos servizos financeiros.
Galicia presenta especialización produtiva fronte á UE-27 (pero non fronte á economía
española) no sector téxtil, confección e calzado, no comercio polo xunto, nas actividades
inmobiliarias, nas artísticas, recreativas e de entretemento e nas actividades dos fogares
como empregadores de persoal doméstico.
Os índices calculados permiten analizar a intensidade da especialización. No caso das
actividades do sector primario estes índices toman valores moi elevados, o que indica que
Galicia segue a caracterizarse, fronte as economías da súa contorna, pola gran relevancia dos
recursos que proveñen da terra e do mar. No seguinte gráfico representamos os índices en
escala logarítmica, polo que aqueles sectores con valores positivos indican especialización
produtiva de Galicia fronte as economías española e europea.
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Gráfico 25. Especialización produtiva de Galicia fronte a economía española e europea. Índices de
especialización produtiva en escala logarítmica. Media do período 2014-2018.

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Revisión Estatística 2019; EUROSTAT. Anual national
accounts.

Existe unha especialización moi intensa no caso das actividades de pesca e acuicultura (A03) e
na silvicultura (A02). Tamén é forte a especialización na industria da madeira (C16) e nas
“Outras actividades profesionais, científicas, técnicas e veterinarias” (M74-M75).
Produtividade e especialización produtiva
En páxinas anteriores indicábamos que a produtividade da economía galega era inferior á
economía española e europea, pese a ter unha evolución positiva no período 2000-2019. A
especialización produtiva da economía condiciona a xeración de valor engadido por
traballador. Galicia presenta especialización produtiva en actividades que teñen unha
produtividade baixa, non só en Galicia, senón na Unión Europea. No seguinte gráfico
representamos os índices de especialización produtiva (en escala logarítmica) de Galicia fronte
á Unión Europea xunto cun índice de produtividade por rama de actividade da UE-27. A
utilización dun índice que inclúe a actividade produtiva dos 27 Estados que forman
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actualmente a Unión ten como obxectivo fixar un estándar de produtividade, que sirve para
discriminar que actividades son especialmente produtivas e cales non.
Gráfico 26. Especialización produtiva de Galicia fronte a índice de produtividade europea. Índice de
especialización produtiva en escala logarítmica. Media do período 2014-2018. Un índice de
produtividade = 1 significa que está na media.

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Revisión Estatística 2019; Anual national accounts.

A maioría das ramas de actividade nas que o índice de especialización é superior á unidade
(superior a 0 na escala logarítmica do gráfico) son de baixa produtividade. Por exemplo, as
ramas de actividade nas que a economía galega está máis especializada en comparación a UE
son actividades de produtividade máis baixa da media: pesca (A03), silvicultura (A02),
agricultura (A01), fogares que empregan persoal doméstico (T), hostalería (I), outras
actividades profesionais (M74_75) e a industria da madeira (C16). Outras actividades, nas que
Galicia está especializada en termos relativos coa UE, son actividades de alta produtividade:
telecomunicacións (J61), xeración e distribución de electricidade de gas (D) e refino de petróleo
(C19). Porén, hai que destacar que estas ramas empregan en Galicia tan só a 6.320
traballadores no ano 2018.
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No sector industrial, ademais do refinado de petróleo (C19), Galicia presenta especialización
produtiva na fabricación de automóbiles (C29), que ademais é unha das ramas sobranceiras do
noso tecido industrial, e na rama da metalurxia (C24). Nos tres casos trátase de ramas de
produtividade superior á media. Pola contra, Galicia ten unha presenza moi baixa en
actividades industriais de elevada produtividade do traballo: Industria química e farmacéutica
(C20-21), fabricación de maquinaria e equipamento (C28) ou fabricación de produtos
informáticos, electrónicos e ópticos (C26).

3.1.8.5 Distribución da actividade no territorio galego
Datos provinciais
O 77,8 % do Produto interior bruto galego xérase nas provincias da Coruña e Pontevedra. Lugo
achega o 11,9 % do PIB galego e Ourense o 10,3 % restante. O PIB por habitante da provincia
da Coruña supera en case 10 puntos porcentuais á media galega, sendo a única provincia que
presenta valores superiores á media galega.
Táboa 34. Distribución provincial do PIB. Ano 2018. Porcentaxes.

Distribución do
PIB

Índice PIB por
habitante (sobre a
media galega)

A Coruña

45,5

109,6

Lugo

11,9

97,4

Ourense

10,3

89,8

Pontevedra

32,3

92,9

Galicia

100,0

100,0

Provincia

Fonte: IGE. Produto Interior Bruto municipal. Revisión Estatística 2019.

A estrutura produtiva das provincias é diferente. Na provincia de Lugo destaca o elevado peso
do sector primario que, en 2018, era o responsable do 12,3 % do PIB provincial. En cambio o
sector Servizos presenta nesta provincia a menor achega de toda Galicia. Este sector é
predominante en todas as provincias pero na Coruña é onde se manifesta de forma máis
intensa (o 65,1 % do PIB).
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Táboa 35. Estrutura produtiva provincial. Datos en porcentaxes sobre o PIB. Ano 2018. Porcentaxes.

Primario

Industria

Construcción

Servizos

Impostos netos

A Coruña

3,6

15,7

6,7

65,1

8,9

Lugo

12,3

17,3

6,5

54,4

9,5

Ourense

4,8

21,5

6,2

57,3

10,2

Pontevedra

3,2

17,3

6,5

63,1

9,9

Galicia

4,7

17,0

6,6

62,3

9,4

Provincia

Fonte: IGE. Produto Interior Bruto municipal. Revisión Estatística 2019.

A provincia de Ourense presenta un peso do sector industrial e enerxético do 21,5 %, moi
superior á media galega. Este sector é o responsable do 17,3 % do PIB nas provincias de Lugo
e Pontevedra.

Datos comarcais
A comarca da Coruña é a principal de Galicia en termos de actividade económica (20 % do total
de Galicia en 2018), seguida da comarca de Vigo (17,2 %). As seguintes comarcas, en orde de
magnitude, son as de Santiago, Ourense, Ferrol, Pontevedra e Lugo. Estas sete comarcas
achegan o 64,3 % do PIB de Galicia. Fóra das comarcas cuxa cabeceira é unha gran cidade,
destacan as comarcas do Salnés, Barbanza e O Morrazo. A suma destas tres comarcas
representan un 7,4 % do PIB galego.
Se falamos de PIB por habitante a situación das comarcas é diferente. Destaca o Eume, que
presenta un PIB por habitante case o dobre da media de Galicia. A comarca da Mariña
Occidental rexistra a segunda cifra de PIB por habitante (52,5 % superior á media). As comarcas
da Coruña e Santiago sitúanse en terceiro e cuarto lugar respectivamente, mentres a comarca
de Terra de Trives é a quinta.
A Paradanta, O Condado, A Barcala e Terra de Celanova están entre as comarcas con menor
actividade produtiva por habitante. En todas elas o PIB por habitante é inferior ao 60% da
media de Galicia.
Hai doce comarcas por riba da media galega: A Coruña, Eume, Ordes, Santiago, O Sar,
Chantada, Lugo, A Mariña Occidental, Ourense, Terra de Trives, Valdeorras e Vigo.
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Mapa 24. Produto Interior Bruto (PIB) por habitante e especialización produtiva. Ano 2018. Datos
comarcais. Galicia =100.

Fonte: IGE. Produto Interior Bruto municipal. Revisión estatística 2019.

Para coñecer a especialización produtiva das comarcas utilizamos uns índices de
especialización produtiva para 12 ramas de actividade. Estes índices comparan a estrutura
produtiva de cada comarca coa de Galicia, identificando aqueles sectores máis predominantes,
en termos relativos, nas comarcas galegas.
Vinte comarcas teñen especialización produtiva no sector primario (inclúe agricultura,
gandaría, pesca e silvicultura) e oito comarcas teñen especialización produtiva no sector
enerxético (Eume, Ordes, Chantada, Baixa Limia, Terra de Celanova, Terra de Trives, Viana e
A Paradanta).
A presenza industrial é sobranceira en varias comarcas:
•

Especialización produtiva no sector da extracción e fabricación doutros minerais non

metálicos: comarcas da Fonsagrada, Quiroga, Sarria, Valdeorras, Verín, O Ribeiro e O Baixo
Miño. O 44% do valor engadido galego deste sector xérase nestas comarcas. A importancia do
sector na comarca de Valdeorras queda reflectida polo seguinte dato: o 23,7% do PIB comarcal
provén deste tipo de actividades produtivas.
•

Especialización produtiva no sector da madeira (inclúe a industria da madeira, do papel e

fabricación de mobles): comarcas de Betanzos, Santiago, Lugo, Pontevedra e Tabeirós-Terra
de Montes.
•

Especialización produtiva no sector industrial agroalimentario: comarcas do Barbanza,

Salnés e O Condado. No Barbanza esta industria, fundamentalmente conserveira e de
conxelado de pescado, achega o 18,7% do seu Produto Interior Bruto.
•

As comarcas de Vigo, O Morrazo e Ferrol presentan especialización produtiva no sector

de fabricación de material de transporte e grandes reparacións (inclúe a fabricación de
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automóbiles e a construción naval, entre outras). Na comarca de Vigo o sector é o responsable
do 9,4% do PIB comarcal.
•

Especialización produtiva no sector da metalurxia, produtos metálicos, electrónicos,

eléctricos e maquinaria: comarcas de Fisterra, A Mariña Occidental, Caldas e O Sar. Na Mariña
Occidental este sector é o responsable do 26,7% da actividade produtiva comarcal.
•

As comarcas da Coruña, O Carballiño e Ourense teñen especialización produtiva en

actividades industriais non comprendidas nos anteriores apartados. En particular, inclúese o
téxtil e a confección, o refino, a industria química e farmacéutica, etc.

3.1.8.6 Análise da demanda
A estimación do PIB pola vía da demanda permite a descomposición deste agregado en
demanda interna e demanda externa. A demanda interna está formada polo gasto en consumo
final (que pode provir do sector fogares, das administracións públicas ou das institucións sen
fin de lucro ao servizo dos fogares) e o investimento, ou formación bruta de capital. A demanda
externa é o saldo entre exportacións e importacións. Dito doutro xeito, o PIB é a suma de todos
aqueles bens e servizos producidos nunha economía que teñen como destino a demanda final.
Nos anos 2015-2019 a estrutura do PIB calculado pola vía da demanda na economía galega
difire da que presenta a economía española e europea, fundamentalmente en tres factores:
•

A demanda externa neta 8 é negativa, isto é, as importacións superan ás exportacións.

•

A achega da formación bruta de capital ao PIB é inferior en Galicia

•

O gasto en consumo final representa unha porcentaxe do PIB superior en Galicia, tanto

para fogares e institucións sen fin de lucro ao servizo dos fogares (ISFLSF) como para as
administracións públicas.
Táboa 36. Distribución porcentual do PIB pola vía da demanda. Promedio 2015-2019. Porcentaxes.

Galicia

España

UE27

Demanda interna

100,3

96,7

95,9

Gasto en consumo final

84,0

77,0

74,3

Fogares e ISFLSF

63,2

58,1

53,6

Administracións públicas

20,8

18,9

20,7

Formación bruta de capital

16,4

19,7

21,6

Demanda externa neta

-0,3

3,3

401,0

A demanda externa no caso galego inclúe, ademais das exportacións/expedicións e importacións/introducións con outros
países, os intercambios con outras Comunidades autónomas.

8
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Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión estatística 2019; INE Contabilidade Nacional
Trimestral de España. Revisión Estatística 2019; EUROSTAT. National Accounts.

A achega negativa da demanda externa ao PIB de Galicia é característica da fase de expansión
da economía previa a 2008 e volve a aparecer no ano 2017. No período 2017-2019 a demanda
interna é a responsable do crecemento da actividade económica en Galicia, mentres a
demanda externa está ralentizando o crecemento.

Gráfico 27. Achegas ao crecemento do PIB. Índices de volume. Porcentaxes.

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión estatística 2019.

Desde o ano 1996 ata 2006 as importacións medran en termos reais a unha taxa superior á do
PIB. Ata 2001 as exportacións incluso superan este crecemento, pero de 2002 a 2006 a
evolución das importacións supera a das vendas fora de Galicia. Desde 2008 a 2012 as
importacións medraron a un ritmo menor que o Produto interior bruto.
As exportacións medraron en termos reais a unha taxa superior á do PIB nos anos 1996-2007.
Nos anos 2008 e 2009 rexístrase unha caída incluso superior á do PIB. Desde 2010 ata 2016 as
exportacións rexistran taxas de variación superiores ás das importacións, agás no ano 2012.
No anos 2017 e 2019 a demanda externa detrae puntos de crecemento, isto é, as importacións
medran máis que as exportacións.
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Gráfico 28. Taxas de variación anual. Índice de volume. Porcentaxes.

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión estatística 2019.

No ano 2020, a pandemia provoca un forte decrecemento da economía galega,
fundamentalmente debido contracción da demanda interna. Esta evolución condiciona un
cambio na estrutura da demanda tanto da economía galega como das economías da nosa
contorna. Na seguinte táboa calculamos a distribución porcentual do PIB pola vía da demanda
no ano 2020: como vemos, o gasto en consumo final das administracións públicas gaña peso
específico no PIB se o comparamos co período 2015-2019, polo esforzo realizado polas
distintas administracións públicas na loita contra a pandemia.
Gráfico 29. Distribución porcentual do PIB pola vía da demanda. Ano 2000. Porcentaxes.

Galicia

España

UE27

Demanda interna

100,0

98,5

96,2

Gasto en consumo final

84,4

78,1

74,4

Fogares e ISFLSF

60,5

56,0

51,8

Administracións públicas

23,9

22,0

22,6

Formación bruta de capital

15,6

20,5

21,8

Demanda externa neta

0,0

1,5

3,8

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión estatística 2019; INE Contabilidade Nacional
Trimestral de España. Revisión Estatística 2019; EUROSTAT. National Accounts.

Para coñecer os destinos e orixes de exportacións e importacións utilizamos o Marco inputoutput de Galicia. Esta fonte estatística permite coñecer os destinos das exportacións
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agrupados en: resto do Estado español, resto da Unión Europea e terceiros países. Tamén
permite coñecer as orixes das importacións, distinguindo os mesmos espazos económicos e,
o destino económico destes bens e servizos importados.
Análise das importacións
No ano 2016 o 41,5 % das importacións proviñan do resto de España, o 34,5 % do resto da
Unión Europea e o 24% restante do resto do mundo. Estas porcentaxes variaron no tempo, se
ben, as compras procedentes do resto de España sempre superan ás da Unión Europea, e estas
ás que proceden de terceiros países. Con todo, cómpre resaltar que o resto de España perdeu
peso como provedor de bens e servizos á economía galega.
Táboa 37. Distribución das importacións segundo orixe xeográfica. Porcentaxes.

2005

2008

2011

2016

Resto de España

49,9

48,1

43,9

41,5

Resto da Unión Europea (*)

28,5

30,9

31,6

34,5

Resto do mundo

21,6

21,1

24,5

24

Total

100,0

100,1

100,0

100,0

(*) UE-25 en 2005; UE-27 en 2008 e 2011; UE-28 en 2016

Fonte: IGE. Marco Input-Output de Galicia.

O principal destino económico das importacións é a demanda intermedia, é dicir, o destino
como inputs en procesos produtivos internos na economía galega. En 2016 o 72,3 % das
importacións tiñan este destino, e o 27,7 % restante ían á demanda final. Tamén se mantén
esta tendencia no tempo: a demanda intermedia é o principal destino económico dos bens e
servizos importados pola economía galega 9.
Táboa 38 Distribución das importacións segundo destino económico. Porcentaxes.

2005

2008

2011

2016

Demanda intermedia

67,6

74,3

75,5

72,3

Gasto en consumo final

18,8

17,6

7,5

18,8

Formación bruta de capital

10,8

8,1

17,1

8,9

Exportacións

2,8
100,0

100,0

100

Total

100,0

Fonte: IGE. Marco Input-Output de Galicia.

En 2005 estableceuse o seguinte criterio metodolóxico: os buques entrados para reparar rexístranse como importacións e
unha vez reparados como exportacións (valor do buque máis a reparación). Por este motivo existen importacións que teñen
como destino a exportación (valor do buque). Ver Metodoloxía do Marco Input-Output de 2005 en:

9

http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_MIOGAL_gl.pdf
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Nas etapas nas que medra a produción interior (fases de expansión) as importacións
increméntanse vía demanda interna: para producir máis necesítanse máis bens e servizos
utilizados nos procesos produtivos e este proveñen, en parte, do mercado exterior.
Neste apartado analizamos a presenza das importacións na demanda intermedia da economía
galega a través do Marco input-output de Galicia 2016, ferramenta analítico-estatística que
permite debullar a estrutura económica da rexión.
Do total de demanda intermedia un 36 % provén do mercado exterior. Esta porcentaxe é
variable en función do sector económico. Por exemplo, o 61,2 % da demanda intermedia da
agrupación de ramas de actividade “Fabricación de material de transporte e grandes
reparacións industriais” é importado. Estas importacións representan o 20,9 % das
importacións totais que teñen como destino a demanda intermedia galega.
A agrupación “Resto da industria”, que inclúe a división 19 da CNAE (“Coquerías e refinado de
petróleo”) importa o 73,5 % dos inputs utilizados na produción. Estas importacións
representan o 16,5 % do total importado para a demanda intermedia.
A “Industria agroalimentaria” é a responsable do 14,3 % do que se importa como demanda
intermedia. Nesta agrupación de ramas o 43,6 % dos bens e servizos utilizados como inputs
no proceso de produción proveñen do exterior. A fabricación de pensos, a fabricación de
produtos de pescado (conxelado ou conservas) ou as industrias de fabricación de aceite, por
exemplo, importan máis da metade dos seus consumos intermedios 10.

10

Véxase IGE. Marco input-output 2016.
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Táboa 39. Demanda intermedia total e importada por ramas de actividade. Prezos básicos. Ano
2016. Porcentaxes.

Fonte: IGE. Marco Input-Output de Galicia 2016.

Unha perspectiva complementaria é a dos produtos, é dicir, cales son os bens e servizos que
se importan, de onde proveñen e que destino económico teñen. Existe certa concentración das
importacións. Trece produtos acumulan a metade das importacións totais rexistradas en
Galicia. Os tres produtos cunha importación maior en 2016 son produtos cun destino claro na
demanda intermedia. As compoñentes de vehículos (Código 29B na táboa seguinte), o cru de
petróleo e gas natural (Código 06) e os “Outros produtos da metalurxia e produtos metálicos”
(Código 24B) teñen como destino fundamental a demanda intermedia. As orixes difiren: no
caso das compoñentes de vehículos chegan maioritariamente de países da Unión Europea, o
cru de petróleo e gas natural provén de terceiros países, e os produtos da metalurxia e
produtos metálicos proveñen do resto de Estado español.
Os produtos farmacéuticos (Código 21), cuarto produto de maior importación en 2016, ten
destino no gasto en consumo final (aproximadamente un 70%), sexa este público ou privado,
e na demanda intermedia (o restante 30%).
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Táboa 40. Importacións por produtos. Datos a prezos básicos. Ano 2016.

Fonte: IGE. Marco Input-Output de Galicia 2016.

Análise das exportacións
O principal mercado das exportacións galegas é o resto de España, que representou no ano
2016 o 44,2% das exportacións totais. Porén, esta cota reduciuse progresivamente desde
2005. As exportacións a terceiros países gañaron relevancia desde 2008, ata representar o
14,6 % das exportacións totais en 2016.
Táboa 41. Distribución das exportacións segundo destino xeográfica. Porcentaxes.

2005

2008

2011

2016

Resto de España

53,7

53,1

49,2

44,2

Resto da Unión Europea (*)

33,4

36,1

36,2

39,8

Resto do mundo

12,9

10,9

14,6

15,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

(*) UE-25 en 2005; UE-27 en 2008 e 2011; UE-28 en 2016

Fonte: IGE. Marco Inpt-Output de Galicia.
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A pesar dos cambios nos destinos da produción, a propensión á exportación da economía
galega alterouse pouco. Definimos esta propensión como:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

En 2016 esta ratio foi de 25,1%, isto é, un cuarto da produción total da economía galega ten
como destino a exportación. En 2008 a propensión era do 24,2%.
Existen diferenzas significativas nesta ratio por agrupación de produtos. No sector servizos é
baixa esta propensión, xa que o groso das exportacións galegas está composto por bens
primarios e industriais. Porén, pese a ser baixo, incrementouse notablemente desde 2008, e
no ano 2016 o 8,2% da produción do sector servizos expórtase 11.
Táboa 42. Propensión á exportación: porcentaxe de produción exportada. Exportación a prezos
básicos/Produción a prezos básicos. Datos en porcentaxes.

Fonte: IGE. Marco Inpt-Output de Galicia.

Nos servizos comerciais estanse incluíndo as marxes comerciais de produtos de bens e servizos cuxo destino é a exportación.
Os servizos prestados polas unidades clasificadas no comercio que realizan a exportación computan como exportación de
servizos a prezos básicos. Na valoración a prezos de adquisición estes servizos comerciais van incluídos na valoración do
produto que se exporta.

11
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No sector primario expórtase un 30,1 % da produción, mentres no sector industrial máis da
metade da produción ten como destino o mercado exterior. Dentro desta agrupación, os
produtos da “Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais”
destacan cunha propensión á exportación do 77,2 %. Esta agrupación inclúe a produción de
vehículos automóbiles e a fabricación naval. No primeiro caso expórtase o 99,3 % da produción
interior 12. Cómpre destacar tamén o incremento na propensión á exportación dos produtos das
industrias extractivas e nos da madeira, papel e mobles. Nestas industrias, que tiñan á
construción como un dos principais clientes, apréciase unha reorientación dos destinos da
produción desde 2008.
Tamén destacan as exportacións do sector enerxético, que destina principalmente ao mercado
estatal o superávit na produción eléctrica.
Se analizamos a composición das exportación de produtos a prezos de adquisición no último
Marco input-output de Galicia 13, correspondente ao ano 2016, vemos que os “Vehículos de
motor” lideraron as exportacións galegas. Esta exportación representa o 16,8 % do total e ten
como destino fundamentalmente os países da Unión Europea. A propensión a exportar, como
xa destacamos, é do 99,3 %, é dicir, a inmensa maioría da produción ten como destino a
exportación.
As “Conservas (pescado, moluscos e crustáceos)” representan o 7,8 % das exportacións total,
teñen como destino, principalmente, o mercado do resto de España e presentan unha
propensión á exportación do 91,1%.
As “Prendas de vestir” representan o 5,5 % das exportacións totais, nunha industria moi
vinculada ao mercado exterior (o 88,1 % da produción expórtase) e a distribución por destinos
é moi equilibrada: 28,6 % ten como destino o resto de España, o 32,6 % o resto de países da
UE e o 38,8 % o resto de países.
A exportación de enerxía eléctrica 14 representa o 3,8 % das exportacións totais e teñen como
destino o resto de comunidades autónomas.

12

Véxase IGE. Marco Input-Output 2016.

A análise do comercio exterior de Galicia a partir do Marco Input-Output difire, por cuestión metodolóxicas, do que se pode
realizar a partir dos datos dos movementos de mercadorías por aduanas (a partir dos datos da Agencia Estatal de
Administración Tributaria). Para coñecer estas diferenzas metodolóxicas pode consultarse a sección “Comercio exterior” na
metodoloxía do Marco Input-Output (páxinas 18 e 19).

13

Consulta en: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/Met_actualizacionMiogal_16_gl.pdf
Na metodoloxía do Marco Input-Output 2016 indícase que a estimación das exportacións segue o seguinte criterio: a
electricidade consumida en Galicia por consumidores finais ou polas industrias é de orixe interior e o excedente (diferenza
entre produción e consumo interior) expórtase ao resto de España.
14

Ver: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/Met_actualizacionMiogal_16_gl.pdf
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Táboa 43. Exportacións por produtos. Datos a prezos básicos. Ano 2016.

Fonte: IGE. Marco Input-Output de Galicia 2016.

Análise da demanda interna: gasto en consumo final e formación bruta de capital
O peso do investimento no PIB galego é inferior ao de España e a Unión Europea (UE-27). No
período 2015-2019 achega o 16,4 % do PIB cando chegou a representar máis do 30 %. No
período 2008-2013 tivo taxas de crecemento negativas.
O gasto en consumo dos fogares e institucións sen fin de lucro ao servizo dos fogares (ISFLSF)
medrou a taxas positivas desde o ano 2015, mentres o gasto das administracións públicas
amosa un comportamento similar ao dos fogares desde 2014, porén, antes desa data medraba
a un ritmo superior. En 2020 é a única compoñente da demanda interna que amosa un
crecemento positivo.
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Gráfico 30. Evolución das compoñentes da demanda interna. Índices de volume.

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión estatística 2019.

Podemos segmentar o gasto en consumo dos fogares por tipo de fogar, en función de cal sexa
o tipo principal de renda percibida. No ano 2018, os fogares cuxa principal fonte de renda son
as remuneracións de asalariados concentran o 49,5 % do gasto. Aqueles nos que a principal
fonte de renda son as pensións contributivas concentran o 34 %. Os fogares cuxa principal
fonte de renda son as rendas mixtas (traballo por conta propia) achegan o 13 % do total. Por
último, o gasto en consumo daqueles cuxa principal fonte de renda provén de prestacións non
contributivas ou outros tipos de ingresos non derivados do traballo representan o 3,4% do
total.
A maior parte do consumo en Galicia é realizado por fogares cuxa principal fonte de ingreso
provén do seu traballo por conta allea, con todo non é desprezable o consumo dos fogares
que dependen das prestacións públicas (o seu consumo representa máis dun terzo do gasto
en consumo final)
Estas porcentaxes modificáronse nos últimos anos. A presenza dos fogares cuxa principal
fonte de renda son as prestacións no consumo total incrementouse (era o 28,8 % en 2010) e
diminuíu a cota de consumo dos fogares con rendas derivadas do traballo por conta propia. O
consumo final dos fogares con rendas asalariadas recuperan a cota no total en 2018, tras anos
de perda de peso.
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Os anos de incremento de gasto en consumo final son anos nos que o peso dos fogares cuxa
principal fonte de renda é o traballo asalariado no consumo final é crecente. Isto é, existe unha
relación entre o incremento das rendas salariais e o incremento do gasto en consumo.
Gráfico 31. Distribución porcentual do gasto en consumo por tipo de fogar. Porcentaxes.

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019.

Unha visión complementaria é a análise da cesta da compra dos fogares galegos, isto é, a
composición do gasto en consumo final por grupo de produtos. Seguindo a “Clasificación de
bens e servizos” (COICOP) que clasifica o consumo en 12 grandes grupos.
O gasto en vivenda, auga, gas, electricidade e produtos alimenticios (grupo 1+ grupo 4) supón
case o 35,3% do gasto dos fogares galegos no 2018. Debe terse en conta que no gasto en
vivenda tamén se inclúe o gasto en alugueiro imputado dos fogares residentes nunha vivenda
en propiedade.
Estes gastos son especialmente relevantes nos fogares cuxa principal fonte de renda son as
prestacións contributivas (44,6%), fogares que, pola contra, concentran menos gasto en
artigos de vestir e calzado, transportes e, especialmente, no grupo 11 “Hoteis, cafés e
restaurantes”.
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Naqueles fogares cuxa principal fonte de renda son os salarios tamén destaca unha maior
porcentaxe de gasto en “Ocio, espectáculos e cultura” e “Ensino”. O gasto en “Saúde”, en
cambio, está mais presente nos fogares cuxa principal fonte de renda son as pensións
contributivas.
Táboa 44. Distribución porcentual do gasto en consumo final. Ano 2018. Estruturas porcentuais.

TIPO DE FOGAR POR PRINCIPAL FONTE DE
INGRESOS:

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019.

3.1.8.7 Análise das rendas
A estimación do PIB pola vía das rendas permite a descomposición deste agregado en rendas
do traballo asalariado (Remuneración dos asalariados), rendas do factor capital (Excedente de
explotación e rendas mixtas) e o papel da administración pública (gravando con impostos
sobre a produción e as importacións e outorgando subvencións).
Dentro da remuneración dos asalariados distinguimos:
-

Soldos e salarios: inclúe a remuneración do asalariado e as cotizacións sociais a cargo do

asalariado, ademais dos impostos sobre a renda (retencións IRPF, por exemplo)
-

Cotizacións sociais a cargo dos empregadores: aquelas pagadas aos sistemas de

seguridade social ou outras vinculadas ao emprego coa finalidade de garantir as prestacións
sociais dos asalariados.
O excedente de explotación é un saldo contable que rexistra as rendas do factor capital que
inclúe a remuneración do factor traballo por conta propia. As rendas percibidas no proceso de
produción por unha empresa non constituída en sociedade son un concepto específico
denominado renda mixta xa que contén tanto a remuneración do traballo como a
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remuneración do capital do traballador por conta propia. Este concepto coñécese como renda
mixta.
En termos comparativos, a participación das rendas salariais é menor en Galicia que en España
e na Unión Europea. A evolución galega amosa un peso crecente ata o 2009 (48 %) e unha
caída no período 2010-2017 (43,8 %). Nos anos 2018 e 2019, rexístranse crecementos das
rendas salariais no PIB. En 2019, este cociente é do 45,9 % en España e de 47,4 % na UE-27.
No ano 2020, a caída da actividade económica incide especialmente nas rendas do factor
capital (o excedente de explotación), polo que as rendas salariais, pese a ter unha evolución
negativa, gañan peso no conxunto do PIB.
A participación da remuneración de asalariados no PIB de Galicia foi menor á española en todo
o período, e moi similar á europea no período 2007-2011. A partir deste ano a evolución da
economía galega e europea é moi dispar: cae a participación dos salarios no PIB en Galicia e
mantense estable no conxunto da Unión Europea.
Gráfico 32. Peso da remuneración de asalariados no PIB. Porcentaxes.

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Revisión estatística 2019. IGE. Contabilidade trimestral.
Revisión estatística 2019; Eurostat. National accounts.
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Para coñecer máis polo miúdo as razóns desta disparidade na evolución é útil descompoñer o
peso da remuneración de asalariados no PIB en catro compoñentes, seguindo a seguinte
expresión 15:
𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) =
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)

As catro compoñentes representan o seguinte:
-

A ratio entre Remuneración de asalariados (RA) e horas efectivas asalariadas (HEA) é unha

medida da remuneración por hora traballada. Para facelas comparables entre espazos
utilizamos as paridades de poder de compra.
-

A ratio horas efectivas (HEA) entre persoas asalariadas é un indicador das xornadas

medias anuais dos traballadores asalariados.
-

A ratio persoas asalariadas entre persoas ocupadas é unha proporción de asalarización,

isto é, indica de todas as persoas ocupadas cal é a porcentaxe que está traballando por conta
allea.
-

Finalmente, a ratio persoas ocupadas dividido entre PIB en paridades de poder de compra

é un indicador inverso da produtividade.
Na seguinte táboa exprésanse as catro compoñentes para a economía galega, española e
europea, calculados para o ano 2018.
Táboa 45. Descomposición do peso da remuneración de asalariados/as no PIB. Ano 2018.

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Revisión estatística 2019; Eurostat. National accounts (ESA
2010).

Nótese que a ratio en paridades de poder de compra (PPA) é idéntico a ratio representado no gráfico anterior (que non usa
PPA). As PPA calcúlanse por país, pero non difiren por concepto contable e serán as mesmas no numerador (Remuneración de
asalariados) e no denominador (PIB).

15
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Galicia presenta unha remuneración por hora traballada inferior a España e o conxunto da UE27, un coeficiente de asalarización menor (é dicir, unha maior proporción de traballadores por
conta propia) e unha produtividade menor (unha inversa da produtividade máis elevada). Estes
tres factores inciden na menor participación da remuneración no produto interior bruto (PIB).
Pola contra, presenta unhas xornadas medias máis altas.
Segundo se aprecia no gráfico anterior, desde 2009 a participación das rendas salariais no PIB
redúcese en máis de catro puntos, redución similar a ocorrida no conxunto estatal e ambas
moi diferentes da tendencia que se observa na UE-27. Utilizando a descomposición deste
indicador podemos coñecer cal das compoñentes é a responsable deste comportamento:
-

O crecemento da remuneración por hora sitúase no 14% e é superior ao estatal.

-

As xornadas medias caen nunha contía relativa similar á do conxunto estatal.

-

O ratio de asalarización increméntase lixeiramente

-

A inversa da produtividade cae de xeito moi intenso, é dicir, a produtividade está

medrando máis que no conxunto da UE-27 e de España, e este crecemento supera o da
remuneración por traballador.
Gráfico 33. Taxas de variación das compoñentes do ratio RA/PIB. 2009-2018.

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Revisión estatística 2019; Eurostat. National accounts.

A perda de peso da remuneración de asalariados no PIB está moi influenciado nos últimos anos
polo desigual comportamento da produtividade e dos salarios. A evolución destas dúas
variables é desigual en Galicia e presenta particularidades con respecto as economías da nosa
contorna.
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Gráfico 34. Diferencial de crecemento entre produtividade e remuneración. Porcentaxes.

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Revisión estatística 2019; Eurostat. National accounts (ESA
2010).

Nos anos 2006-2009 a remuneración por hora traballada medrou máis que a produtividade
(medida por PIB por hora traballada), especialmente nos anos 2008 e 2009 nos que este
comportamento tamén ocorre na UE-27. Desde 2009 esta tendencia invértese e a
produtividade da economía galega acada taxas de crecemento que, nalgúns anos, superan en
2 puntos porcentuais ao crecemento dos salarios (así ocorre en 2010, 2012 e 2014). Isto provoca
unha perda de peso das rendas salariais no PIB galego, ao contrario de que ocorre na Unión
Europea, onde estes diferenciais de taxas de crecemento son moito menores, polo que a
participación das rendas salariais no PIB consegue manter certa estabilidade.

Composición das rendas salariais por sexo e nivel de estudos
O 43,1 % dos soldos e salarios son percibidos por mulleres. No colectivo feminino destaca o
sector servizos como o principal provedor de rendas salariais. É especialmente relevante o
sector “Servizos II” que engloba as seccións O a T da CNAE-2009: Administración pública,
educación, sanidade, servizos sociais, actividades artísticas e recreativas e outros servizos que
achegan máis do 50% das rendas salariais percibidas polas mulleres. Porén, este sector só
supón o 24,3 % no caso das rendas salariais dos homes. No colectivo masculino, con respecto
ás mulleres, é especialmente relevante a súa presenza no sector primario, industrial e de
construción. O sector servizos é o preponderante (o 62 % das rendas salariais xeradas polos
homes) pero é maior a presenza no sector “Servizos I” que engloba as seccións G a N (comercio,
transporte, hostalería, actividades financeiras e servizos empresariais).
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Táboa 46. Distribución dos soldos e salarios por sexo e sector económico. Ano 2018. Porcentaxes.

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019.

Se atendemos aos ingresos salariais obtidos en función do nivel educativo, no ano 2018, case
o 56% da masa salarial corresponde a traballadores con educación superior, o 19% a
traballadores coa segunda etapa de educación secundaria e preto do 25% a traballadores coa
primeira etapa de educación secundaria ou nivel de estudos inferior. Se nos fixamos na
distribución por sexo e nivel de estudos, vemos que no caso das mulleres o do 63,6 % das
rendas recíbenas mulleres con nivel de estudos superior, sendo esta porcentaxe do 50,1 % no
caso dos homes . Isto está estreitamente relacionados cos distintos sectores de actividade de
onde proveñen maioritariamente as rendas salariais dun e doutro colectivo que se comentaba
anteriormente.
Táboa 47. Distribución dos soldos e salarios por sexo e nivel de estudos. Ano 2018. Porcentaxes.

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019.

No período 2010-2018 obsérvase un incremento da porcentaxe de masa salarial
correspondente ao colectivo con educación superior e unha diminución na correspondente ao
colectivo coa primeira etapa de educación secundaria ou inferior. Entre outros factores, isto
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pode explicarse polo feito de que durante a crise destruíuse principalmente emprego en
sectores que tradicionalmente empregan máis man de obra con estudos non superiores, como
pode ser a construción. Por outra banda, tamén se debe ter en conta, a propia estrutura
poboacional, onde cada vez é maior a porcentaxe da poboación con estudos superiores (sen
que isto implique necesariamente que o traballo que desempeñan requira esta cualificación).
Paralelamente, neste período increméntase o peso das mulleres no conxunto dos
traballadores por conta allea. No ano 2010 as mulleres percibían o 38,7 % dos “Soldos e
salarios” totais da economía galega, e esta porcentaxe incrementouse ata o 43,1 % no ano
2018.
Gráfico 35. Masa salarial por nivel de estudos e sexo. Serie 2010-2018.

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019.

A renda dispoñible bruta do sector fogares
A renda dispoñible bruta dos fogares mide a cantidade de recursos que os fogares teñen
dispoñible para o gasto en consumo ou o aforro. A compoñente mais importante deste
agregado é a remuneración de asalariados. Os fogares obteñen rendas primarias, aquelas que
reciben pola súa participación directa no proceso de produción (por exemplo, a remuneración
de asalariados), ou ben as rendas a cobrar polo propietario dun activo financeiro ou dun
recurso natural por facilitar fondos ou poñer os recursos naturais a disposición doutra unidade
institucional.
Na renda dispoñible bruta tamén interveñen as operacións de redistribución de renda, é dicir,
o pago dos impostos correntes sobre a renda e o patrimonio, das cotizacións sociais e a
percepción de prestacións sociais así como outras transferencias correntes.
Podemos descompoñer a evolución da renda dispoñible bruta analizando a contribución de
cada grupo de variables que compoñen este agregado:

124

TOMO I – PEG 22-30

•

Remuneración de asalariados: son as rendas do traballo asalariado e teñen unha

contribución positiva á Renda Bruta
•

Resto de rendas: nas que se inclúen tanto as rendas xeradas polo traballo non

remunerado (rendas mixtas), as derivadas da propiedade do activo vivenda (excedente de
explotación) e outras rendas como as que proveñen da propiedade de activos financeiros ou
outras transferencias.
•

Efecto das administracións públicas: neste grupo inclúense os impostos e as cotizacións

que pagan os fogares, pero tamén as prestacións públicas (pensións, prestacións non
contributivas ou prestación por desemprego).
Táboa 48. Descomposición da Renda Bruta Dispoñible dos Fogares (RBD) por grupo de variable.

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social.

A renda dispoñible bruta achega unha información coherente con outras variables do sistema
de contas, como pode ser o PIB, pero ofrece unha visión centrada na economía das persoas
(unidades institucionais agrupadas no sector fogares).
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Gráfico 36. Evolución do PIB e da Renda dispoñible bruta (2010-2019). Números índices. Ano
2010=100.

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Revisión estatística 2019; IGE. Contas económicas
trimestrais. Revisión estatística 2019; IGE. Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019.

A evolución do Produto Interior Bruto (PIB) e da renda dispoñible desde 2010 amosa un
comportamento diferente. No ano 2016 o PIB recupera o nivel que tiña en 2010, mentres a
renda dispoñible bruta dos fogares non recupera ata 2017.
Un dos factores que inflúe nesta evolución é o diferencial entre produtividade e remuneración
media que tratamos no apartado anterior. Dado que a remuneración medrou a menor ritmo
que a produtividade, ralentizouse a converxencia entre as evolucións de PIB e renda dispoñible
bruta, é dicir, a recuperación económica tarda en chegar aos fogares.
No seguinte gráfico pode observarse como a evolución da renda dispoñible bruta está moi
relacionada coas rendas salariais e como o papel das administracións públicas contrarresta a
evolución das rendas salariais e do resto: contribúe positivamente á renda dos fogares
(prestacións sociais, por exemplo por desemprego) nos momentos no que o resto de rendas
diminúe e negativamente (a través de impostos e cotizacións) na fases expansivas.
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Gráfico 37. Evolución da Renda dispoñible bruta (2011-2018) e achega das compoñentes.
Porcentaxes.

Fonte: IGE. Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019.

A renda dispoñible bruta por habitante en Galicia foi de 15.132 euros no ano 2017, fronte aos
15.618 euros do total estatal. A composición difire en ambas economías: a remuneración de
asalariados representa o 67,5% da RDB en Galicia e un 75% en España; as prestacións sociais,
que en España representan o 27,7% da RDB alcanzan en Galicia o 31,5%. O factor demográfico
(que analizamos na sección da descomposición do PIB por habitante) determina estes
diferenciais: temos una proporción de poboación en idade de traballar inferior á estatal.

A distribución territorial da renda dos fogares
Provincial
Os fogares da provincia da Coruña teñen unha renda dispoñible bruta un 5,5 % superior á
media galega. O resto de provincias teñen un dato inferior á media, sendo Pontevedra a
provincia que presenta un indicador máis próximo aos 14.722 euros por habitante que
representan a media galega. A provincia de Ourense é a que presenta un valor inferior deste
indicador, case oito puntos por baixo da media.
A composición da renda dispoñible bruta dos fogares é diferente nas provincias galegas. O
peso das prestacións sociais é especialmente relevante nas provincias de Ourense (36,6 %) e
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Lugo (34,3 %). A remuneración de asalariados, que nas catro provincias é a principal
compoñente da renda dos fogares, representa o 70 % na provincia da Coruña e o 68,8 % en
Pontevedra. Recordemos que estas provincias concentraban máis das tres cuartas partes do
PIB en Galicia.
Táboa 49. Renda dispoñible bruta provincial. Ano 2018.
RBD por
habitante

Índice sobre a
media galega

% Remuneración
de asalariados

% Prestacións
sociais

Galicia

15.132

100,0

67,5

31,5

A Coruña

15.970

105,5

70,0

30,3

Lugo

14.444

95,5

61,4

34,3

Ourense

14.076

93,0

59,3

36,6

Pontevedra

14.722

97,3

68,8

30,6

Fonte: IGE. Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019.

Comarcal
As comarcas da Coruña e de Santiago son as que presentan unha maior renda bruta por
habitante e as únicas que, no ano 2018, superan os 17.000 euros. A renda destas comarcas
supera en máis de 15 puntos porcentuais a media galega. Séguenlle en relevancia as comarcas
de Ourense, Lugo e Vigo. A comarca de Ourense é a única da súa provincia cunha renda por
habitante superior á media galega, na provincia de Lugo temos, ademais da comarca da capital
da provincia, a comarca da Mariña Oriental cunha renda por habitante superior á media. Na
provincia de Pontevedra, só as comarcas de Vigo e Pontevedra teñen unha renda dispoñible
bruta por habitante superior á media galega.
Nas comarcas dos Ancares, A Fonsagrada, Quiroga, Baixa Limia, Terra de Caldelas e Terra de
Celanova as prestacións sociais que reciben os fogares son a principal fonte de renda. Nestas
comarcas, nas que a masa salarial é inferior ao volume de prestacións recibidas, máis dun
terzo da súa poboación supera os 65 anos 16.

16
Pode
consultarse
esta
información
en
IGE.
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0201004
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Mapa 25. Renda dispoñible bruta por comarcas. Ano 2018. Índice sobre a media galega (A) e
principal fonte de renda da comarca (B).

Fonte: IGE. Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019.

Municipal
Os concellos das sete grandes cidades de Galicia concentran o 42 % da renda dispoñible. A
poboación que reside neles representa o 36 % dos habitantes de Galicia. Esta concentración
ten influencia sobre o reparto da renda municipal, non só pola relación entre o número de
habitantes e a renda total dun concello, senón porque tamén nos dá idea da concentración
das actividades produtivas, xeradoras de renda e emprego, que actúan como elemento de
fixación de poboación. De feito, a renda total dos residentes na Coruña e Vigo supón o 23% do
total da renda (e o 19,6 % da poboación).
Táboa 50. Renda dispoñible bruta nos concellos das sete grandes cidades. Ano 2018. Persoas, miles
de euros, euros por habitante.

Fonte: IGE. Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019.
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Porén, o concello de Oleiros, cunha renda por habitante de 22.959 euros en 2018, é o concello
galego cunha maior renda. Neste ano é un 51,7 % superior a renda media galega (15.132 euros).
Outros seis concellos teñen unha renda media por habitante que supera en quince puntos ou
máis á media galega no ano 2018: A Coruña, Santiago de Compostela, Bergondo, Nigrán,
Ourense e As Pontes de García Rodríguez. Os concellos de Teo, Lugo e Pontevedra completan
os 10 concellos con máis renda por habitante.
Táboa 51. Concellos con maior renda media por habitante. Ano 2018. Euros por habitante.

Fonte: IGE. Renda municipal dos fogares. Revisión estatística 2019.

Entre os concellos de maior renda por habitante atópanse os catro concellos capital de
provincia, ademais de Santiago de Compostela e concellos pertencentes ás áreas
metropolitanas dos grandes concellos (Oleiros, Bergondo, Nigrán ou Teo). As Pontes de García
Rodríguez é a excepción nesta relación.
A maioría dos concellos con maior renda por habitante sitúanse no eixe Ferrol-Vigo. Porén,
concellos como o Barco de Valdeorras, Castro Caldelas, Ribadeo, Viveiro, Foz ou Cervo son
excepcións, ademais do xa citado concello das Pontes de García Rodríguez.
Os concellos con menor renda sitúanse, fundamentalmente, no sueste da provincia de
Pontevedra e en determinadas zonas da provincia de Ourense.
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Mapa 26. Renda dispoñible bruta (RDB) por habitante e principal fonte de renda. Concellos.

Fonte: IGE. Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019.

Aínda que a presenza das rendas salariais é maioritaria, moitos dos concellos das provincias
de Lugo e Ourense presentan como principal forma de renda as prestacións sociais. Catro
concellos (Friol, A Pastoriza, Portomarín e a Illa de Arousa) teñen como principal fonte de
renda os ingresos polo traballo por conta propia (rendas mixtas), neste caso moi vinculado a
explotación dos recursos agrogandeiros ou pesqueiros.
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ANEXO I: Indices de especialización fronte a UE e España

Media do período 2013-2017

Índice > 1 implica especialización; En escala
logarítmica, un índice positivo indica especialización
Ramas de actividade
A01. Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados
con elas
A02. Silvicultura e explotación forestal
A03. Pesca e acuicultura
B. Industrias extractivas
C10-C12. Industria da alimentación, fabricación de
bebidas e industria do tabaco
C13-C15. Industria téxtil, confección de roupa de vestir
e industria do coiro e do calzado
C16. Industria da madeira e da cortiza, agás mobles;
cestaría e espartaría
C17. Industria do papel
C18. Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
C19. Coquerías e refinación de petróleo
C20-C21. Industria química e fabricación de produtos
farmacéuticos
C22. Fabricación de produtos de caucho e plásticos
C23. Fabricación doutros produtos minerais non
metálicos
C24. Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro
e ferroaliaxes
C25. Fabricación de produtos metálicos, agás
maquinaria e equipamento
C26. Fabricación de produtos informáticos, electrónicos
e ópticos
C27. Fabricación de material e equipamento eléctrico

Escala logarítmica

Respecto a Respecto a
UE-27
España

Respecto a Respecto a
España
UE-27

2,26

1,27

0,35

0,10

3,40
22,92
0,75

7,96
8,47
1,63

0,53
1,36
-0,13

0,90
0,93
0,21

1,39

1,17

0,14

0,07

1,42

0,96

0,15

-0,02

1,89

3,34

0,28

0,52

0,88

0,97

-0,06

-0,01

0,68

0,75

-0,17

-0,13

1,51

1,28

0,18

0,11

0,23

0,28

-0,63

-0,55

0,46

0,61

-0,33

-0,21

0,79

0,87

-0,10

-0,06

1,43

1,37

0,16

0,14

0,84

1,19

-0,07

0,08

0,19

0,86

-0,73

-0,06

0,38

0,76

-0,41

-0,12

0,23

0,61

-0,64

-0,22

1,01

1,75

0,00

0,24

0,79

0,80

-0,11

-0,10

0,54

0,89

-0,26

-0,05

1,15

1,39

0,06

0,14

2,17

1,65

0,34

0,22

E. Fornecemento de auga, actividades de saneamento,
xestión de residuos e descontaminación
F. Construción
G45. Venda e reparación de vehículos de motor e
motocicletas

0,87

0,73

-0,06

-0,14

1,37

1,20

0,14

0,08

0,92

0,88

-0,04

-0,06

G46. Comercio por xunto e intermediarios do comercio,
salvo de vehículos de motor e motocicletas
G47. Comercio polo miúdo, salvo de vehículos de motor
e motocicletas

1,02

0,95

0,01

-0,02

1,23

1,01

0,09

0,01

C28. Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n.
C29. Fabricación de vehículos de motor, remolques e
semirremolques
C30. Fabricación doutro material de transporte
C31-C32. Fabricación de mobles e outras industrias
manufactureiras
C33. Reparación e instalación de maquinaria e
equipamento
D. Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire
acondicionado
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(continuación)

Ramas de actividade
H49. Transporte terrestre e por tubaxe
H50-H51. Transporte marítimo e por vías navegables
interiores; transporte aéreo
H52. Almacenamento e actividades anexas ao
transporte
H53. Actividades postais e de correos
I. Hostalaría
J58. Edición
J59-J60. Actividades cinematográficas de vídeo e
televisión, gravación de son e edición musical;
actividades de programación e emisión de radio e
televisión
J61. Telecomunicacións
J62-J63. Programación, consultoría e outras actividades
relacionadas coa informática; servizos de información
K64. Servizos financeiros, agás seguros e fondos de
pensións
K65. Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás
seguranza social obrigatoria
K66. Actividades auxiliares aos servizos financeiros e
aos seguros
L. Actividades inmobiliarias
M69-M70. Actividades xurídicas e de contabilidade;
actividades das sedes centrais; actividades de
consultoría e de xestión empresarial
M71. Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría;
ensaios e análises técnicas
M72. Investigación e desenvolvemento
M73. Publicidade e estudos de mercado
M74-M75. Outras actividades profesionais, científicas,
técnicas e veterinarias
N77. Actividades de aluguer
N78. Actividades relacionadas co emprego
N79. Actividades de axencias de viaxes, operadores
turísticos, servizos de reservas e actividades
relacionadas con estes
N80-N82. Actividades de seguridade e investigación;
servizos a edificios e actividades de xardinería;
actividades administrativas de oficina e outras
actividades auxiliares das empresas
O. Administración pública e defensa
P. Educación
Q. Actividades sanitarias e de servizos sociais
R. Actividades artísticas, recreativas e de entretemento
S94. Actividades asociativas
S95. Reparación de ordenadores, efectos persoais e
artigos de uso doméstico
S96. Outros servizos persoais
T. Actividades dos fogares como empregadores de
persoal doméstico

Datos orixinais

Escala logarítmica

Respecto a Respecto a
UE-27
España

Respecto a Respecto a
UE-27
España

0,95

0,94

-0,02

-0,03

0,16

0,26

-0,79

-0,59

1,06

1,05

0,03

0,02

0,71
2,29
0,25

1,26
1,04
0,61

-0,15
0,36
-0,60

0,10
0,02
-0,21

0,56

0,56

-0,25

-0,25

1,40

1,14

0,15

0,06

0,30

0,48

-0,53

-0,32

0,67

0,79

-0,17

-0,10

0,86

0,95

-0,07

-0,02

0,66

1,22

-0,18

0,09

1,00

0,93

0,00

-0,03

0,41

0,67

-0,38

-0,17

0,67

0,84

-0,18

-0,08

0,38
0,27

0,67
0,23

-0,42
-0,57

-0,17
-0,64

2,17

2,39

0,34

0,38

0,21
0,43

0,34
0,99

-0,67
-0,37

-0,47
0,00

0,48

0,35

-0,31

-0,46

0,76

0,60

-0,12

-0,22

0,98
1,11
0,92

1,02
1,01
1,03

-0,01
0,04
-0,03

0,01
0,01
0,01

1,49

0,96

0,17

-0,02

0,74

0,54

-0,13

-0,27

0,65

0,68

-0,19

-0,17

0,95

0,99

-0,02

-0,01

2,35

0,94

0,37

-0,03

Fonte: IGE. Contas Económicas Anuais. Revisión Estatística 2019. EUROSTAT. Anual national
accounts.
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3.1.8.8 Estrutura empresarial
No estudo do sector económico resulta imprescindible a análise do tecido empresarial galego.
Segundo o Directorio de Empresas e Unidades Locais elaborados polo IGE, a 1 de xaneiro de
2019 o número de empresas activas en Galicia é de 252.228 empresas, das cales 248.245 teñen
sede social en Galicia. Están incluídos, neste caso, todos os sectores salvo as actividades dos
fogares e as organizacións e organismos extraterritoriais.
Mais da metade destas empresas son persoas físicas e máis de 200.000 son empresas sen
asalariados ou con menos de dous asalariados.
Empresas segundo a sede social
Segundo a Explotación estatística do directorio de empresas e unidades locais que elabora o
IGE, durante o ano 2018 o número de empresas con actividade económica en Galicia aumentou
un 0,09%, situándose nas 252.228 empresas o día 1 de xaneiro de 2019.
Destas, o 98,42% teñen a súa sede social en Galicia e o 1,58% restante (3.983 empresas) fóra
da comunidade autónoma.
Gráfico 38. Nº de empresas segundo a sede social e a súa distribución en Galicia.

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais.
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Tamaño
O día 1 de xaneiro de 2019 había en Galicia un total de 169.450 empresas sen asalariados, o que
supón aproximadamente o 67,18% do total de empresas con actividade na comunidade
autónoma. Ademais, 46.363 empresas contaba con un ou dous asalariados (o 18,38% do total
de empresas). As empresas con actividade en Galicia e con polo menos 20 asalariados
representan o 1,95% do total de empresas.
As porcentaxes máis altas de empresas con ningún, un ou dous asalariados obsérvanse no
sector primario, onde o 96,4% das empresas atópanse nese intervalo. No outro extremo está
o sector industrial (industria máis enerxía), onde a porcentaxe de empresas que non chega a
tres persoas asalariadas é do 67%.
Hai 262 empresas consideradas grandes empresas (con 250 asalariados ou máis) que apenas
representan un 0,10% do total, un 0,61% de medianas empresas (entre 50 e 249 asalariados),
un 3,35% de pequenas empresas (entre 10 e 49 asalariados) e as microempresas (con un
máximo de dous asalariados), sen dúbida as máis numerosas, representan un 95,93% do total.
Gráfico 39. Número de empresas segundo o estratos de asalariados.

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais.

Esta característica mantense ao longo dos anos , así como tamén se mantén para España e a
UE-27.
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Táboa 52. Estrutura en % das PEMES segundo o seu tamaño. 1 de xaneiro de 2019.

Galicia

España

UE-27

95,9

95,6

93,1

Pequena empresa

3,4

3,7

5,8

Mediana e Gran empresa

0,7

0,7

1,1

Microempresa

Fonte: IGE, Explotación do directorio de empresas e unidades locais.; INE, DIRCE; EUROSTAT Annual
Enterprise Statistics.

Personalidade xurídica
Segundo a personalidade xurídica da empresa, a persoa física é a tipoloxía máis habitual dentro
do tecido empresarial galego, xa que o 62,44% das empresas con actividade en Galicia
pertencen a esta tipoloxía. A continuación, atópanse as sociedades limitadas, que supoñen o
27,58% das empresas con actividade na comunidade autónoma.
Gráfico 40. Distribución das empresas segundo a súa personalidade xurídica.

0,44%
7,95%
Persoas físicas
27,60%

Sociedades anónimas
62,44%

1,57%

Sociedades de
responsabilidade limitada
Sociedades cooperativas

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais.

Cabe destacar que a distribución das empresas segundo a personalidade xurídica varía en
función do sector de actividade. Deste xeito, dentro do sector primario (agricultura e pesca),
o 88,73% das empresas son persoas físicas, mentres que para a industria e a enerxía esta
porcentaxe baixa ata o 39,18%. Neste sector, case a metade das empresas (o 49,51%) adoptan
a forma xurídica de sociedade limitada. Por outra banda, na construción o peso das persoas
físicas é tamén superior ao das sociedades limitadas, pero ambas porcentaxes están máis
próximas que no caso do sector primario (51,35% e 41,19% respectivamente). Por último, no
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sector servizos, o 60,13% das empresas corresponden a persoas físicas, o 27,60% a sociedades
limitadas, o 1,56% a sociedades anónimas, o 0,40% son cooperativas e o 8,92% restante
adopta unha forma xurídica distinta ás tipoloxías presentadas.
Táboa 53. Distribución porcentual das empresas segundo a súa personalidade xurídica e o seu
sector de actividade.

Persoas
Físicas

Sociedades Sociedades
Anónimas Limitadas

Cooperativas

Outras

Agricultura e pesca

88,73%

0,21%

3,63%

0,40%

7,02%

Industria, incluída a enerxía

39,18%

5,19%

49,51%

1,10%

5,02%

Construción

51,35%

1,65%

41,19%

0,37%

5,44%

Servizos

60,13%

1,56%

28,98%

0,40%

8,92%

TOTAL

62,44%

1,57%

27,60%

0,44%

7,95%

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais.

Actividade
Atendendo á actividade principal das empresas, máis da metade atópanse no sector servizos,
un 65,43%, seguido a moita distancia pola agricultura un 16,25% e polo sector da construción
un 12,35%.
Gráfico 41. Nº de empresas segundo o sector de actividade.

16,25%

Agricultura e pesca
5,97%

Industria, incluída a
enerxía

12,35%

Construción

65,43%
Servizos

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais.
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Dentro do sector servizos, o 20,62% do total de empresas realizan actividades dentro da
sección do comercio por xunto e ao retallo e reparación de vehículos de motor e motocicletas.
A seguinte sección en canto a número de empresas sería a de actividades profesionais,
científicas e técnicas con 23.874 empresas do total de 252.228 que están recollidas no
directorio de empresas de Galicia.
No sector da industria galega, a industria manufactureira é a sección con máis empresas
(13.992).
Táboa 54. Empresas con actividade en Galicia segundo actividade principal.

Total
A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Porcentaxe

España

Galicia

Total

3.983

248.245

252.228

100

37

40.945

40.982

16,25
0,11

11

256

267

265

13.727

13.992

5,55

D FORNECEMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AIRE ACONDICIONADO

41

433

474

0,19

E FORNECEMENTO DE AUGA, ACTIVIDADES DE SANEAMENTO, XESTIÓN DE RESIDUOS E
DESCONTAMINACIÓN

40

292

332

0,13

B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
C INDUSTRIA MANUFACTUREIRA

266

30.883

31.149

12,35

1.267

50.744

52.011

20,62

H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO

243

11.379

11.622

4,61

I HOSTALARÍA

187

20.523

20.710

8,21

J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

170

3.042

3.212

1,27

K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS

164

4.973

5.137

2,04

87

7.210

7.297

2,89

M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

378

23.496

23.874

9,47

N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES

399

6.738

7.137

2,83

37

420

457

0,18

F CONSTRUCIÓN
G COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURANZA SOCIAL OBRIGATORIA
P EDUCACIÓN
Q ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS
R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO
S OUTROS SERVIZOS

80

7.282

7.362

2,92

143

8.829

8.972

3,56

41

5.574

5.615

2,23

127

11.499

11.626

4,61

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais.
Nota: Nas empresas con sede social "España" inclúense as empresas que realizan actividades en Galicia e que teñen a súa sede social
fóra de Galicia
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Gráfico 42. Distribución (%) das empresas segundo tamaño e sector.

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais.

Unidades Locais
O 43,65% das unidades locais existentes en Galicia o día 1 de xaneiro de 2018 estaban situadas
nalgún dos 7 grandes municipios galegos. Os concellos de Vigo e A Coruña son os que
concentran un maior número de unidades locais, con 28.137 e 27.709, respectivamente.
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Mapa 27. Número de unidades locais (non se inclúe o sector primario nin a administración pública).
Ano 2019. Unidade: número de unidades locais.

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais.

O 43,59% das unidades locais existentes en Galicia o día 1 de xaneiro de 2019 estaban situadas
nalgún dos 7 grandes municipios galegos. Os concellos de Vigo e A Coruña son os que
concentran un maior número de unidades locais, con 28.172 e 27.471, respectivamente.
O 2,5% das unidades locais emprazadas na Comunidade Autónoma de Galicia conta con 20 ou
máis asalariados. Un total de 79 concellos amosan unha porcentaxe de unidades locais con 20
ou máis asalariados superior á media galega. Destaca o concello de Carballeda de Valdeorras
cunha porcentaxe de unidades locais nesta tipoloxía do 21,05%.
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Mapa 28. Porcentaxe de unidades locais con 20 ou máis asalariados/asalariadas (non se inclúe o
sector primario nin a administración pública). Ano 2019. Unidade: porcentaxe (%).

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais.

Taxa de nacemento e morte empresarial
Para a elaboración das taxas utilizamos os datos de empresas do directorio, deixando fora a
actividade agrícola e a administración (sección A e O).
O número de empresas con actividade económica en Galicia a principio do ano 2019 foi de
210.264, un 0,67% máis que no 2018.
O 77,75% destas empresas corresponde ao sector servizos, o 15,08% á construción e o 7,17%
á industria.
A taxa de nacemento de empresas (cociente entre as creadas e as existentes a principio do
ano) foi 9,81% no ano 2019. Pola súa parte, a taxa de mortes (cociente entre as empresas que
desaparecen e as existentes a principio de ano) foi 9,56% nese mesmo ano. Como resultado, a
taxa de crecemento neto foi do 0,25%.
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O sector económico con mellor saldo demográfico empresarial no ano 2019 foi o sector
servizos, cunha taxa neta do 0,72%.
Segundo o tamaño da empresa, a microempresa e pequena empresa rexistraron un saldo
demográfico positivo, mentres que na mediana e gran empresa o saldo demográfico é
negativo. En particular, este último tipo, a gran empresa, rexistrou un valor para este indicador
por debaixo de 1: a súa taxa neta de crecemento situouse en -1,34 en 2019. O tipo de empresa
con maior dinamismo é a microempresa, xa que presenta taxas de nacemento e de morte moi
superiores aos outros tipos de empresas.
Táboa 55. Taxas de nacemento e morte segundo o sector económico. Galicia. Ano 2019. Unidade:
empresas, %.

Número de
Taxa de mortes
Taxa de
empresas a
(%)
nacementos (%)
principio de ano

Taxa neta (%)

Total

210.264

9,81

9,56

0,25

Industria, incluída a enerxía

15.075

7,12

7,91

-0,78

Construción

31.703

8,36

10,06

-1,7

Servizos

163.486

10,34

9,61

0,72

Fonte: IGE. Indicadores de demografía empresarial.

Táboa 56. Taxas de nacemento e morte segundo o tamaño da empresa. Galicia. Ano 2019. Unidade:
empresas, %.

Número de
Taxa de
Taxa de mortes
empresas ao
nacementos (%)
(%)
principio de ano
Microempresa

Taxa neta (%)

201.041

10,15

9,9

0,25

Pequena empresa

7.727

2,56

2,21

0,35

Mediana empresa

1.272

1,65

1,89

-0,24

224

1,34

2,68

-1,34

Gran empresa

Fonte: IGE. Indicadores de demografía empresarial.

Ao analizar a evolución das taxas de nacementos e mortes de empresas, cómpre destacar que
2015 foi o primeiro ano dende 2008 no que a taxa de nacementos de empresas supera á de
mortes. En 2019 a taxa neta é positiva pero o seu valor sitúase en 0,25%, por debaixo da do
ano 2018.
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Gráfico 43. Evolución das taxas de nacementos e mortes de empresas. Unidade: %.
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8

Taxa de nacementos (%)
Taxa de mortes (%)

6
4
2
0
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Fonte: IGE. Indicadores de demografía empresarial.

Supervivencia
No ano 2019, das empresas creadas no ano 2018, permanecen abertas o 84,80%. Se analizamos
a permanencia despois de 5 anos, pódese comprobar que o número inicial de empresas queda
reducido ao 46,88%.
Pódese comprobar ademais que a taxa de supervivencia das empresas galegas no primeiro ano
de vida diminuíu entre os anos 2012 e 2018 (79% no ano 2012 fronte ao 60,65% no ano 2018);
non obstante, en 2019 este indicador toma un valor elevado, máis alto que o de exercicios
previos, o que pode indicar que a tendencia está cambiando.
Táboa 57. Taxa de supervivencia ano a ano. Unidade: %.
Ano de nacemento

2010

2011

2012

2013

2014

2010

100,0

83,4

71,7

60,4

53,0

48,0

44,8

37,8

36,1

33,0

2011

–

100,0

79,0

67,4

57,1

51,4

47,1

42,1

39,8

36,6

2012

–

–

100,0

78,2

67,2

58,2

52,8

44,9

42,2

38,9

2013

–

–

–

100,0

76,8

66,9

58,7

51,4

47,6

43,1

2014

–

–

–

–

100,0

78,0

67,1

58,2

52,3

46,9

2015

–

–

–

–

–

100,0

77,8

58,3

50,8

44,3

2016

–

–

–

–

–

–

100,0

74,4

62,1

52,9

2017

–

–

–

–

–

–

–

100,0

60,7

50,6

100,0

84,8

2018

2015

2016

2017

2018

2019

Fonte: IGE. Indicadores de demografía empresarial.
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Gráfico 44. Taxa de supervivencia aos 4 anos.
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Fonte: IGE. Indicadores de demografía empresarial.

Do total de empresas creadas no ano 2015, no 2019 só permanecen o 44,34%.
Por outra parte, ao considerar as empresas creadas no período 2006-2015, as que presentan
un valor máis alto da taxa de supervivencia aos 4 anos son as creadas no ano 2007.
En xeral, as PEMES presentan valores máis altos da taxa de supervivencia que o total de
empresas e que os/as autónomos/as en todo o período. No ano 2019 a taxa de supervivencia
das PEMES creadas no ano 2015 sitúase en 69,08%, mentres que no caso dos/das
autónomos/as sitúase no 37,64%.

Taxa de actividade emprendedora
A taxa de actividade emprendedora (TEA) mide a porcentaxe de poboación involucrada en
iniciativas emprendedoras de menos de 42 meses de actividade, respecto da poboación activa.
En Galicia este indicador sitúase no ano 2019 no 7,19% e presenta un incremento respecto ao
ano anterior.
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Gráfico 45. Taxa de actividade emprendedora.
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Fonte: IGE. Indicadores de demografía empresarial.

Evolución
Incluíndo a información que obtemos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
(BORME) realizada polo IGE, cuxo obxectivo é medir a demografía das sociedades, nos últimos
once anos (2009-2020) incrementouse o número de sociedades desaparecidas en maior
medida que o das constituídas, de xeito que se produce un lixeiro descenso no saldo ata 2013;
pasamos despois por un incremento nos anos 2014 e 2016, para logo volver a descender, na
actualidade (2020) o saldo é de 1963. (3196 sociedades constituídas fronte a 1233 disoltas).
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Gráfico 46. Sociedades mercantís constituídas e disoltas.
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Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. (BORME).

Na explotación do directorio de empresas e unidades locais o número de empresas crece de
forma continuada dende o 2000 ao 2009. A partir dese ano comeza un decrecemento que dura
ata o 2016, como xa se reflectía nos indicadores onde a taxa de mortalidade de empresas era
superior a de nacementos durante todo ese período
Gráfico 47. Directorio de empresas e unidades locais.

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais. Non inclúe o sector primario
nin a administración pública.
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3.1.9

3.1.9.1

EMPREGO E MOBILIDADE LABORAL

Relación coa actividade económica

Nos últimos cinco anos (2015-2020), produciuse unha mellora da situación laboral en Galicia
cun aumento de 57.000 ocupados (un 5,6%) e unha caída do número de parados en 96.700
persoas, o que supón unha baixada do 39,7% en termos relativos. Aínda que o balance do
quinquenio é positivo, cómpre sinalar que no ano 2020 se produce un lixeiro retroceso na
evolución que se viña observando ata 2019 nas principais variables do mercado de traballo por
mor da situación derivada da pandemia da COVID-19.
Táboa 58. Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Miles
de persoas.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

A continuación faise unha análise descritiva sobre a situación do mercado laboral en Galicia, a
súa evolución nos últimos anos e establécense comparacións co conxunto de España e coa
Unión Europea dos 27 (UE-27).
O 72,3% dos galegos de entre 16 e 64 anos son activos. A poboación inactiva concéntrase
maiormente nos grupos dos extremos, é dicir entre os menores de 25 anos e entre os maiores
de 55, ademais o peso da poboación inactiva é maior entre as mulleres que entre os homes.
Gráfico 48. Pirámide da poboación de entre 16 e 64 anos segundo a relación coa actividade
económica. Ano 2020. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.

No último decenio a taxa de actividade da poboación galega de 16 a 64 anos mantivo un
incremento sostido, aínda que sofre un lixeiro descenso no último ano do período estudado
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(2020) fundamentalmente debido, como se acaba de sinalar, aos efectos da pandemia. O
confinamento e as posteriores restricións en determinadas actividades determinaron que
unha alta porcentaxe das persoas que perderon o emprego pasaran á situación de inactividade
en lugar de a de paro, xa que a situación non lles permitía facer unha busca activa de emprego
aínda que estivesen dispoñibles para o traballo. Por esta razón, obsérvase un descenso na taxa
de actividade entre 2015 e 2020, aínda que no período 2010-2020 se incrementa en 6 décimas.
Para o total de España a taxa diminúe 1,2 puntos desde 2010, mentres que na UE-27 se produce
un incremento de 2,6 puntos.
Segundo o sexo, foi a taxa de actividade feminina a que rexistrou as maiores variacións. O
número de galegas activas pasou de supoñer o 65,8% do total de mulleres (de entre 16 e 64
anos) en 2010 ao 68,6% en 2020. Pola contra, a taxa de actividade masculina neste grupo de
idade diminuíu 1,8 neste período ata situarse no 76% en 2020.
Táboa 59. Evolución da taxa de actividade da poboación entre 16 e 64 anos. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.
Nota: os datos da UE-27 fan referencia á poboación entre 15 e 64 anos

Gráfico 49. Evolución da taxa de actividade feminina de 16 a 64 anos. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.

En Galicia, a taxa de ocupación da poboación entre 16 e 64 anos mostra unha tendencia á baixa
entre 2010 e 2013, ano no que acada o mínimo dos últimos dez anos (56,7%). A partir de 2013
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empeza a remontar ato o ano 2019 no que se atopa en 64,7 ocupados por cada 100 persoas
neste grupo de idade. De novo, como consecuencia da pandemia, volve descender no 2020
para situarse no 63,5%. Esta cifra é superior á media española (62%) mentres que na a UE-27
é 4 puntos maior.
Por provincias, Ourense e Pontevedra son as que, en 2020, contan cunha menor porcentaxe de
ocupados entre a poboación de 16 a 64 anos, con valores inferiores á media galega (por baixo
do 62%). No outro extremo atópase Lugo onde a taxa de ocupación se sitúa 4,5 puntos por
riba da do conxunto da comunidade autónoma.
Táboa 60. Evolución da taxa de ocupación da poboación entre 16 e 64 anos. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.
Nota: os datos da UE-27 fan referencia á poboación entre 15 e 64 anos

Gráfico 50. Evolución da taxa de ocupación da poboación entre 16 e 64 anos en Galicia. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

A análise por sexo, mostra que se seguen a manter as diferenzas entra a ocupación masculina
e feminina. De 2010 a 2014 produciuse un achegamento nas taxas de emprego masculina e
feminina cando a diferenza pasou de 11,5 puntos en 2010 ata 6,1 en 2014. A partir deste ano a
distancia entre ambas taxas mantívose estable ata 2019. A diminución observada da taxa de
ocupación no ano 2020 afecta en maior medida ao emprego feminino, o que da lugar a unha
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repunta na diferenza entre ambas taxas. Así, a taxa masculina (67,6%) supera en 8,1 puntos á
feminina (59,5%).
No que se refire á idade, cabe destacar que entre a poboación nova (menor de 25 anos), as
taxas de ocupación en Galicia e España están por debaixo da media da UE-27. Para o conxunto
da Unión Europea, o 31,5% dos mozos menores de 25 anos están ocupados, mentres que en
Galicia traballa só unha de cada seis persoas neste grupo de idade (17,3%).
Gráfico 51. Evolución da taxa de ocupación da poboación de 16 a 64 anos. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.
Gráfico 52. Taxa de ocupación por grupos de idade. Ano 2020.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.

A pesar do descenso no número de efectivos ocupados no sector primario, o peso da
agricultura e pesca en Galicia é maior que a media española e da UE-27. En 2020, o 6,4% dos
ocupados galegos traballaban no sector primario, mentres que para España e a UE-27 esta
porcentaxe baixaba ata o 4% e 4,3%, respectivamente.
Por outra banda, o peso do sector industrial en Galicia (17%) é superior ao do conxunto de
España (14,1%), pero inferior ao da UE-27 (18,2%). Unha análise un pouco máis polo miúdo,
mostra que a industria agroalimentaria e a industria da madeira, mobles e papel, ten máis
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importancia na ocupación en Galicia que na UE-27; mentres que o peso do resto da industria
é maior na UE-27.
No sector servizos destaca a rama do comercio, transporte e hostalaría onde traballa o 26,1%
dos ocupados galegos. Esta porcentaxe supera en 3,1 puntos á media da UE-27 pero é dous
puntos inferior á de España.
Por último, a porcentaxe de ocupados nas administracións públicas, en educación, sanidade e
servizos sociais en Galicia (23%) sitúase 2,3 puntos por debaixo do valor da UE-27.
Táboa 61. Distribución dos ocupados por ramas de actividade (CNAE-2009). Ano 2020. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.

En relación coa situación profesional dos ocupados, en 2020 o 80,9% dos traballadores
galegos eran asalariados. O peso deste colectivo dentro dos ocupados en Galicia sitúase 3
puntos por baixo da media do Estado e 3,8 puntos por baixo da media da UE-27.
A taxa de salarización de Galicia (porcentaxe de asalariados sobre o total de ocupados) mostra
unha tendencia lixeiramente crecente nos últimos dez anos, pasando do 78,4% en 2010 ata o
80,9% da actualidade (2,5 puntos de diferenza).
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Gráfico 53. Evolución da taxa de salarización. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.

Respecto ao emprego por conta propia, Galicia conta cunha maior porcentaxe de empresarios
que España e a UE-27. Destaca que aproximadamente o 12,7% dos ocupados galegos sexan
empresarios sen asalariados, fronte ao 11% en España e ao 10% da UE-27.
Gráfico 54. Poboación ocupada segundo a situación profesional. Ano 2020.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.

A taxa de temporalidade permite analizar a evolución do número de asalariados con contratos
ou relacións laborais temporais, entre o total da poboación asalariada. Entre os anos 2010 e
2013 a taxa de temporalidade presentou unha tendencia á baixa pasando do 25% en 2010 ata
o 22,8% en 2013. A partir deste ano comeza a subir ata acadar un valor próximo ao 27% en
2017. Nos dous seguintes anos baixou lixeiramente ata o 26,5% de 2019. No ano 2020 descende
2,4 puntos para situarse no 24%. Vólvese observar na evolución recente desta variable a
situación marcada pola pandemia da COVID-19, xa que moitas das ramas de actividade nas que
a taxa de temporalidade adoita ser alta, como a hostalería e o turismo, permaneceron
pechadas ou con moitas restricións a maior parte do ano. A evolución desta taxa é moi similar
en Galicia e en España. Para a UE-27 a taxa de temporalidade sitúase, nos últimos anos, arredor
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dos 15 traballadores con contrato temporal por cada 100 asalariados, con un descenso ata o
13,5 en 2020.
A taxa de temporalidade de Galicia diminuíu tanto entre a poboación feminina como entre a
masculina, aínda que a taxa de temporalidade das mulleres supera á dos homes en todo o
período analizado.
Gráfico 55. Evolución da taxa de temporalidade (dereita Galicia por sexo). Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.

No que respecta á duración da xornada laboral, a taxa de parcialidade indica o número de
ocupados con xornada parcial sobre o total de persoas ocupadas. A taxa de parcialidade
sitúase arredor do 14% desde o ano 2013, aínda que diminúe ata o 13,1% en 2020, xa que a
baixada da ocupación provocada pola pandemia afectou en moita maior medida, en termos
relativos, aos traballadores e traballadoras con contrato a tempo parcial. Esta taxa é
lixeiramente inferior á española e 5,8 puntos inferior á da UE-27.
Entre as mulleres galegas a porcentaxe das que teñen xornada parcial é do 21,6% fronte ao
5,7% do homes. En España a taxa de parcialidade feminina é maior (22,8%) que en Galicia pero
menor que na UE-27 (30,3%).
Ente os motivos principais que teñen as traballadoras galegas para teren unha xornada laboral
de duración parcial están: non poder atopar un traballo de xornada completa (51,4%); o
coidado de nenos ou de adultos enfermos, con discapacidade/dependencia ou maiores (18%);
non querer un traballo de xornada completa (9,6%); outras obrigas familiares ou persoais
(6,8%), e outros motivos (8,9%).
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Gráfico 56. Evolución da taxa de parcialidade e taxa de parcialidade segundo sexo. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.

Entre 2010 e 2013 o mercado laboral galego segue a sufrir as consecuencias da crise económica
iniciada en 2008, polo que a taxa de paro crece a un elevado ritmo para situarse no 22% en
2013. A partir dese momento o número de parados por cada cen activos observa un notable
descenso anual para chegar ao 11,8% no 2019. En 2020 rexístrase unha taxa de paro do 12%
rompéndose lixeiramente a tendencia. Esta suba non é tan avultada como cabía esperar tendo
en conta o cese ou diminución da actividade provocada pola pandemia, xa que os traballadores
afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) na EPA son
considerados como ocupados. Esta evolución é moi similar á do conxunto de España, aínda que
a taxa de paro española sitúase en valores superiores aos galegos en todo o período cun
descenso algo máis acusado. A taxa de paro na UE-27 está moi por baixo dos valores galegos
e españois situándose no 7,1 no 2020.
Dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, os maiores incrementos na taxa de paro entre
2010 e 2015 producíronse nas provincias do sur da comunidade e destaca Pontevedra, que en
2015 presenta unha taxa por riba da do total de España. No último quinquenio a taxa baixa nas
catro provincias. O maior descenso prodúcese en Ourense, aínda que segue a ser Lugo a
provincia coa menor taxa de paro (8,8%) e Pontevedra a que ten a taxa máis elevada (14,1%).
Táboa 62: Evolución da taxa de paro. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa. EUROSTAT.
Nota: os datos da UE-27 fan referencia á poboación de 15 ou máis anos.
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Gráfico 57. Evolución da taxa de paro. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.

Na seguinte gráfica obsérvase como a taxa de paro feminina en Galicia presenta valores
superiores á masculina en todo o período analizado agás en 2012 e 2013. Esta diferencia parece
acentuarse a partir do ano 2018.
Atendendo ao nivel de formación, obsérvase un descenso da taxa de paro en todas as
categorías de niveis de estudos. Aínda que este descenso é máis pronunciado entre as persoas
que so acadaron a primeira etapa de secundaria, segue sendo máis baixa a taxa de paro
conforme aumenta o nivel de formación. Deste xeito, a poboación con estudos primarios ten
en 2020 unha taxa de paro do 24,2%, mentres que entre as persoas con estudos superiores
esta taxa está por baixo do 10%.
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Gráfico 58. Evolución da taxa de paro. Galicia. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.
Táboa 63. Evolución da taxa de paro segundo o nivel de formación. Galicia. Porcentaxes.
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19,3
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Estudios primarios

28,4
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23,7

13,9

2ª etapa

18,9

13,1

14,2

9,4

Educación secundaria

Educación superior
Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

Un indicador a ter en conta á hora de analizar os efectos do desemprego é a taxa de paro de
longa duración. Este indicador calcúlase como a porcentaxe de poboación activa que estivo
desempregada polo menos doce meses. A duración da situación de desemprego
correspóndese co mínimo do tempo de busca de emprego e do tempo que transcorreu desde
o último emprego.
En 2015, máis do 10% da poboación activa galega levaba un mínimo de doce meses
desempregada, pero esta taxa baixou ata o 4,1% en 2020. Este último valor é inferior ao de
España (5%) pero supera en 1,7 puntos á taxa de desemprego de longa duración da UE-27.
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Gráfico 59. Taxa de desemprego de longa duración. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.

Para rematar a análise do desemprego, represéntase a evolución da taxa de paro xuvenil nos
últimos anos. O paro entre a poboación galega menor de 25 anos mantense en niveis moi
elevados. No ano 2020, unha de cada tres persoas activas menores de 25 anos está en paro.
Porén, esta taxa de paro xuvenil experimentou un importante descenso nos últimos anos
pasando do 43,5% en 2015 ao 27,8% en 2019. As consecuencias da crisis do coronavirus
afectaron en maior medida á poboación nova o que produce un corte nesta tendencia
descendente no ano 2020 elevándose ata o 33,1%. En España a evolución e similar, aínda que
a taxa de paro xuvenil española se mantén por riba da galega en todo o período, acadando o
38,3% no ano 2020. Estes valores afástanse da media europea que en 2020 foi do 16,8%.
Gráfico 60. Evolución da taxa de paro da poboación entre 16 e 24 anos. Porcentaxes.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.
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3.1.9.2 Análise municipal
A operación estatística Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa
afiliada, elaborada polo IGE a partir das bases de datos de afiliacións e contas de cotización
da Seguridade Social, permite coñecer o número de afiliacións en alta laboral cun nivel de
desagregación maior ao da provincia.
En decembro de 2020 rexistráronse 989.946 afiliacións á Seguridade Social en Galicia. Destas,
971.562 (o 98,1%) corresponden a persoas cuxa residencia se atopa nun dos concellos da nosa
Comunidade Autónoma. Se se contabiliza, non o número de afiliacións, senón o de persoas
afiliadas, a cifra baixa ás 939.700 persoas afiliadas en alta laboral no sistema da Seguridade
Social en decembro de 2020. Se se observa a Táboa 64 vese que o 77,5% das persoas afiliadas
á Seguridade Social residen nas provincias de Coruña e Pontevedra e ademais que dende
decembro de 2011 estas provincias gañaron peso no número de afiliados e afiliadas en
detrimento das provincias de Lugo e Ourense.
Táboa 64. Persoas afiliadas á Seguridade Social segundo a provincia de residencia, Galicia e
provincias.

Fonte: IGE. Afiliados á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada.

Para medir a estrutura da poboación afiliada á Seguridade Social en alta laboral en Galicia
pódese construír o seguinte indicador: a poboación afiliada de 40 ou máis anos, dividida entre
a poboación afiliada de 16 a 39 anos, multiplicado por cen. En decembro de 2020, por cada 100
afiliados e afiliadas á Seguridade Social en alta laboral menores de 40 anos, residían en Galicia
212 traballadores/as maiores desta idade, 216 na provincia de A Coruña. Este indicador amosa
os seus valores máis altos nos concellos da provincia de Ourense e Lugo e na parte nororiental
da provincia da Coruña, tal e como se amosa no Mapa 29 (esquerda).
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Táboa 65. Índice de estrutura e taxa de substitución da poboación afiliada. Galicia e provincias.
Decembro 2020. Porcentaxes.

Fonte: IGE. Afiliados á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada.

Outro indicador tomado das estatísticas demográficas é o de taxa de substitución da
poboación activa. Aplicado ao tema que nos ocupa, definiríase como o cociente entre a
poboación afiliada menor de 25 anos e a poboación afiliada maior de 55 anos, multiplicado por
100. Este indicador utilízase para comparar a poboación que acaba de ingresar como cotizante
ao sistema da Seguridade Social, coa que está próxima a abandonalo e pasar á situación de
pensionista. En Galicia, por cada 100 persoas que están en idade de abandonar o mercado
laboral contabilízanse 15 persoas que ingresan ao sistema da Seguridade Social, 17 persoas na
provincia de Pontevedra. En contraposición ao anterior indicador, neste os valores máis altos
sitúanse principalmente nas provincias de Coruña e Pontevedra, tal e como se reflicte no Mapa
29 (dereita). De todos os xeitos, ningún dos concellos de Galicia chega ao valor de 50; os
valores máis altos acádanse en Carballeda de Valdeorras (42,59), Fisterra (36,63), Salceda de
Caselas (30,19) e Tomiño (28,85). Por outra parte, hai que destacar que 104 concellos de Galicia
teñen un valor inferior a 12 neste indicador.
Mapa 29. Índice de estrutura e taxa de substitución da poboación afiliada nos concellos de Galicia.
Decembro 2020.

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada.
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Por sectores de actividade, os concellos cunha maior porcentaxe de traballadores e
traballadoras afiliadas no sector primario atópanse no interior de Lugo (a excepción da capital
de provincia, Rábade e Monforte de Lemos), na zona oriental da provincia da Coruña e nas
comarca de Xallas, A Limia e Deza. Tamén hai que destacar municipios costeiros como a Illa
de Arousa, Camariñas e Fisterra onde a pesca representa o 48,1%, o 20,4% e o 19,9% da
ocupación, respectivamente.
A industria ten maior peso nos municipios do sur da provincia de Pontevedra, os situados ao
sur e este do concello de Ourense, e en municipios das comarcas do Barbanza, Sar, Caldas,
Valdeorras, Bergantiños, Eume e a Mariña Occidental.
No que respecta á construción, sobresae a Costa da Morte e os concellos limítrofes, municipios
do sur de Ourense, así como os concellos situados ao norte de Pontevedra.
Por último, no sector servizos o peso é maior nos sete grandes concellos, en especial en
Santiago de Compostela e na Coruña, que acadan valores próximos ao 87%, e nos municipios
da súa área de influencia.
Mapa 30. Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o sector de actividade. Decembro
2020. Porcentaxes.
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Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada.

Ata agora analizouse o peso de cada sector de actividade en Galicia e nos concellos que a
conforman. Na meirande parte destes, o sector servizos é o que aglutina a maior parte dos
traballadores e das traballadoras afiliadas á Seguridade Social. Agora ben, e aínda que o sector
servizos sexa preponderante, pódese comprobar que a estrutura porcentual varía dun concello
a outro e difire da galega: hai concellos onde o sector primario ten máis peso que na media
galega; outros nos que é o sector industrial é o que presenta porcentaxes máis altas, a
construción ou o sector servizos. No caso das comarcas repítese esta idiosincrasia: a estrutura
por sectores da comarca difire da galega.
No Mapa 31 represéntase o índice de especialización laboral para decembro de 2020 de cada
comarca, índice que resulta de dividir o peso de cada rama de actividade na afiliación total da
comarca entre o peso desa mesma rama na afiliación total de Galicia. A rama de
especialización laboral da comarca será aquela na que se rexistre o indicador máis elevado.
Como se observa no Mapa 31, boa parte da provincia de Lugo, a Costa da Morte, o interior da
provincia da Coruña e algunhas comarcas de Ourense están especializadas no sector primario.
As comarcas onde se localizan os sete grandes concellos galegos, a excepción de Vigo e Ferrol,
están especializadas no sector servizos, ao igual que a comarca da Baixa Limia.
As comarcas de Ferrol e Vigo están especializadas, pola súa parte, na rama da fabricación de
material de transporte e grandes reparacións industriais. Tamén esta é a rama de
especialización laboral das comarcas da Paradanta e O Morrazo.
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Hai tres comarcas con especialización produtiva na rama da enerxía, subministración de auga
e xestión de residuos (Terra de Trives, Ordes e o Eume); catro están especializadas na industria
agroalimentaria (O Salnés, O Ribeiro, O Barbanza e Verín).
A industria da madeira, papel e mobles sobresae nas comarcas de Betanzos, Tabeirós-Terra
de Montes e Terra de Celanova; as industrias extractivas e fabricación doutros produtos
minerais non metálicos dan traballo a unha parte importante da poboación ocupada residente
nas comarcas de Quiroga, Valdeorras, O Baixo Miño, O Condado e Ortegal.
Mapa 31. Especialización laboral por comarca de residencia. Decembro de 2020.

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada.

Outra fonte de información que permite obter datos do mercado laboral galego con maior
desagregación que a provincia é o Paro rexistrado facilitado pola Consellería de Emprego e
Igualdade. No ano 2020, Galicia contaba con 180.252 parados e paradas rexistradas; preto do
80% residen nas provincias da Coruña e Pontevedra, tal e como se amosa no Gráfico 61. Nesta
tamén se observa un decrecemento continuado do paro rexistrado dende o ano 2013 en Galicia.
Este decrecemento viuse interrompido no ano 2020 por mor da pandemia da COVID-19.
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Gráfico 61. Evolución do para rexistrado e a súa composición por provincias.

Fonte: Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Con respecto aos concellos, no Mapa 32 amósase o paro rexistrado por 1000 habitantes de 16
a 64 anos nos concellos de Galicia. Destacan os valores elevados dos concellos da provincia
de Pontevedra, do sur da provincia de Ourense e da parte nooriental da provincia da Coruña.
En xeral, os valores máis altos para este indicador correspóndense coas zonas máis
densamente poboadas de Galicia e os valores máis baixos sitúanse no interior das provincias
de Lugo e Coruña, zonas que teñen un perfil moi agrícola, tal e como se pode observar no
Mapa 31.
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Mapa 32. Paro rexistrado por 1000 habitantes. Ano 2020.

Fonte: Consellería de Economía, Emprego e Industria, IGE. Cifras poboacionais de referencia.

Por outra banda, un xeito de acercarnos á mobilidade laboral a nivel de concello en Galicia é
empregar os datos da actividade estatística elaborada polo IGE Carga de poboación estacional
dos concellos de Galicia e fixar o obxectivo na carga diúrna dos concellos debido aos
desprazamentos por motivos de traballo.
Os concellos onde máis aumenta a poboación diúrna en 2019 como consecuencia dos
desprazamentos por motivos de traballo son as sete grandes cidades, sobre todo na Coruña,
Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol, xunto cos concellos do Porriño, San Cibrao das Viñas,
Bergondo, Arteixo, Mos, Carballeda de Valdeorras e Padrón, onde existen importantes
polígonos industriais (Mapa 33 nas cores máis escuras).
Pola contra, en 2019 os concellos que máis poboación perden polo día debido á compoñente
do traballo son Ames, Oleiros, Cambre, Teo, Cangas, Ponteareas, Barbadás, Redondela, Moaña
e Poio. Nótese que se trata de concellos na contorna daqueles onde máis aumenta a poboación
diúrna debido aos desprazamentos por motivos de traballo, tal e como se reflicte no Mapa 33
(concellos en branco).

164

TOMO I – PEG 22-30

Mapa 33. Variación poboacional debida aos movementos por motivos de traballo (día). Ano 2019
(media).

Persoas equivalentes a tempo completo

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.

No Mapa 34 preséntanse os principais fluxos medios diarios de traballadores e traballadoras,
expresados en persoas equivalentes a tempo completo, entre os concellos de Galicia.
Obsérvase un movemento importante da ocupación na contorna da Autopista do Atlántico
que comeza nunha liña imaxinaria que vai dende o concello de Narón ata o concello de A
Guarda. No mapa tamén se permite ver movementos con importancia na contorna das cidades
interiores de Lugo e Ourense e movementos con certa importancia nas zonas de Valdeorras,
as Mariñas lucenses, Monforte e Verín.
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Mapa 34. Principais fluxos medios diarios de traballadores e traballadoras entre os concellos
galegos. Ano 2019. Persoas equivalentes a tempo completo.

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.
Nota: son fluxos medios diarios de entrada e de saída.

3.1.10

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

A investigación científica e técnica, o desenvolvemento e a innovación constitúen factores
chave para o crecemento económico e a mellora da competitividade. A ciencia e a tecnoloxía
son, cada vez máis, elementos chave tanto para a competitividade empresarial como para a
dos territorios. A innovación, entendida esta como a aplicación produtiva do devandito
desenvolvemento científico e tecnolóxico é, por tanto, un motor de desenvolvemento rexional
importante se a aspiración é a mellora da produtividade e un cambio no modelo produtivo.
No caso de Galicia, o nivel de innovación sitúase por detrás da media europea nalgúns dos
principais ámbitos relacionados co gasto en I+D, o persoal dedicado á innovación e o nivel de
innovación do tecido empresarial galego.
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Mapa 35. Índice de innovación rexional.

Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2021.

O Mapa 35 representa o Índice de Innovación Rexional que permite avaliar as fortalezas e
debilidades relativas dos sistemas nacionais e rexionais de investigación e innovación e
realizar un seguimento do seu progreso e identificar áreas prioritarias para impulsar o
desempeño da innovación. Este índice clasifica ás rexións europeas en catro grupos atendendo
ao seu nivel de desempeño (líderes innovadores, innovadores seguidores, innovadores
moderados e modestos innovadores). O primeiro ano que se calculou este índice foi 2007,
momento en que Galicia ocupaba unha posición de innovador modesto. Desde entón
produciuse unha mellora relativa pero, segundo o indicador calculado en 2021, Galicia continúa
a ser unha rexión clasificada como innovador moderado, o cal mostra que resta un longo
camiño de mellora por diante e que Galicia aínda se atopa nunha posición afastada con
respecto á media europea dos principais centros de desenvolvemento de innovación rexional.
A evolución do índice dende 2014 preséntase na seguinte gráfica, observándose que o valor do
índice en Galicia pasou dun 74,7 en 2014 a 90,7 en 2021 aproximándose á media da UE.
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Gráfico 62. Índice de innovación rexional (2014-2021).
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Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2021.

Segundo as compoñentes do índice, Galicia presenta valores superiores a 100 en Poboación
con educación terciaria (161,9; 187,6 en España), Individuos con habilidades dixitais por enriba
das básicas (140,5; 150,0 en España), Co-publicacións científicas internacionais (120,2; 115,9 en
España), PEMES innovadoras que colaboran con outras (109,5; 76,4 en España), Poboación
involucrada na aprendizaxe permanente (109,1; 107,8 en España), Vendas de novas innovacións
no mercado e novas innovacións na empresa (100,5; 125,5 en España), Co-publicacións públicoprivadas (100,1; 121,1 en España).
En cambio, obsérvanse valores baixos nos indicadores relativos a Gasto en I + D no sector
público (63,4; 63,2 en España), PEMES que introducen innovacións de produtos (51,3; 40,9 en
España), Solicitudes de patente PCT (Tratado de cooperación patentes) (48,3; 37,6 en España),
Emprego en empresas innovadoras (48,0; 32,5 en España), Aplicacións de deseño (42,6; 49,6
en España), PEMES que introducen innovacións nos procesos comerciais (41,9; 42,6 en España),
Gasto en I + D no sector empresarial (37,0; 51,2 en España).
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Gráfico 63. Indicadores do Índice de innovación rexional (2021).

Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2021.

A nivel de gasto en I+D sobre o PIB, Galicia presentaba un gasto en 2019 de 0,97%, próximo
ao valor máis elevado da serie en 2008.
Este nivel de gasto situábase por baixo da media nacional (1,25%) e da media europea (2,22%),
o que indica o baixo nivel de innovación en Galicia en relación co PIB.
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A evolución do peso do I+D sobre o PIB de Galicia foi positiva nos últimos catro anos, sendo a
variación de 1,1 décimas, un valor similar ao experimentado pola UE 27 e por enriba da variación
nacional, 0,6 décimas.
Gráfico 64. Gastos en I+D e porcentaxe sobre 0 PIB pm (esforzo en I+D). Serie 2000-2019.

* Escala dereita

Fonte: INE. Estatística sobre as actividades en I+D, Contabilidade Rexional e Nacional de España.
Eurostat. Statistics on research and development.

Mapa 36. Porcentaxe de gasto en I+D respecto ao PIB a prezos de mercado (esforzo en I+D). Ano
2000 e 2019.

Fonte: INE. Estatística sobre as actividades en I+D, Contabilidade Rexional e Nacional de España.
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No que se refire ao gasto interno bruto en I+D por sector, apréciase que en 2019 o nivel de
gasto nas empresas galegas (52,9%) era menor que a media nacional (56,4%) e ademais
situábase 14,3 puntos porcentuais por baixo da UE27 (67,3%).
Pola contra, é particularmente destacable o gasto galego no ensino superior (33,4%) que o
sitúa significativamente por encima da media nacional (26,6%) e da media europea (21,4%), o
que pon de manifesto a aposta pola investigación e desenvolvemento nos centros de
coñecemento galegos. As universidades e centros universitarios representan, por tanto, un
dos principais axentes do Sistema Galego de Innovación na medida que permiten transferir o
coñecemento ás empresas e ao resto do tecido empresarial.
No caso da Administración Pública, o gasto interno bruto en I+D é maior (13,6%) que a media
europea (11,4%) aínda que se sitúa lixeiramente por baixo da media nacional (17,0%).
Convén destacar, que a desagregación por anos deste gasto permite constatar que na última
década produciuse un incremento na porcentaxe que supón o gasto nas empresas (7,9 puntos
porcentuais), e unha diminución da porcentaxe que supón o gasto no ensino superior (-5,6) e
na Administración Pública (-2,3).
Gráfico 65. Distribución do gasto interno total en I+D por sectores de execución. Ano 2019.

Fonte: INE. Estatística sobre as actividades en I+D. Eurostat. Statistics on research and
development. IPSFL: Institucións privadas sen fins de lucro.

En termos nominais o crecemento foi do 18% entre 2010 e 2019, un 38,7% foi o crecemento do
sector empresarial, un 0,6% no caso das administracións públicas e un 1,1% no ensino superior.
A porcentaxe do gasto sobre o do conxunto nacional presenta unha tendencia crecente nos
últimos anos, debida fundamentalmente ao sector empresas.
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Gráfico 66. Gasto interno total en I+D por sectores de execución. % Galicia sobre España. Serie
2002-2019.

Fonte: INE. Estatística sobre as actividades en I+D.

O feito de incentivar o investimento en I+D nas empresas supón, por tanto, unha área de
acción clave na rexión que permita fomentar o desenvolvemento de empresas altamente
competitivas que poidan competir en mercados europeos e mercados internacionais.
Ademais do gasto interno bruto en I+D, outro dos indicadores que permite coñecer o nivel de
implantación da innovación por parte destes axentes económicos é o persoal dedicado á I+D.
No ano 2019, o persoal dedicado á I+D por cada mil ocupados en Galicia ascendía a 10,1
situándose por baixo da media nacional (11,7) e da media europea (14,9). Os investigadores
dedicados á I+D por cada mil ocupados en Galicia ascendían a 6,1 situándose por baixo da
media nacional (7,3) e da media europea (9,5).
En termos evolutivos, o persoal dedicado á I+D por cada mil ocupados experimentou un
incremento no período 2010-2019 do 2,6% fronte a un 4,2% experimentado por España e un
29,0% experimentado pola Unión Europea, o que indica que a proporción de persoal con
dedicación a tempo completo en materia de I+D crece a un ritmo menor en Galicia.
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No que respecta á desagregación de persoal dedicada a I+D por sexo, obsérvase que a
porcentaxe de mulleres dedicadas á I+D a tempo completo en Galicia foi superior que a media
nacional nos últimos anos.
Táboa 66. Persoal e investigadores dedicados a I+D a xornada completa segundo sector e sexo. Ano
2019.

Fonte: INE. Estatística sobre as actividades en I+D. Eurostat. Statistics on research and
development. IPSFL: Institucións privadas sen fins de lucro.

Gráfico 67. Distribución do persoal en I+D a xornada completa por sectores. Ano 2019.

Fonte: INE. Estatística sobre as actividades en I+D. Eurostat. Statistics on research and
development. IPSFL: Institucións privadas sen fins de lucro.

Por sectores, apréciase que a maior proporción de persoal dedicado a I+D se atopa no sector
empresarial (46,4%). Esta porcentaxe atópase por baixo da media da UE 27 en base aos últimos
datos dispoñibles de Eurostat (55,0%), o que indica que é necesario reforzar o persoal en I+D
nas empresas.
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É destacable que o persoal en I+D na Administración Pública en Galicia (15,0%) sitúase por
baixo da media nacional (17,9%); con todo, o persoal de I+D ligado ao sector do ensino superior
(38,6%) é maior que a media nacional (35,9%).
No caso dos investigadores as proporcións son semellantes.

Gráfico 68. Distribución dos investigadores a xornada completa por sectores. Ano 2019.

Fonte: INE. Estatística sobre as actividades en I+D. Eurostat. Statistics on research and
development. IPSFL: Institucións privadas sen fins de lucro.

Innovación empresarial
A innovación empresarial supón un dos principais motores de crecemento e de
posicionamento fronte a outras rexións e países europeos, polo que o incentivo da innovación
nas empresas resulta clave para o desenvolvemento do territorio.
O tecido empresarial galego está composto por centros tecnolóxicos que ofrecen apoio
sectorial para a mellora de procesos e produtos sendo destacables o Centro Tecnolóxico de
Automoción, o Centro de Supercomputación, o Centro Tecnolóxico do Mar e o Centro de
Innovación e Servizos da Madeira entre outros.
De acordo co Instituto Nacional de Estatística (INE) o total de empresas innovadoras en Galicia
no período 2017-2019 ascendía a 1.665 representando un 4,9% do total nacional (33.800).
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Estas empresas correspondían na súa maioría a empresa innovadoras en relación cos seus
procesos de negocio (90,4%).
Táboa 67. Empresas innovadoras por tipo de innovación. Ano 2017-2019.

Empresas
Total de empresas innovadoras (produto e/ou procesos de negocio)
Empresas innovadoras de produto
Exclusivamente innovadoras de produto
Empresas innovadoras de procesos de negocio
Exclusivamente innovadoras de procesos de negocio
Empresas innovadoras de produto e de procesos de negocio

1.665
906
160
1.505
759
746

% sobre total
nacional

4,9
5,3
4,2
5,0
4,5
5,6

Fonte: INE. Enquisa sobre innovación nas empresas 2019.

Considerando as empresas innovadoras sobre o número de asalariados, o 20,4% das empresas
galegas de 10 ou máis asalariados foron innovadoras no período 2017-2019 lixeiramente por
detrás da media nacional (20,8%) situándose en oitavo lugar tras a Comunidade de Madrid e
Navarra.
En canto á cooperación para a realización de actividades innovadoras, en 2019 o 6,83% das
empresas en Galicia cooperaron para realizar actividades innovadoras, por encima da media
nacional (4,6%). En calquera caso, debe reforzarse a colaboración entre os axentes do
ecosistema de I+D+i, e, en especial coas empresas.
No que respecta á tipoloxía da estratexia de innovación máis importante destaca que as
empresas realizan principalmente estratexias centradas en satisfacer grupos de clientes
establecidos (44,8%), centradas en calidade alta (liderado de calidade) (44,0%), centradas en
mellorar bens ou servizos existentes (34,9%) e as centradas en chegar a novos grupos de
clientes (31,7%).

175

TOMO I – PEG 22-30

Gráfico 69. Porcentaxe de empresas innovadoras por tipo de estratexia más importante. Ano 2019.

Fonte: INE. Enquisa sobre innovación nas empresas 2019.

O importe do gasto en actividades innovadoras en 2019 realizado polas empresas en Galicia
ascendeu a 760 millóns de euros, un 3,9% do gasto a nivel nacional. Nos últimos anos a
porcentaxe do gasto en Galicia sobre o nacional experimentou un lixeiro ascenso pero non
acadou os niveles máis elevados rexistrados en 2007.
Con respecto ao ano anterior en Galicia produciuse un descenso do 6,1%, mentres que a nivel
nacional o gasto creceu un 3,8%.
Táboa 68. Gasto en innovación. 2018-2019.

Fonte: INE. Enquisa sobre innovación nas empresas.
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A intensidade de innovación (porcentaxe do gasto en actividades innovadoras sobre a cifra de
negocios), tamén se reduce no ano 2019 con respecto ao ano anterior (1,24 fronte a 1,43 en
2018). Este indicador rexistra uns valores inferiores á media nacional.
O deseño de instrumentos financeiros e non financeiros de apoio á innovación das empresas
resulta, por tanto, fundamental para o xurdimento de empresas innovadoras nos sectores da
estratexia de especialización intelixente con potencial de crecemento no territorio.
As ferramentas como a compra pública innovadora, o apoio financeiro a proxectos de I+D
tractores ou os grupos de investigación entre os axentes de coñecemento e as empresas
favorecerán o maior gasto en I+D por parte das empresas e a súa consolidación como
empresas innovadoras de referencia na rexión.

3.1.11

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS EN GALICIA

O sector das TIC contribúe de maneira substancial ao crecemento da produtividade xeral pola
súa capacidade de innovación e o seu potencial transformador no modo de funcionamento
doutros sectores. Por iso as TIC son un elemento fundamental no Marco Estratéxico
Comunitario que establece o carácter prioritario e transversal das TIC. Esta concepción está
asumida na Estratexia Galicia Dixital 2030 que constitúe unha folla de ruta para potenciar o
aproveitamento

das

tecnoloxías

dixitais

para

a

consecución

dos

obxectivos

de

desenvolvemento rexional, e por tanto, asegurará o aliñamento, coordinación e
complementariedade das actuacións no ámbito dixital impulsadas dende as distintas
Administracións no territorio.
Con todo, e dada a transversalidade da transformación dixital para apoiar ás distintas áreas
de desenvolvemento rexional, a Estratexia Galicia Dixital 2030 tamén asegurará a conexión e
perfecta interrelación coas diferentes estratexias no que a uso das tecnoloxías dixitais se
refire para o desenvolvemento da I+D+i así como, do resto de planes sectoriais en ámbitos
tales como o desenvolvemento rural, o transporte, o turismo, etc.
En particular, e derivado do elevado grao de dinamismo e innovación inherente ao hipersector
TIC, destacará o especial aliñamento e coordinación coa Estratexia de Especialización
Intelixente de Galicia (RIS3) en busca dun crecemento baseado na innovación e nas tecnoloxías
dixitais como fundamento da sustentabilidade e evolución dos sectores estratéxicos para
Galicia, e concretamente, afondando nas políticas de especialización tecnolóxica para
asegurar que Galicia conta coas capacidades dixitais avanzadas que require a continua
evolución tecnolóxica.
Así mesmo, cómpre destacar o papel da transformación dixital no novo orzamento a longo
prazo da Unión Europea, baseado no “Marco financeiro plurianual 2021 – 2027” e no
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instrumento de recuperación “Next Generation EU” concibido para axudar a reparar os danos
económicos e sociais que provocou a pandemia do coronavirus, que establece que todos os
fondos destinaranse a través dos programas para acelerar a transición verde e dixital e a
forxar unha sociedade máis xusta e resiliente.
En particular, a Comisión Europea fixa catro elementos como base política para impulsar un
mercado único máis profundo e máis dixital:
1. Unha maior e mellor conectividade dixital. A mellora das infraestruturas de banda larga e a
implantación do 5G permitirá xestionar os procesos e as aplicacións emerxentes e futuros de
ámbitos como a saúde, a educación, o transporte, a loxística e os medios de comunicación,
esenciais para a nosa resiliencia, competitividade e recuperación económica.
2. Unha presencia industrial e tecnolóxica máis forte en puntos estratéxicos da cadea de
subministro dixital, investindo en capacidades e aptitudes dixitais estratéxicas, entre elas a
intelixencia artificial, a ciberseguridade, a comunicación segura, a infraestrutura de datos e na
nube, as redes 5G, os superordenadores, a informática cuántica e o blockchain.
3. Unha economía de datos real como motor para a innovación e a creación de emprego. Para
sacar o máximo partido dos datos, necesítanse espazos comúns de datos nos sectores e
ámbitos esenciais, en particular.
4. Un entorno económico máis xusto e sinxelo, no que se incremente a seguridade para os
consumidores en liña e se garanta un mercado dixital xusto. Ademais, fomentarase o
desenvolvemento e despregamento de xanelas únicas de apoio, a simplificación dos
procedementos administrativos en liña e se dará prioridade á dixitalización da contratación
pública.
A análise da situación actual e a súa evolución nos últimos anos realízase, como adoita ser
habitual, por separado para a demanda de fogares, a demanda de empresas e a oferta do
sector TIC.
As análises da demanda de tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) estudan os
fogares e as empresas como dous ámbitos de características moi diferentes. En ambos se
acostuma a comezar por analizar o grao de penetración das TIC, e estudar se existe algún
factor limitante, para, posteriormente, pasar revista ao grao de uso que as TIC permiten na
sociedade da información.

3.1.11.1 Fogares
Comezando polo gran catalizador das TIC, Internet, observamos que Galicia estivo inmersa
nun proceso de converxencia no nivel de acceso co conxunto de España e da UE-27 que se está
a completar con éxito, a porcentaxe de fogares con acceso a internet foi do 93,3% en 2021 e a
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porcentaxe destes con banda larga foi do 93,2. En 2021 atópase a menos de 3 puntos
porcentuais de España nos dous indicadores e en 2020 xa superou a media da UE-27.
Gráfico 70. Acceso a TIC polos fogares en Galicia / España / UE27.

Fonte: Galicia e España, INE – Equipamento e uso TIC fogares. UE27, EUROSTAT - ICT usage in
households and by individuals.
Nota: Considéranse aqueles fogares con polo menos un membro entre 16 e 74 anos de idade.

Como observamos no gráfico anterior o desenvolvemento de infraestruturas mellorou nos
últimos anos, onde se viñeron desenvolvendo varios plans de Banda Larga, que permitiu unha
alta cobertura do territorio.
Aínda así, en 2021 un 11,9% dos fogares galegos que non tiñan acceso a Internet non tiña
posibilidade de conectarse por banda larga, sendo unha das maiores porcentaxes de todas as
comunidades autónomas.
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Gráfico 71. Fogares en zonas con banda larga non dispoñible por CC.AA. 2021.

Fonte: Galicia e España, INE – Equipamento e uso TIC fogares.
Nota: Considéranse aqueles fogares con polo menos un membro entre 16 e 74 anos de idade.

En canto a outros equipamentos dos fogares as cifras galegas están por baixo da media
nacional. A maior diferenza rexístrase nos fogares que dispoñen de computadores, en Galicia
son un 78,7% do total, cinco puntos menos que a nivel nacional. A penetración da telefonía
móbil é moi elevada e só está medio punto por baixo da nacional e espérase que nos próximos
anos moitos dos novos servizos asociados coa economía do coñecemento xurdan nas
tecnoloxías móbiles.
Táboa 69. Equipamentos TIC dos fogares en Galicia / España. Porcentaxes de fogares. 2021.

Galicia

España

Dispón de ordenador

78,7

83,7

Dispón de acceso a Internet

93,3

95,9

Dispón de acceso a Internet de banda larga

93,2

95,9

Dispón de teléfono fixo

65,9

67,2

Dispón de teléfono móbil

99,0

99,5

Fonte: Galicia e España, INE – Equipamento e uso TIC fogares.
Nota: Considéranse aqueles fogares con polo menos un membro entre 16 e 74 anos de idade.
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Respecto ao uso das TIC polos fogares, do mesmo xeito que ocorría cos equipamentos, Galicia
atópase atrasada respecto ao conxunto de España e da UE-27. A diferenza de Galicia con
España e a UE-27 no uso habitual da Internet reduciuse nos últimos anos. En 2021 o 90,2% da
poboación galega entre 14 e 74 anos utilizou Internet, o 81,4% utilizouna diariamente, o 52,5%
comprou por Internet e o 99,3% utilizou o móbil, a nivel nacional estas porcentaxes
lixeiramente superiores agás no que respecta ao uso do teléfono móbil.
Gráfico 72. Usos TIC nos fogares. 2021.

Fonte: Galicia e España, INE – Equipamento e uso TIC fogares.
Nota: Considéranse aqueles fogares con polo menos un membro entre 16 e 74 anos de idade.

A porcentaxe menor no uso das novas tecnoloxías por parte dos fogares prodúcese no uso da
Internet para realizar compras. Neste caso tamén se produce unha converxencia coa media
nacional e europea, o diferencial coa media nacional está en 2,7 puntos en 2021 cando en anos
anteriores este diferencial roldaba os 6-8 puntos. A media da UE-27 para este indicador
sitúase no 54% das persoas, en liña coa media nacional e galega. En 2016 esta porcentaxe a
nivel europeo era do 41% mentres que en Galicia e España era do 30,4% e 34,9%
respectivamente, o que mostra o mellor desempeño relativo deste indicador en Galicia e
España respecto á media comunitaria.
As diferenzas entre homes e mulleres no uso das TIC reducíronse considerablemente nos
últimos anos e en 2021 as diferenzas son practicamente inexistentes, só a variable de compras
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por Internet mostra unha porcentaxe lixeiramente superior no caso dos homes (53,8% fronte
a 51,3% nas mulleres). Con respecto á media nacional por sexos tamén se observa un proceso
de converxencia entre a nosa comunidade e o conxunto, en algunha variable como o uso de
móbil por parte dos homes en 2021 o dato galego supera a media nacional. Tamén se observa
unha converxencia coa media da UE-27.
Gráfico 73. Uso das TIC por sexo.

Fonte: Galicia e España, INE – Equipamento e uso TIC fogares. UE27, EUROSTAT - ICT usage in
households and by individuals.
Nota: Considéranse aqueles fogares con polo menos un membro entre 16 e 74 anos de idade.
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Gráfico 74. Galicia. Uso TIC por sexo.

Fonte: INE – Equipamento e uso TIC fogares.
Nota: Considéranse aqueles fogares con polo menos un membro entre 16 e 74 anos de idade.

Se facemos unha análise similar por grupos de idade, observamos que ata os 54 anos non hai
diferenzas significativas entre Galicia e España no uso da Internet, nin nas compras por
Internet, onde Galicia mesmo supera a España nalgún destes grupos de idade. Con todo, a
partir desa idade a situación de Galicia empeora. De 55 a 54 anos as diferenzas roldan os 4-5
puntos porcentuais, e no seguinte grupo de idade as diferenzas superan os 8 puntos
porcentuais.
As compras por Internet para os maiores de 65 anos son moi inferiores ás dos outros grupos
de idade, tanto en Galicia como en España. De feito, aproximadamente só 1 de cada 6
compraron algunha vez por Internet.
A boa situación da penetración da telefonía móbil en Galicia é común a todos os grupos de
idade. A penetración desta tecnoloxía é moi similar en Galicia e España para os diferentes
grupos.
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Gráfico 75. Uso das TIC por grupos de idade.

Fonte: Galicia e España, INE – Equipamento e uso TIC fogares.
Nota: Considéranse aqueles fogares con polo menos un membro entre 16 e 74 anos de idade.

Ao ter en conta o tamaño da poboación de residencia obsérvase que nos núcleos con menor
poboación a porcentaxe de uso é inferior no que se refire a uso de Internet. Nas compras por
Internet a porcentaxe dos residentes en núcleos de menos de 10.000 habitantes supera á
porcentaxe dos residentes en núcleos de máis de 100.000 habitantes. En todo caso as
diferenzas son reducidas.
Comparando coa media nacional as porcentaxes galegas son inferiores en todos os apartados
agás no uso da telefonía móbil. As maiores diferenzas obsérvanse no uso de Internet nas
poboacións de menos de 10.000 habitantes e nas compras por Internet nas poboacións de
máis de 100.000 habitantes.
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Gráfico 76. Uso das TIC por tamaño da poboación de idade.

Fonte: Galicia e España, INE – Equipamento e uso TIC fogares.
Nota: Considéranse aqueles fogares con polo menos un membro entre 16 e 74 anos de idade.

Se consideramos o tamaño dos fogares apréciase que os fogares de menor tamaño son os que
presentan unha porcentaxe menor no uso das tecnoloxías da información e comunicación.
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Gráfico 77. Uso das TIC por tamaño dos fogares de idade.

Fonte: Galicia e España, INE – Equipamento e uso TIC fogares.
Nota: Considéranse aqueles fogares con polo menos un membro entre 16 e 74 anos de idade.

As estatísticas dispoñibles indican que o nivel de uso da e-Administración polos cidadáns en
España supera o uso da UE-27, en 2020 a porcentaxe de persoas que interactuaron coa
administración foi do 57% na UE-27 e do 63% en España. A situación en Galicia en 2021 é similar
ao do conxunto nacional, por exemplo: o 64,5% da poboación tivo algún contacto ou
interacción coas administracións (68,7% a nivel nacional), o 53,5% contactou para obter
información das páxina web da administración (56,1% a nivel nacional). Con todo, queda marxe
para o progreso. Os usos máis altos danse nas consultas de información, pero só un terzo
envía formularios cubertos.
Táboa 70. Interacción por internet con la Administración Pública. 2021.

Fonte: Galicia e España, INE – Equipamento e uso TIC fogares
Nota: Considéranse aqueles fogares con polo menos un membro entre 16 e 74 anos de idade.
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3.1.11.2 Empresas
A análise da demanda de TIC por parte das empresas comeza pola situación dos seus
equipamentos. A gran maioría das empresas galegas de 10 ou máis empregados dispón de
computadores e Internet de banda ancha. E a súa situación non difire de España ou a UE-27 no
seu conxunto.
Con todo, dispoñer de páxina web é un indicador que mostra unha actitude máis activa para
aproveitar os beneficios da sociedade da información. En 2020 neste indicador a porcentaxe
das empresas galegas supera á da UE-27 e a nacional e nos últimos anos obsérvase un
comportamento similar. En cambio en variables como a realización de pedidos ou reservas on
line ou o persoal especialista en TIC a porcentaxe das empresas galegas sitúase por debaixo
da media nacional e europea.
Gráfico 78. Usos TIC nas empresas con sede social en Galicia / España / UE-27.

Fonte: Galicia e España, INE - ETICCE (2). UE-27, EUROSTAT - ICT usage by enterprises.
Notas:(1) Porcentaxe sobre as empresas con acceso a internet
(2) ETICCE: Encuesta sobre el Uso TIC y del Comercio Electrónico en las Empresas.

Case o 85% das empresas galegas de máis de 9 empregados emprega firma dixital nalgunha
das súas comunicacións e un 62,5% utiliza os medios sociais. Comparando coa media nacional
obsérvanse unhas porcentaxes similares debido a o proceso de converxencia dos últimos anos.
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Táboa 71. Usos TIC nas empresas con sede social en Galicia / España. Porcentaxes de empresas de
más de 9 empregados.

Fonte: Galicia e España, INE – ETICCE.
Notas:(1) Porcentaxe sobre las empresas con acceso a Internet.

Nas pequenas empresas galegas de 9 ou menos empregados a utilización dos equipamentos
básicos é inferior, pero nos últimos anos produciuse un forte incremento do seu uso. En 2010
case a metade destas empresas non tiña ordenador e máis da metade (53%) non tiña acceso
a Internet. En 2021 estas porcentaxes son do 83% para a dispoñibilidade de indicador e do 81%
para o acceso a internet. Este incremento no uso permitiu aproximarse á situación de España.
Con todo nos usos das TIC máis sofisticadas queda moito camiño por percorrer para estas
empresas, menos da cuarta parte delas dispón de páxina web.
Táboa 72. Usos TIC nas empresas con sede social en Galicia / España. Porcentaxes de empresas de
9 ou menos empregados.

Fonte: Galicia e España, INE – ETICCE.
Notas:(1) Porcentaxe sobre as empresas con acceso a Internet.

Un dos principais intereses que as TIC poden ter para as empresas é o comercio electrónico,
xa que lles permite incrementar os clientes potenciais a un custo reducido. Con todo, o
comercio electrónico aínda non está moi estendido entre as empresas galegas. Só un 18,5%
das empresas galegas de máis de 9 empregados realizaron vendas por comercio electrónico
no 2020, porcentaxe que sobe ao 34,8% no caso das compras. Estas porcentaxes para España
son do 26,9% e 32,3% en 2021.
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Se para Galicia incluímos as empresas con sede fóra pero con actividade na Comunidade, sobe
a porcentaxe de empresas que venden por comercio electrónico. A porcentaxe de empresas
que fixeron compras (37,6%) e vendas (22%) achégase á de España.
Outros indicadores sobre o desempeño das TIC en empresas con máis de 9 empregados
mostran baixas as porcentaxes de uso TIC en algúns aspectos.
Táboa 73. As TIC nas empresas con sede social en Galicia / España. Empresas de máis de 9
empregados. 2021.

Fonte: OSIMGA e INE – ETICCE.

A pandemia COVID-19 acelerou o uso das TIC entre as empresas nalgúns aspectos como o
teletraballo, así a porcentaxe de empresas que permiten a realización de teletraballo é do
45,3% en Galicia, cinco puntos por debaixo da media nacional. Neste grupo de empresas máis
da metade (56%) permitiron o teletraballo como consecuencia da situación orixinada pola
COVID-19.
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Táboa 74. Usos TIC nas empresas con sede social en Galicia / España. Porcentaxes de empresas de
máis de 9 empregados.

Fonte: Galicia e España, INE – ETICCE.
Notas:(1) Porcentaxe sobre as empresas que permiten teletraballo

A porcentaxe das empresas galegas de máis de 9 empregados no que respecta á interacción
por Internet coa Administración Pública sitúase próxima á media nacional. Ceuta, Madrid,
Valencia e Andalucía presentan unhas porcentaxes superiores.

Gráfico 79. Interacción por internet coa Administración Pública das empresas con sede social en
Galicia / España. Porcentaxes de empresas de más de 9 empregados. 2021.

Fonte: Galicia e España, INE – ETICCE.
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A oferta de servizos na administración electrónica ampliouse fortemente nos últimos anos;
con todo, podería impulsarse un uso máis completo dos devanditos servizos por parte das
empresas.
A interacción coa Administración Pública máis importante é conseguir impresos ou
formularios (o 90,2% das empresas galegas). Para a presentación de impresos baixa o nivel de
interacción ata un 83%. A evolución temporal destas variables é positiva posto que se
incrementou notablemente a porcentaxe nos últimos anos e en comparación co resto do
estado se produciu unha mellora relativa.
Táboa 75. Interacción por Internet coa Administración Pública das empresas con sede social en
Galicia / España. Porcentaxes de empresas de máis de 9 empregados.

Fonte: Galicia e España, INE - ETICCE.

3.1.11.3 Oferta del sector TIC
O denominado sector TIC está formado polas industrias manufactureiras ou de servizos nas
que

a

súa

actividade

principal

está

vencellada

co

desenvolvemento,

produción,

comercialización e uso intensivo das tecnoloxías da información e as comunicacións. O sector
TIC caracterízase por altas taxas de innovación, progreso tecnolóxico e produtividade, polo
que ten un considerable impacto na actividade económica.
Nos últimos 6 anos incrementouse o número de empresas e o emprego no sector TIC. O peso
do emprego do sector TIC no do conxunto de sectores permaneceu estable. En 2018 o número
de empresas é de 2.783, cun crecemento con respecto ao ano 2010 do 34,2%; no caso do
emprego produciuse unha redución entre os anos 2010 e 2014, posteriormente rexístranse
crecementos todos os anos, entre 2010 e 2019 o crecemento foi do 19,8%, rexistrando no
último ano un nivel de emprego de 18.984 persoas.
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A contribución do sector ao PIB é alta, superior ao 2%. E iso sen ter en conta a produción de
TIC no resto de sectores.
Táboa 76. Principais magnitudes del sector TIC en Galicia.

Fonte: OSIMGA a partir de datos de IGE (INE para número de empresas).
Gráfico 80.Empresas e empregados do sector TIC en Galicia.

Fonte: OSIMGA a partir de datos de IGE (INE para número de empresas).

3.1.12

A POBREZA E EXCLUSIÓN SOCIAL EN GALICIA

3.1.12.1 Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (AROPE)
Para a análise da loita contra a pobreza considérase o risco de pobreza e exclusión social
(AROPE). Este indicador corresponde á suma das persoas que están en risco de pobreza ou
privadas de forma severa de bens materiais ou que viven en fogares con intensidade de
traballo moi baixa.
Valórase en risco de pobreza ás persoas cunha renda dispoñible equivalente por baixo do limiar
do risco de pobreza, que se fixa no 60% da media da renda nacional equivalente dispoñible
(despois das transferencias sociais).
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Considérase en privación material severa cando as persoas non se poden permitir polo menos
catro do seguintes nove conceptos: comida de carne, polo ou peixe polo menos cada dous días,
manter a vivenda cunha temperatura adecuada, facer fronte a gastos imprevistos, atrasos no
pago de gastos relacionados coa vivenda principal, vacacións polo menos unha semana ao ano,
non dispor de coche, teléfono, televisor en cor ou lavadora.
As persoas que viven en fogares con intensidade de traballo moi baixa son aquelas entre 0 e
59 anos de idade que viven en fogares onde as persoas adultas de 18 a 59 anos traballaron
menos do 20% do seu potencial total de traballo durante o último ano.
De acordo cos datos de EUROSTAT, no ano 2019 17 o número de persoas en situación ou risco
de pobreza e exclusión social na UE-27 era de 91.370.000, é dicir, un 20,9% da poboación, e en
España 11.765.000 persoas, o que representa o 25,3% da poboación.
En Galicia o número de persoas en risco de pobreza ou exclusión social en 2019 foi de 504.582,
en termos porcentuais un 18,8%, moi por baixo da media de España.
Mapa 37. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social. Ano 2019.

Fonte: EUROSTAT.

17

O dato difundido polo INE ou EUROSTAT para o ano t utiliza os ingresos do ano anterior (t-1).
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A “Enquisa estrutural a fogares”, elaborada polo IGE, facilita este indicador desde o ano 2011.
Ese ano a porcentaxe de persoas en risco de pobreza ou exclusión social era do 22,1%; en 2019,
diminuíu en algo máis de tres puntos, situándose no 18,8% da poboación galega.
En 2019 o indicador AROPE é máis baixo en Galicia que en España e na UE-27 e tamén para os
tres indicadores que o compoñen. A taxa de risco de pobreza en Galicia (15,2%) é máis baixa
que en España e que na UE-27; a porcentaxe de persoas que viven en fogares con carencia
material severa (3,6%) é un punto máis baixa que en España e case 2 puntos por debaixo da
UE-27; por último, o 8,2% de persoas de 0 a 59 anos que viven en fogares con baixa intensidade
de ingresos de traballo é un valor similar á UE-27 e 2,6 puntos inferior a España.
Táboa 77. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social. Ano 2019. Porcentaxes.

Galicia

España

UE-27

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social

18,8

25,3

20,9

Taxa de risco de pobreza

15,2

20,7

16,5

Persoas que viven en fogares con carencia material severa

3,6

4,7

5,5

Persoas de 0 a 59 anos que viven en fogares con baixa intensidade
de ingresos de traballo

8,2

10,8

8,3

Fonte: IGE e INE.

No seguinte mapa compáranse a taxa e as súas tres compoñentes por comunidades
autónomas e a súa evolución desde 2009: as persoas que viven en fogares con baixa
intensidade de ingresos do traballo foi a compoñente que tivo un peor comportamento entre
2009 e 2019.
Mapa 38. Poboación en risco de pobreza ou exclusión social e as súas compoñentes por
comunidades autónomas.
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Fonte: INE. Enquisa de condicións de vida.
Nota: o período de referencia dos ingresos é o ano anterior.
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Para analizar a diferenza con España na carencia material severa, a seguinte táboa recolle a
incidencia para os principais conceptos; o maior diferencial negativo para Galicia preséntase
nos apartados de “Non poden permitirse ir de vacacións” con 11,6 puntos de diferenza e no de
“Non poden permitirse manter a vivenda cunha temperatura adecuada” con 5,9 puntos de
diferenza. En sentido contrario, nos apartados de “Non teñen capacidade para facer fronte a
gastos imprevistos”, “Atrasos no pagamento de gastos relacionados coa vivenda principal”,
“Non puideron permitirse dispor de coche” e “Non puideron permitirse dispor de ordenador” a
porcentaxe de persoas en Galicia é inferior á do conxunto do Estado.
Táboa 78. Persoas que viven en fogares con carencia en determinados conceptos. Ano 2019.
Porcentaxes.
Galicia

España

45,0

33,4

1,1

3,8

Non poden permitirse ir de vacacións polo menos unha semana ao ano
Non poden permitirse unha comida de carne, polo ou pescado polo menos cada dous días
Non poden permitirse manter a vivenda cunha temperatura adecuada

13,5

7,6

Non teñen capacidade para facer fronte a gastos imprevistos

24,3

33,9

Tiveron atrasos no pagamento de gastos relacionados coa vivenda principal

4,5

7,8

Non puideron permitirse dispor de coche

3,2

4,7

Non puideron permitirse dispor de ordenador

2,0

5,6

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares; INE. Enquisa de condicións de vida.

A seguinte figura representa a distribución por compoñentes das 504.582 persoas en situación
de pobreza ou exclusión social en Galicia no ano 2019. Delas hai 23.346 persoas (o 0,9% da
poboación) que son pobres utilizando calquera dos conceptos.
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Gráfico 81. Persoas en pobreza ou exclusión social. Intersección entre as compoñentes. Galicia. Ano
2019.

Pobreza económica
Total 408.022
Carencia material severa
39.816

Total 95.456

283.725
30.936
23.346
61.135

1.358

64.267
Baixa intensidade de traballo
Total 150.106

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

A análise da taxa de pobreza ou cohesión social mostra valores máis elevados entre a
poboación nova, así como na estranxeira, nos fogares monoparentais con nenos e mozos a
cargo e nos que teñen unha baixa intensidade de traballo.
En 2019 o grupo de idade que presenta a taxa máis elevada é o de 16 a 24 anos, coas mozas
cunha taxa 0,1 puntos superior á dos mozos. Pola contra, as persoas de 65 ou máis anos son
as que teñen a taxa máis reducida e, neste grupo de idade, os homes presentan unha taxa 1,4
puntos inferior á das mulleres.
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Gráfico 82. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social por sexo e idade. Galicia.
30%
25%
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27,0
25,4
22,2
19,9

20,9 20,8

25,6 25,5

19,3
17,9
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Home
Total
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Menos deMenos de De 16 a De 16 a De 25 a De 25 a De 50 a De 50 a De 65 ou De 65 ou
16 anos 16 anos 24 anos 24 anos 49 anos 49 anos 64 anos 64 anos máis anosmáis anos
2018

2019

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

En 2019, o fogar composto por un adulto con nenos e mozos a cargo é o tipo de fogar que
presenta unha taxa máis elevada, en concreto do 46,4%. A continuación séguelle o fogar
formado por só un adulto cun 28,2%.
Gráfico 83. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social segundo o fogar teña ou non nenos e mozos
a cargo. Galicia. Ano 2019.

Total

18,8

Tres ou máis adultos sen nenos e mozos a cargo

14,8

Dous adultos sen nenos e mozos a cargo

15,8

Un adulto sen nenos e mozos a cargo

28,2

Fogares sen nenos e mozos a cargo

17,4

Tres ou máis adultos con nenos e mozos a cargo

17,6

Dous adultos con dous ou máis nenos e mozos a cargo

23,1

Dous adultos cun neno e mozo a cargo

14,9

Dous adultos con nenos e mozos a cargo

19,5

Un adulto con nenos e mozos a cargo

46,4

Fogares con nenos e mozos a cargo

20,6
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

Obviamente, a taxa de risco de pobreza ou exclusión social aumenta a medida que diminúe a
intensidade do traballo nas persoas do fogar.
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Gráfico 84. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social segundo a intensidade do traballo. Galicia.
Ano 2019.
100,0

100%
90%
80%
70%
60%

46,3

50%
40%
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6,6
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Moi baixa intensidade
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0,5<= IT <1

IT = 1

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

Segundo a nacionalidade, a taxa entre a poboación estranxeira (o 54,9%) é máis do triplo ca
da poboación española (o 17,7%).
Gráfico 85. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social segundo a nacionalidade. Galicia

70%
58,9

60%

54,9

50%
40%
30%
18,0

20%

19,0

17,7

18,8

10%
0%
2018

Española
2019

Estranxeira

Total

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

En canto a aspectos territoriais, a provincia de Ourense é a que presenta a maior taxa de risco
de pobreza ou exclusión social seguida de Pontevedra. Por baixo da media de Galicia, están as
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provincias da Coruña e Lugo. No caso dos grandes municipios, os concellos de Ferrol (25,1%),
Ourense (22,7%), Lugo (21,7%), A Coruña (19,8%) e Pontevedra (19,3%) presentan unta taxa
superior á media galega, mentres que por debaixo se atopan Santiago de Compostela cun
13,6% e Vigo cun 17,0%.
Táboa 79. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social segundo a provincia de residencia.
Porcentaxes.

2018

2019

A Coruña

17,8

18,2

Lugo

18,5

18,2

Ourense

23,6

21,5

Pontevedra

19,0

18,9

Galicia

19,0

18,8

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.
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3.1.12.2 Evolución dos ingresos mensuais por unidade de consumo
O seguinte gráfico representa a evolución en Galicia, España e a UE-27 do ingreso neto medio
mensual por unidade de consumo ou ingreso equivalente 18.
Gráfico 86. Ingreso medio mensual por unidade de consumo.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares; INE. Enquisa de condicións de vida; EUROSTAT. Income
and Living Conditions (EUC-SILC).

En Galicia obsérvase un descenso no período 2009-2012 e a partir de 2013 un incremento
continuado.
Por provincias, o valor máis alto corresponde á Coruña e o máis baixo a Ourense. Con todo,
esta última reduciu distancia no período 2009-2019 ao ter unha suba media anual do 1,8%.

Esta medida de ingresos fai comparables fogares con diferente composición en canto ao número de persoas e idade
das mesmas, para ter en conta as economías de escala que se producen nos fogares. Para o seu cálculo divídense os
ingresos netos monetarios entre as unidades de consumo do fogar que se calculan asignando os seguintes pesos
(escala OCDE modificada): 1 para a primeira persoa adulta ( 14 ou máis anos), 0,5 para o resto de persoas adultas e
0,3 para os e as menores de 14 anos. O ingreso por unidade de consumo do fogar adxudícase a todos os individuos do
fogar.

18
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Táboa 80. Ingreso medio mensual por unidade de consumo.
Taxas variación
medias anuais
2009- 2009- 20142009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 2014 2019
A Coruña

1.190 1.206 1.141 1.149 1.166 1.185 1.194 1.234 1.268 1.323 1.396

1,6

-0,1

3,3

Lugo
Ourense

1.108 1.114 1.105 1.102 1.097 1.118 1.135 1.169 1.220 1.252 1.295

1,6

0,2

3,0

1.033 1.050 1.035 1.030 1.049 1.039 1.044 1.103 1.131 1.175 1.231

1,8

0,1

3,4

Pontevedra

1.121 1.079 1.087 1.046 1.068 1.066 1.074 1.134 1.190 1.285 1.337

1,8

-1,0

4,6

Galicia

1.136 1.132 1.105 1.094 1.110 1.119 1.128 1.176 1.219 1.284 1.344

1,7

-0,3

3,7

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

Nunha análise territorial máis desagregada, obsérvanse diferenzas significativas entre as 20
áreas xeográficas nas que se divide Galicia na enquisa. En 2019 a maior diferenza prodúcese
entre a área de Santiago de Compostela (1.484 €) e O Carballiño-O Ribeiro (1.094 €).
Mapa 39. Ingreso medio mensual por unidade de consumo Áreas xeográficas.

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.
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3.1.12.3 Desigualdade na distribución de ingresos
Para analizar a distribución dos ingresos na poboación e o seu nivel de concentración utilízanse
normalmente dous indicadores: o índice de Gini 19 e a distribución da renda S80/S20 20.
En ambos os dous indicadores, o valor de Galicia no período 2009-2019 sitúase por baixo dos
indicadores de España e da UE-27.
En 2019 tanto o índice de Gini coma a ratio S80/S20 presentan en Galicia o valor máis baixo
desde 2009, así os ingresos acumulados polo 20% máis rico da poboación equivale a 4,0 veces
os ingresos acumulados polo 20% máis pobre en 2019.

Gráfico 87. Índice de Gini.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares; INE. Enquisa de condicións de vida; EUROSTAT. Income
and Living Conditions (EUC-SILC).

19 O índice de Gini é un coeficiente que toma valores entre 0 e 1, onde 0 correspóndese coa perfecta igualdade (todos
teñen os mesmos ingresos) e 1 coa perfecta desigualdade (unha persoa ten todos os ingresos)

Representa os ingresos acumulados polo 20% máis rico da poboación fronte aos ingresos acumulados polo 20% máis
pobre.
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Gráfico 88. Distribución da renda S80/S20.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares; INE. Enquisa de condicións de vida; EUROSTAT. Income
and Living Conditions (EUC-SILC).

Outra forma de analizar a distribución de ingresos é o estudo dos deciles 21. Esta información
mostra un incremento do ingreso por unidade de consumo no ano 2019 con respecto a 2009
en todos os deciles. A menor variación da mediana de cada decil no período 2009-2019
corresponde ás persoas con menos ingresos. A seguinte Táboa recolle a evolución desde 2009
dos límites inferiores de cada decil, así como a mediana de ingresos de cada un deles.
Táboa 81. Deciles de ingresos por unidade de consumo. Límite inferior e mediana de cada decil.
Galicia.

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

Calcúlanse ordenando as persoas polos seus ingresos por unidade de consumo e divídense despois en 10 grupos iguais,
é dicir, cada grupo contén o 10% das persoas.

21
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3.1.12.4 Tipoloxía de ingresos dos fogares
Tal e como se recolle na seguinte táboa, a media de ingresos dos fogares é moi diferente
segundo cal sexa a principal orixe dos seus ingresos. Así, o ingreso medio dos fogares cuxa
principal fonte de ingresos son as rendas do traballo é moi superior aos que teñen as
prestacións, 2.666 euros mensuais fronte a 1.832 euros no ano 2019, un 45,5% superior. As
distancias acurtáronse desde 2009 debido a unha evolución moi diferente entre ambas dúas
tipoloxías, sobre todo no período 2009-2014.
Táboa 82. Ingreso medio mensual por fogar segundo a principal fonte de ingresos do fogar. Galicia.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos do traballo

2.469

2.434

2.294

2.318

2.313

2.309

2.343

2.372

2.450

2.562

2.666

Ingresos por prestacións

1.349

1.384

1.417

1.454

1.466

1.477

1.493

1.580

1.627

1.725

1.832

Total

2.010

1.977

1.908

1.906

1.910

1.915

1.930

2.007

2.079

2.196

2.290

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

Por outra banda, o número de fogares con principal fonte de ingresos os procedentes do
traballo diminuíu no período 2009-2013 (pasou do 58,5% en 2009 ao 52,7% en 2013) e
aumentou no período 2014-2019, ano no que representan o 56,2% dos fogares.
Táboa 83. Fogares segundo a principal fonte de ingresos do fogar. Galicia.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos do traballo

58,5

56,4

55,9

53,1

52,7

53,0

52,8

54,4

55,1

56,4

56,2

Ingresos por prestacións

39,9

41,6

42,2

45,2

45,4

44,9

44,7

43,7

43,2

42,1

41,8

Outro tipo

1,6

2,0

1,9

1,8

1,9

2,1

2,5

1,9

1,6

1,5

2,0

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

Na evolución por provincias obsérvase que na Coruña e Pontevedra é onde máis descende a
porcentaxe de fogares que teñen como principal orixe de ingresos os procedentes do traballo,
mentres que Lugo é onde menos variou.
Táboa 84. Fogares con fonte principal de ingresos do fogar ingresos de traballo. Galicia.
Porcentaxes.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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A Coruña

61,2

58,4

57,5

55,1

55,8

55,1

54,2

57,1

57,5

57,3

58,1

Lugo

51,4

50,5

50,4

46,0

47,0

50,2

49,6

50,7

51,6

52,0

51,3

Ourense

48,4

48,9

49,8

47,7

45,7

45,1

47,0

47,1

45,7

49,5

47,9

Pontevedra

62,1

59,1

58,3

55,2

53,7

54,5

54,4

55,1

56,8

59,5

58,7

Galicia

58,5

56,4

55,9

53,1

52,7

53,0

52,8

54,4

55,1

56,4

56,2
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

A continuación móstrase o cambio na estrutura dos ingresos dos fogares galegos. En 2009 o
conxunto do traballo por conta allea e por conta propia supoñía o 66,4% dos ingresos dos
fogares, mentres que en 2019 suman o 61,6%, case cinco puntos porcentuais menos.

Gráfico 89. Estrutura de ingresos dos fogares. Galicia.
100%
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3,2

3,0

2,8
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2,5

2,8

2,9
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34,8
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10,2

10,5

9,9

9,9
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50,6

49,9
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50,5
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Prestacións

Rendas e outros ingresos

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

Gasto dos fogares
Outro indicador relevante é o chamado gasto en fogares, dado que mostra as prioridades de
gasto da poboación e onde se fai máis necesario actuar en materia de loita contra a pobreza,
máis aló da necesaria inclusión socio-laboral. Neste sentido, segundo a Enquisa de
Orzamentos Familiares do INE 2019, a vivenda e a alimentación ocupan o 45% do gasto diario
das familias, seguido polo transporte. Existe un gasto reducido en educación e saúde respecto
ao gasto total, o que apunta a un uso maioritario dos servizos públicos que teñen, a día de
hoxe, un menor custo directo para a poboación.
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Táboa 85. Estrutura do gasto anual dos fogares. Ano 2019. Porcentaxes.

Galicia

España Diferencial

Total

100

100

Alimentos e bebidas non alcohólicas

15,6

14,2

1,5

Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos

2,0

1,7

0,3

Artigos de vestir e calzado

5,9

4,7

1,2

29,8

31,2

-1,5

Mobiliario, equip. do fogar e gastos correntes de conserv. da vivenda

4,2

4,4

-0,2

Saúde

4,1

3,5

0,6

13,4

12,9

0,5

Comunicacións

3,3

3,1

0,2

Ocio, espectáculos e cultura

4,6

5,5

-0,9

Ensino

1,0

1,6

-0,6

Hoteis, cafés e restaurantes

8,4

9,7

-1,4

Outros bens e servizos

7,7

7,6

0,2

Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles

Transportes

Fonte: INE. Enquisa de orzamentos familiares.

Segundo a enquisa, o gasto en vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles
representa o 29,8% do gasto dos fogares galegos, e é o terceiro grupo de gasto que
experimenta un maior incremento desde 2009 (1,5% medio anual fronte ao decrecemento 0,1%
do gasto total). Este dato mostra a importancia de analizar os fogares que destinan unha parte
destacada dos seus ingresos á vivenda.
Así, a porcentaxe de fogares galegos con hipoteca sobre a vivenda principal no ano 2019 é do
17,2%, deles un 1,1% destina máis do 50% dos seus ingresos ao pago da hipoteca.
No caso das vivendas familiares principais en réxime de aluguer, que no ano 2019 ascende ao
14,7% dos fogares galegos, a proporción dos que destinan máis do 50% dos seus ingresos ao
pago do aluguer sobe até o 6,0%.
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Gráfico 90. Fogares segundo a porcentaxe de ingresos dedicados ao pago da vivenda principal.
Galicia. Ano 2019.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

3.1.12.5 Discapacidade
Segundo a información dispoñible no Censo de persoas con discapacidade de Galicia, o número
total de persoas que se atopan nesta situación a 31 de decembro de 2020 é de 238.662. O 51,5%
das discapacidades preséntanse en mulleres.
Por grupos de idade, o 53,2% das persoas con discapacidade ten 65 ou máis anos, mentres que
o 25,1% deste colectivo pertence ao grupo de idade de 50 a 64 anos e o 14,7% ten entre 30 e
49 anos.
A incidencia da discapacidade por sexo é moi diferente en función da idade. O 62,0% das
persoas de 75 ou máis anos que teñen unha discapacidade son mulleres, mentres que nos
restantes grupos de idade, son máis os homes que as mulleres.
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Táboa 86. Persoas con discapacidade segundo o sexo e a idade. Galicia. Ano 2020.

Homes

Mulleres

Total

Menos de 7 anos

1.211

531

1.742

De 7 a 15 anos

3.947

1.892

5.839

De 16 a 29 anos

5.437

3.557

8.994

De 30 a 49 anos

19.591

15.606

35.197

De 50 a 64 anos

31.462

28.497

59.959

De 65 a 74 anos

24.281

23.938

48.219

75 ou máis anos

29.917

48.795

78.712

115.846

122.816

238.662

Total

Fonte: Consellería de Política Social. Censo de persoas con discapacidade.

A maioría das discapacidades da poboación galega son de tipo físico (55,1%). A continuación
está a de tipo mental (18,2%) e a sensorial (14,2%).
No que se refire á distribución provincial, a provincia da Coruña concentra o 39,9% das persoas
con discapacidade e a de Pontevedra o 38,7%, mentres que Lugo e Ourense rexistran o 9,5% e
o 11.9%, respectivamente.
Atendendo ao grao de discapacidade, a porcentaxe maioritaria correspóndese coas persoas
cun grao de discapacidade do 33 ao 64% (o 56,8%). O grupo máis reducido, tanto para homes
como para mulleres, correspóndese coas persoas con maior grao de discapacidade (de 75% ou
máis), cun 15,2% dos homes e un 19,2% das mulleres.

3.1.13

A EDUCACIÓN, A FORMACIÓN E A CULTURA EN GALICIA

Educación e formación
Un dos activos máis importantes dun territorio á hora de valorar o seu potencial é o nivel de
capacitación alcanzado pola súa poboación, o cal está intimamente relacionado coa
capacidade que presente o mesmo para integrarse na sociedade do coñecemento. O capital
humano é fundamental no aumento da produtividade do traballo e a competitividade.
Utilizando a información proporcionada pola Enquisa de Poboación Activa e polo Ministerio de
Educación e Formación Profesional na súa edición de 2021 do informe “As cifras da educación
en España” para o curso 2018-2019 e do Sistema Estatal de Indicadores da Educación,
analizáronse diferentes indicadores que permitirán caracterizar o sistema educativo en Galicia
e poñelo en relación ao conxunto nacional, así como avaliar o impacto da educación no ámbito
laboral.
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3.1.13.1 Escolarización
A taxa neta de escolarización mide a porcentaxe de persoas dunha determinada idade
matriculadas no sistema educativo sobre o total da poboación da mesma idade. Dado que a
escolarización é obrigatoria entre os 6 e os 16 anos, a análise desta variable céntrase nas
idades non obrigatorias. A primeira etapa do sistema educativo é a educación infantil que
abrangue as idades de 0 a 5 anos e que ten carácter voluntario. Entre os obxectivos da axenda
2030 inclúese a meta 4.2 : De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos teñan
acceso a servizos de atención e desenvolvemento na primeira infancia e educación preescolar de
calidade, a fin de que estean preparados para o ensino primario. A incorporación de nenos e
nenas á educación infantil aumenta coa idade, de tal forma que aos tres anos a escolarización
é practicamente absoluta (97,3%). En toda a etapa de educación infantil de 0 a 5 anos, Galicia
sitúase entre as comunidades autónomas coas taxas de escolarización máis elevadas. O
número medio de anos de escolarización en educación infantil subiu de 3,5 anos a 4,3 na última
década.
Táboa 87. Taxas de escolarización de 0 a 5 años. Curso 2018-2019.

Fonte: Ministerio de Educación e Formación Profesional. Sistema estatal de indicadores da
educación.

Un obxectivo prioritario das políticas educativas é que os mozos e mozas continúen a súa
formación máis aló das etapas obrigatorias. A taxa neta de escolarización de 16 a 18 anos
indica como se producen as transicións do alumnado desde a Educación Secundaria
Obrigatoria aos ensinos secundarios de segunda etapa, fundamentalmente aos 16 e 17 anos e
posteriormente aos ensinos superiores a partir dos 18.
No curso escolar 2018-2019, a escolarización aos 16 e 17 anos mantense moi alta con taxas do
97,8% e 94% respectivamente, superando ás rexistradas en España. Por xénero, as taxas das
mulleres están por riba das dos homes en ambas idades. Aos 18 anos a taxa é de 79,3%,
practicamente idéntica á rexistrada no curso 2013-2014 e moi similar á media española (79,8).
A maior achega a esta taxa corresponde ao ensino de educación secundaria post obrigatoria
con 37,5 puntos, mentres que os matriculados en estudos universitarios achegan 28,4 puntos.
A taxa neta feminina aos 18 anos supera nun punto á masculina. A escolarización segue a
descender conforme aumenta a idade cunha taxa do 61,8% aos 21 anos e do 30,8 aos 24 anos.
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Táboa 88. Taxa neta de escolarización de 16 a 18 anos. Cursos 2013-2014 e 2018-2019-

Fonte: Ministerio de Educación e Formación Profesional. As cifras da educación en España. Edición
2021.

En todas as idades comprendidas entre os 18 e 22 anos a taxa de escolarización no ensino
superior observa un incremento nos últimos cinco anos. Tomando como base a escolarización
aos 20 anos, Galicia ten unha taxa inferior á española no ensino universitario e está por riba
no ensino superior non universitario (que inclúe ciclos formativos de grao superior e artes
plásticas, ensinanzas deportivas de grao superior e ensinanzas artísticas de grao superior). Por
xénero, as taxas femininas son superiores ás masculinas no ensino universitario ao contrario
que ocorre no ensino superior non universitario.
Táboa 89: Taxa neta de escolarización aos 20 anos. Cursos 2013-2014 e 2018-2019.

Fonte: Ministerio de Educación e Formación Profesional. As cifras da educación en España. Edición
2021.

A taxa bruta de acceso mide o acceso da poboación a calquera idade aos distintos niveis de
educación. O acceso aos estudos de bacharelato é superior nas mulleres que nos homes
mentres que, na formación profesional, tanto de grao medio como básica, é maior entre os
homes. Nos ciclos de grao superior a taxa dos homes está lixeiramente por riba da das
mulleres. En todos este niveis de ensino as taxas galegas sitúanse por riba da media española
fundamentalmente na formación profesional de grao superior.

211

TOMO I – PEG 22-30

Táboa 90. Taxa bruta de acceso ás ensinanzas secundarias postobrigatorias e ao ensino superior
non universitario. Curso 2018-2019.

Fonte: Ministerio de Educación e Formación Profesional. As cifras da educación en España. Edición
2021.

Respecto do alumnado matriculado no bacharelato, nas modalidades de artes e humanidades
e ciencias sociais hai maior porcentaxe de mulleres, mentres que en ciencias están
matriculados máis alumnos que alumnas. Na formación profesional as familias profesionais
con máis alumnado son sanidade, administración e xestión e electricidade e electrónica,
informática e comunicacións e servizos socioculturais e á comunidade. Tamén aquí hai
diferencias por xénero. A porcentaxe de mulleres en servizos sociais e sanidade supera o 75%
mentres que en transporte e mantemento de vehículos e en electricidade e electrónica non
chega ao 5% e en informática está arredor do 12%. Estas porcentaxes son practicamente
idénticas ás rexistradas hai cinco anos o que indica que non se está a producir ningunha
mellora respecto da matriculación das mulleres en modalidades de ciencia e tecnoloxía nin no
bacharelato nin na Formación Profesional .
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Gráfico 91. Alumnado matriculado nas modalidades de bacharelato. Curso 2018-2019.

Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Gráfico 92: Alumnado matriculado por familias profesionais de FP. Curso 2018-2019

Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

A formación profesional dual é unha modalidade de oferta dentro da formación profesional
que se realiza en réxime de alternancia entre o centro educativo e a empresa. No curso 20152016 había 282 alumnos matriculados. Catro anos mais tarde esta cifra increméntase ata os
1.760 alumnos (curso 2019-2020), dos que case o 64% cursan ciclos formativos de grao
superior. A participación na FP dual tampouco é igualitaria por xénero, xa que tan só o 30% do
alumnado son mulleres.
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3.1.13.2 Formación permanente
A Axenda 2030 establece como obxectivo neste ámbito garantir unha educación inclusiva e
equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos e todas.
Un dos indicadores de referencia é o denominado indicador de formación permanente e
continua que mide a porcentaxe de poboación de 25 a 64 anos que realizou estudos ou
formación nas catro últimas semanas. Segundo este indicador, no ano 2020 o 11,6% dos
galegos neste grupo de idade participou en accións de formación permanente, sendo maior a
participación das mulleres en dous puntos. Con respecto a 2015 obsérvase un aumento de algo
máis de 1,5 puntos.
Táboa 91. Poboación de 25 a 64 anos que participa en educación-formación.

Fonte: Ministerio de Educación e Formación Profesional. Explotación das variables educativas da
EPA. Porcentaxe de poboación que participou en educación-formación nas catro semanas anteriores a
enquisa

No que respecta á formación profesional dirixida prioritariamente a persoas desempregadas,
de acordo ao Subsistema de Formación Profesional para o Emprego implantado en 2007, o
número de alumnos en 2019 en Galicia foi de 11.631. Os datos mostran maior participación de
mulleres nestes programas (52,1% mulleres respecto dun 47,9% de homes). As maiores
porcentaxes de traballadores formados a través de accións de formación profesional atópanse
no rango de idade superior a 35 anos (61,5%) e con nivel educativo previo de educación
secundaria xeral (51%).
Táboa 92. Participantes formados en accións formativas dirixidas prioritariamente a
desempregados, por sexo e idade (distribución porcentual). Ano 2019.

Fonte: Ministerio de Educación e Formación Profesional. As cifras da educación en España. Edición
2021.
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Táboa 93. Distribución porcentual de participantes formados en accións formativas dirixidas
prioritariamente a desempregados segundo o nivel educativo previo. Ano 2019.

Fonte: Ministerio de Educación e Formación Profesional. As cifras da educación en España. Edición
2021.

3.1.13.3 Resultados educativos
O rendemento académico é analizado a través do Programa para a Avaliación Internacional
dos Estudantes (PISA), estudio trianual onde se avalía o grao en que os estudantes de 15 anos
teñen adquirido coñecementos clave e habilidades esenciais para unha participación plena na
sociedade. A avaliación céntrase en tres competencias: comprensión lectora, competencia
matemática e competencia científica. Segundo os resultados do estudo PISA 2018 publicado
pola Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE), Galicia
presenta mellores medias que España e a Unión Europea nas tres áreas de avaliación.
Táboa 94. Informe PISA. Media das tres competencias.

Fonte: OCDE. PISA 2018.

Outra das variables para ter en conta na análise do nivel educativo é a taxa de idoneidade.
Esta taxa é unha medida dos resultados do sistema educativo en diferentes idades do
alumnado que indica a porcentaxe de alumnos que se atopa matriculado no curso que pola
súa idade lle corresponde. Analízanse as taxas a idade teórica de comezo da ESO (12 anos) e as
dos últimos cursos desta etapa (14 e 15 anos). Na última década a taxa de idoneidade observa
un claro crecemento nestas tres idades, sobre todo na de 15 anos que sobe case 14 puntos,
cun incremento superior nos homes que nas mulleres. O comportamento é similar a nivel
nacional, aínda que as taxas galegas se manteñen en niveis superiores ás de España.
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Táboa 95. Taxas de idoneidade aos 12, 14 e 15 anos. Cursos 2008-2009 e 2018-2019.

Fonte: Ministerio de Educación e Formación Profesional. As cifras da educación en España. Edición
2021.

Un dos obxectivos da educación é incrementar as taxas de graduados en cada un dos niveis
educativos, para facilitar a transición ás etapas postobrigatorias e incrementar na sociedade
o número de persoas con alta cualificación.
A taxa bruta de poboación que se gradúa mide a relación entre o alumnado que remata unha
determinada etapa educativa e a poboación da idade teórica do comezo do último curso desa
etapa. Galicia no curso 2018-2019 mostra valores elevados na ESO e no bacharelato. No ensino
técnico e no universitario as taxas son moito máis baixas. En todas as titulacións, agás a FP
Básica e a FP de grao medio, as taxas femininas son superiores ás masculinas. Comparando co
conxunto de España, as taxas galegas son máis elevadas que as nacionais nos niveis educativos
inferiores e son menores nas titulacións superiores: grao universitario e estudos de máster.
Táboa 96. Taxa bruta de poboación que se gradúa en cada ensinanza/titulación. Curso 2018-2019.

Fonte: Ministerio de Educación e Formación Profesional. As cifras da educación en España. Edición
2021.

A porcentaxe de persoas de entre 30 e 34 anos que completaron os estudos superiores
alcanzou en 2020 o 46,5% en Galicia e o 44,8% en España, presentando unha posición por riba
da media da UE-27 ( 41%). Nos tres ámbitos territoriais a porcentaxe de mulleres con titulación
superior está por riba da dos homes. En Galicia é do 55,4% das mulleres fronte ao 37,6% dos
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homes. Ademais no caso galego, a porcentaxe feminina mantén un crecemento sostido
mentres que a masculina mantívose practicamente estable nos últimos cinco anos, co que se
amplía a diferencia entre homes e mulleres. Dado que Galicia acadou xa no 2014 o obxectivo
marcado polo novo marco estratéxico para a cooperación europea no ámbito da educación
para o ano 2020, que era do 40%, os obxectivos deberían centrarse no mantemento desta
ratio e no fomento de estudos superiores nos homes.
Táboa 97. Porcentaxe de poboación de 30 a 34 anos con nivel de Educación Superior.

Fonte: Ministerio de Educación e Formación Profesional. Explotación das variables educativas da
EPA.

3.1.13.4 Abandono educativo
O abandono do sistema educativo sen conseguir un nivel mínimo de formación ten
consecuencias negativas sobre todo no mercado laboral, xa que as persoas con baixo nivel de
formación teñen maiores dificultades para a inserción laboral e ven diminuídas as súas
oportunidades de emprego. O indicador abandono educativo temperán forma parte dos oito
indicadores definidos para o seguimento dos obxectivos da Estratexia Europa 2020 así como
dos indicadores de Desenvolvemento Sustentable. Dentro do novo marco estratéxico para a
cooperación europea e a formación con miras ao Espazo Europeo de Educación e máis alá
(2022-2030) inclúese o obxectivo de reducir o número de persoas que abandonan
prematuramente a educación e a formación, establecendo que no 2030 esta porcentaxe debe
estar por baixo do 9%.
A taxa de abandono educativo temperán mide a porcentaxe de poboación de 18 a 24 anos que
non completou o nivel de educación secundaria segunda etapa e non segue ningún tipo de
formación, regrada ou non regrada. No ano 2020 en Galicia a taxa de abandono educativo
temperán é do 12%, por baixo da media española (16%). Con esta taxa, Galicia sitúase como a
sexta Comunidade Autónoma con menor abandono educativo. A pesar da tendencia
descendente observada nos últimos dez anos, as taxas galegas e españolas aínda están lonxe
da media da Unión Europea (9,9%) e tamén por riba do obxectivo europeo para 2020 (10%).
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Gráfico 93. Porcentaxe de poboación de 18 a 24 anos que abandonou prematuramente o sistema
educativo. Ano 2020.

Fonte: EUROSTAT.

Tanto a nivel galego como nacional e europeo, a taxa de abandono educativo é máis alta para
os homes que para as mulleres. O abandono educativo dos homes (15,5%) supera en 7,3 puntos
ao das mulleres (8,2%). Esta diferencia chega ata os 8,6 puntos no caso de España, cunha taxa
de 20,2% para os homes e de 11,6 para as mulleres. A cifra de abandono educativo temperán
en España, tanto para homes como para mulleres, é unha das máis altas da UE-28. No caso
concreto dos homes, a cifra de España (20,2%) do ano 2020 supera en máis de oito puntos á
cifra da UE-27 (11,8%).
Cómpre salientar a evolución positiva deste indicador nos últimos dez anos. Entre 2010 e 2020
a taxa de abandono educativo en Galicia redúcese en case 11 puntos, cunha baixada algo
superior nos homes que nas mulleres. Esta tendencia obsérvase tamén no conxunto de España
cunha redución de 12 puntos no decenio.
Táboa 98. Abandono escolar temperán.

Fonte: EUROSTAT.
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3.1.13.5 Nivel de formación da poboación e relación coa actividade económica
O nivel de formación ten unha elevada incidencia na empregabilidade das persoas e, polo
tanto, pode considerarse un resultado a longo prazo da calidade do sistema educativo.
Analízanse as taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 25 a 64 anos segundo o
nivel de formación alcanzado e se compara coa poboación nova, de 25 a 34 anos, o que permite
estudar a transición da educación ao mercado laboral e a adecuación do nivel formativo á
demanda laboral.
Como primeiro resultado, a comparativa de datos ao desagregar por sexo é moi desigual en
contra da muller. As mulleres en todos os niveis educativos e en calquera dos rangos de idade
considerados, presentan menor taxa de actividade, menor taxa de ocupación e maior taxa de
paro. Estes resultados esixen unha formulación específica a favor das mulleres,
principalmente naquelas con niveis educativos máis baixos.
No que se refire á taxa de actividade, a poboación nova ten proporcionalmente maior presenza
no mercado laboral que o conxunto da poboación debido sobre todo a unha maior participación
das mulleres. Isto ocorre en todos os niveis de estudos agás no grupo con educación superior
que é lixeiramente inferior, xa que unha porcentaxe das persoas con estudos superiores
continúa estudando titulacións de maior nivel, como máster ou doutoramento e, polo tanto,
quedan clasificados como inactivos. Por outra banda, o nivel de estudos é o factor máis
determinante na inserción no mercado laboral, observándose un crecemento da taxa
conforme se avanza en nivel de estudos.
Entre a poboación de 25 a 64 anos, a taxa de actividade é do 78,5%, superando o 70% en todos
os niveis de formación agás no grupo poboacional que só acadou os estudos primarios, que
ten unha taxa do 47,6%. No caso das mulleres esta situación é especialmente significativa xa
que máis do 60% das mulleres con estudos primarios neste grupo de idade está fóra do
mercado laboral. A situación é similar á do conxunto de España, aínda que a taxa de actividade
é superior á galega tanto a nivel xeral (79,9%) como no grupo con menor nivel de estudos
(56%).
Táboa 99. Taxa de actividade segundo o nivel de formación alcanzado, a idade e o sexo. Ano 2020.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.
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Na análise da porcentaxe de persoas que teñen emprego en función do nivel de estudos
alcanzado, os datos mostran tamén a existencia dunha correlación positiva entre o nivel de
formación e a taxa de ocupación, con taxas desfavorables para a muller en todos os niveis
formativos, así como en ambos os rangos de idade. Así, a taxa de ocupación se consideramos
a toda a poboación entre 25 a 64 anos é o 69,7% mentres que, se consideramos ás persoas
que só acadaron os estudos primarios, esta taxa descende ata o 36,9%. A maior diferencia por
xénero obsérvase no colectivo de persoas de 25 a 34 anos que só acadou a primeira etapa de
secundaria cunha diferencia de máis de 21 puntos na taxa de ocupación (74,5% a dos homes e
53,3% das mulleres), aínda que son as mulleres con educación primaria ou inferior as que
atopan maiores dificultades para atopar un emprego cunha taxa inferior ao 30% en ambos
grupos de idade. Nos niveis altos de formación, a poboación nova ten unha taxa de ocupación
inferior ao conxunto da poboación.
Táboa 100. Taxa de ocupación segundo o nivel de formación alcanzado, a idade e o sexo. Ano 2020.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

A taxa de paro mostra unha situación similar ás das taxas anteriores. O valor da taxa descende
ao incrementarse o nivel de formación para cada un dos sexos e para os dous grandes grupos
de idade seleccionados. O grupo de 25 a 34 presenta en tódolos niveis educativos e para
calquera sexo unha taxa de paro superior ao do grupo de 25 a 64 anos. Neste indicador tamén
a situación é desfavorable para as mulleres, observándose a maior diferencia nos niveis de
estudos máis baixos. No grupo entre 25 a 34 anos a taxa de paro das mulleres supera en menos
de dous puntos a dos homes no nivel de educación superior mentres que no grupo que so ten
educación primaria esta diferencia é de case 14 puntos.
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Táboa 101. Taxa de paro segundo o nivel de formación alcanzado, a idade e o sexo. Ano 2020.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

A crise económica iniciada en 2008 afectou especialmente á poboación nova. A partir de 2015
iníciase certa recuperación principalmente no que se refire á taxa de paro. Para o grupo de 25
a 34 anos pasou do 23,6% en 2015 ao 14,6 % en 2019. A situación xerada pola COVID-19 volve
afectar en maior medida á poboación nova subindo a taxa de paro ata o 17,4 en 2020, sendo
neste caso o colectivo con maior nivel de estudos o que observou maior crecemento do paro
no ano 2020.
Táboa 102: Taxa de paro da poboación de 25 a 34 anos segundo o nivel de formación.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

Para ver que sectores de estudo son os máis demandados na actualidade analízanse as taxas
de actividade, ocupación e paro segundo o sector do nivel de formación no ano 2020. O
colectivo con menores taxas de actividade e ocupación e maior taxa de paro é o formado por
persoas sen especialidade académica, é dicir, con formación xeral ou básica. Tecnoloxías da
información e as comunicacións é o sector con maior inserción no mercado laboral e maior
nivel de emprego, seguido de Saúde e servizos sociais. Os sectores de estudo con menor taxa
de paro son Saúde e servizos Sociais e os relacionados con mecánica, electrónica e outra
formación técnica.
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Táboa 103: Taxas de actividade, ocupación e paro segundo o sector do nivel de formación
alcanzado. Ano 2020.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

3.1.13.6 Coñecemento e uso do galego
As linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e representan un valor
fundamental de cohesión dunha comunidade. O artigo 3 da Constitución española establece,
no seu punto 1, que o castelán é a lingua oficial do Estado e, no punto 2, que as demais linguas
españolas serán tamén oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus
estatutos, e sinala que a lingua é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto
e protección. O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 5, define o galego como lingua
propia de Galicia e dispón que os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e que todos
teñen o dereito de coñecelos e usalos. Así mesmo, establece que os poderes públicos de
Galicia potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e
informativa, e que disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento.
Nos seguintes parágrafos móstrase a situación actual do coñecemento e uso do galego,
realizando unha comparación co que sucedía en anos anteriores baseado nos datos da Enquisa
estrutural a fogares do IGE.

Coñecemento do galego
No ano 2018 o 57,6% dos galegos e galegas de 5 ou máis anos manifesta que sabe falar o
galego moito, o 30,5% bastante e o 12,0% pouco ou nada. Entre a poboación menor de 15 anos,
a porcentaxe dos que sabe falar pouco ou nada o galego increméntase ata o 23,9%, mentres
que entre a poboación de 65 ou máis anos non chega ao 9%.
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Táboa 104. Persoas que saben falar en galego segundo a idade. Galicia. Ano 2018. Porcentaxes.

Moito

Bastante

De 5 a 14 anos

38,0

38,1

De 15 a 29 anos

63,0

De 30 a 49 anos

61,1

De 50 a 64 anos
De 65 ou máis anos
Total

Pouco ou nada

Total

23,9

100,0

27,2

9,8

100,0

26,7

12,2

100,0

56,2

32,1

11,7

100,0

58,5

32,6

8,8

100,0

57,6

30,5

12,0

100,0

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos. Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma por enfermidade
ou discapacidade.

A familia segue a ser a principal vía de aprendizaxe do idioma galego. O 83,4% dos galegos e
galegas aprendeu a falar o galego neste ámbito, pero ao cinxirse á poboación menor de 30
anos a escola supera á familia como medio de aprendizaxe; o 93,7% dos mozos e mozas
aprendeu o galego na escola e o 70,0% coa familia.
Uso habitual e inicial do galego
En 2018 o 30,6% dos galegos habitualmente fala sempre en galego, porcentaxe inferior á do
ano 2013 (o 31,2%). Por outra banda, a porcentaxe de poboación que fala máis galego que
castelán sitúase no 21,7% e a dos que falan máis castelán que galego no 23,3%. E algo máis do
24,4% dos residentes en Galicia falan sempre en castelán. O uso do galego é desigual
dependendo da idade da poboación. Deste xeito, o 48,5% dos galegos de 65 ou máis anos fala
habitualmente só en galego e un 24,9% utiliza máis o galego que o castelán. No entanto, entre
os rapaces e rapazas de 5 a 14 anos, o 14,3% habitualmente sempre fala en galego, o 11,9%
máis en galego ca castelán e o 73,9% restante utiliza sempre o castelán ou máis castelán ca
galego.

223

TOMO I – PEG 22-30

Gráfico 94: Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente. Galicia.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

En 2018, as áreas xeográficas nas que menor porcentaxe de persoas falan en galego sempre
ou máis galego ca castelán son a área de Vigo (o 25,5%), a área da Coruña (o 33,6%) e a área
de Ferrol-Eume-Ortegal (o 33,8%). Pola contra, a área da Coruña suroriental, cun 93,1%, e a
área da Costa da morte, cun 92,4%, son as que presentan unha maior porcentaxe de persoas
que falan en galego sempre ou máis galego ca castelán.
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Mapa 40. Persoas que falan habitualmente en galego sempre ou máis galego ca castelán. Ano 2018.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

No que concirne á lingua habitual de escritura, apenas se produciron cambios no último
quinquenio e o castelán segue a ser a lingua máis utilizada. A porcentaxe de poboación que
habitualmente escribe en galego é do 16,6%.
Ao comparar os datos segundo a lingua na que falan habitualmente, obsérvase que entre as
persoas que sempre falan en galego, o 36,2% escribe habitualmente na mesma lingua e o
63,8% faino en castelán.
Uso do galego en distintos ámbitos
No ámbito familiar, o 44,3% dos galegos e galegas que teñen fillos fálalles en galego sempre,
o 31,2% sempre en castelán, o 13,9% máis castelán ca galego e o 9,5% máis galego ca castelán.
Tocante aos fillos, cabe destacar que o 37% fala sempre en castelán cos seus proxenitores.
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Gráfico 95: Persoas segundo a lingua na que falan no ámbito familiar. Galicia. Ano 2018.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.
Nota: "Outras situacións" inclúe: "Castelán/galego e outras linguas" e "Outras linguas/linguaxe de signos".

Dentro do ámbito social, o uso exclusivo do galego está máis estendido na relación de amizade.
O 34,1% dos galegos e galegas habitualmente fala sempre en galego coas amizades. Porén, o
39,4% comunícase co profesorado dos seus fillos e fillas exclusivamente en castelán e o 34,1%
só utiliza este idioma co persoal médico.
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Gráfico 96. Persoas segundo a lingua na que falan no ámbito social. Galicia. Ano 2018.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.
Notas: (1) Os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos.
(2)

Os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.

(3)

Os datos fan referencia á poboación de 20 a 64 anos.

No referente ao ámbito laboral, o 29,6% das persoas ocupadas galegas fala sempre en galego
cos compañeiros de traballo e o 18,6% utiliza máis galego ca castelán. A porcentaxe das
persoas que falan sempre en galego ou máis galego ca castelán cos seus superiores sitúase
no 42,8%.
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Gráfico 97. Persoas segundo a lingua na que falan no ámbito laboral. Galicia. Ano 2018
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

A porcentaxe de estudantes que reciben a mesma proporción de clases en galego que en
castelán sitúase no 59,6% en 2018. Agora ben, se diferenciamos pola idade da persoa e, por
conseguinte, por nivel educativo, esta porcentaxe cambia: sobe ata o 72,7% para a poboación
de 5 a 16 anos, pero baixa ata o 36,0% entre a poboación de 17 ou máis anos. Este colectivo
recibe o 46,5% das clases en castelán ou maioritariamente neste idioma.
Segundo se desprende da enquisa, o 17,7% da poboación galega de 16 ou máis anos ve a
televisión sempre en galego ou máis en galego que en castelán, aínda que hai un 26,6% que
sempre a ve en castelán. Á hora de escoitar a radio, o 14,3% faino sempre en galego ou
maioritariamente en galego.
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Gráfico 98. Persoas segundo a lingua que utilizan nos medios de comunicación. Galicia. Ano 2018.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.
Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos.

O uso do galego está menos estendido noutros medios de comunicación. O 59,1% dos e das
residentes en Galicia de 16 ou máis anos sempre le a prensa en castelán, o 54,0% só le libros
en castelán, o 69,5% navega pola rede sempre neste idioma e o 52,1% emprégao sempre nas
redes sociais.
O 59,2% das persoas que navegan por páxinas web con acceso tanto en galego coma en
castelán escollen en castelán sempre, o 23,9% máis castelán ca galego, o 8,7% máis galego ca
castelán e o 8,7% en galego sempre.
Fogares
En 2018 no 22,7% dos fogares galegos todos os seus membros de 5 ou máis anos falan
habitualmente só en galego. Esta porcentaxe aumentou 0,5 puntos respecto ao ano 2013. A
porcentaxe de fogares nos que todos os seus membros de 5 ou máis anos falan habitualmente
só galego é maior nos concellos pequenos que nos grandes. Así, nos concellos con menos de
10.000 habitantes esta porcentaxe ascende ao 45,7%; pola contra, nos concellos de máis de
50.000 habitantes baixa ao 5,7%.
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Táboa 105: Fogares nos que todos os membros falan só galego ou só castelán segundo o tamaño
de municipio. Galicia. Ano 2018. Porcentaxes.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos que pode falar un idioma.

Por outra banda, a porcentaxe de fogares nos que todos os seus membros de 5 ou máis anos
falan habitualmente só en castelán é do 14,4%, e é maior a porcentaxe nos concellos grandes
(o 26,3% nos concellos de máis de 50.000 habitantes) ca nos pequenos (o 4,1% nos concellos
de menos de 10.000 habitantes).

Percepción do uso do galego na sociedade
O 30,7% da poboación galega de 16 ou máis anos considera que na actualidade se fala pouco
ou nada o galego. Esta porcentaxe é maior nas provincias da franxa atlántica, con valores de
33,4% na Coruña e do 34,6% en Pontevedra. No outro extremo atópase a provincia de Ourense,
onde a porcentaxe baixa ata o 19,3%. Por outra banda, o 25,5% da poboación galega considera
que se falará máis galego dentro de 5 anos, o 46,6% que seguirá igual e, finalmente, o 27,9%
restante cre que se falará menos galego.

3.1.13.7 Cultura en Galicia
Industria cultural
Na actualidade, Galicia concentra o 5,5% das empresas culturais existentes en España (ano
2019). Dentro do total de empresas que teñen a cultura como actividade principal, podemos
distinguir aquelas que só se dedican ao comercio e o alugueiro, sen produción cultural
propiamente dita. Se temos en conta esta diferenciación, no ano 2019 en Galicia se atopa o
5,3% do total de empresas españolas con produción cultural e o 6,6% do total de empresas
dedicadas ao comercio e alugueiro.
No gráfico seguinte podemos observar a evolución destas empresas en Galicia. As empresas
con actividades industriais e de servizos vinculadas a contidos culturais aumentou un 63% con
respecto a 2009, mentres que as vinculadas co comercio e o alugueiro sufriron un descenso
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na súa presencia no sector, en concreto dun 11%. Grazas ao incremento das primeiras, o total
de empresas do sector cultural incrementouse nun 29% nos últimos dez anos.
Gráfico 99. Empresas culturais segundo actividade económica principal. Anos 2009-2019.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Dentro do conxunto de empresas con actividade industrial ou de servizos de carácter cultural,
predominan as empresas de deseño, creacións artísticas e de espectáculos, representando no
ano 2019 case un 46% do total, seguido das empresas dedicadas á fotografía (14%) e as de
artes gráficas e reprodución de soportes gravados (13%).
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Gráfico 100. Porcentaxe que representa cada tipo de empresa dentro das que teñen a cultura como
actividade principal. Ano 2019.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Con respecto ao emprego, produciuse un importante incremento do número de empregos
neste sector, pasando de pouco máis de 25.000 en 2005 a 34.100 empregos no ano 2019, é
dicir, un 36% máis. Este incremento supuxo un incremento da porcentaxe de emprego que
concentra o sector respecto do total en Galicia, pasando dun 2,3% a un 3,1%, tal e como se
pode apreciar no seguinte gráfico. Se temos en conta o total nacional, o sector cultural
concentra no ano 2019 o 3,6% do emprego total.
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Gráfico 101. Porcentaxe de emprego no sector cultural respecto ao total de empregados. Galicia e
España. Anos 2005-2019.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

No sector da edición de libros, existen en Galicia, no ano 2020, un total de 144 editores, 22
máis que ao inicio da serie considerada (ano 2000), pero tamén 22 menos que no ano 2016,
onde se acadou a máxima cifra do período, con 166 editores galegos. A produción media galega
é inferior á media nacional, que se atopa en 26 libros por editor no ano 2020, fronte aos 19 de
media en Galicia. No ano 2020 inscribíronse en Galicia no ISBN 22 2.759 libros, unha cifra moi
inferior ás acadadas entre os anos 2008-2010, onde se chegaron a inscribir unha media de case
4.200 libros anuais.

As siglas ISBN significan “International Standard Book Number” é dicir, Número Internacional Normalizado de Libros.
Trátase dun código numérico comercial de identificación de obras monográficas e sen el as obras non poden comercializarse.

22
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Gráfico 102. Produción media Galicia – España (número de libros inscritos en ISBN/editores).
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

É importante destacar que do total de libros inscritos con ISBN no ano 2020 en soporte papel
foi do 72%, mentres que o 28% restante foi noutros soportes, incluído o dixital. A porcentaxe
de libros noutro soporte distinto ao papel situouse na contorna do 5% ata o ano 2009, onde
comezou unha tendencia crecente ata acadar o 28% actual.
No que respecta ao sector cinematográfico, no ano 2018 había en Galicia un total de 44 cines
e 187 salas de exhibición, valores máximos acadados para o período 2000-2020. No ano 2019
produciuse unha pequena baixada, máis acusada en 2020 por mor das restricións derivadas da
COVID-19, que obrigou ao peche definitivo de varias salas e cines (en 2020 rexistráronse un
total de 37 cines e 175 salas de exhibición). O auxe das plataformas audiovisuais, cunha oferta
cada vez máis ampla e atractiva, está a cambiar notablemente os hábitos de consumo
culturais, e especialmente no sector cinematográfico. O número de espectadores por sala
anuais pasou de ser de case 32.800 no ano 2000 a tan só 20.700 no ano 2018 e 23.300 no ano
2019.
No caso das artes escénicas e musicais tamén estase a dar un cambio de paradigma no seu
consumo, experimentándose unha redución no número de representacións, como se pode
observar no seguinte gráfico. Cabe matizar que a brusca caída do ano 2020, por mor da
pandemia, non é representativa da situación actual do sector.
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Gráfico 103. Representacións de artes escénicas e musicais. Anos 2008-2020.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Gasto en Cultura
O gasto en cultura levado a cabo polo conxunto das administracións autonómicas nos últimos
anos experimentou un descenso que se concreta nun 37% nos últimos 12 anos, pasando de 1,9
a 1,2 millóns de euros (tomando como referencia o ano 2019 como último dispoñible
representativo). Este gasto supón un 0,1% do PIB galego en 2019, e un gasto medio por
habitante de 26,10 euros.
Equipamento cultural
No ano 2018 había en Galicia 476 bibliotecas, segundo datos do IGE, o que representa un 7%
do total de bibliotecas españolas. O número de bibliotecas diminuíu nos últimos anos nun 14%,
pasando de 554 no ano 2002 ás 476 actuais. A maior parte son de carácter público (58% no
ano 2018) seguidas das de carácter especializado (34% no ano 2018, e onde as especializacións
recoñecidas son: de institucións relixiosas, da Administración, de centros de investigación, de
asociacións e colexios profesionais, de empresas ou firmas comerciais, de arquivos ou museos,
de centros sanitarios, e outras bibliotecas especializadas).

235

TOMO I – PEG 22-30

Gráfico 104. Número e tipo de bibliotecas en Galicia. Anos 2002-2018.

700
600
500
400
300
200
100
0

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Públicas

Para grupos específicos de usuarios (non especializadas)

De institucións de ensinanza superior

Especializadas

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

O acceso crecente a contidos culturais a través de Internet e as novas pautas de consumo do
mesmos están a implicar unha tendencia descendente no número de visitas ás bibliotecas, e
en consecuencia, o peche de algunhas delas, como se aprecia no gráfico anterior. En concreto,
o número de visitantes pasou de ser de 9,8 millóns en 2002 a 9 no ano 2018, experimentando
unha lixeira repunta tras a brusca caída iniciada en 2012.
Gráfico 105. Número de visitantes anuais ás bibliotecas galegas.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).
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As bibliotecas non son o único equipamento cultural en Galicia. Na comunidade autónoma
abundan os centros cívicos e sociais, cun importante incremento nos últimos anos, chegando
a case 2.500 no ano 2015, como se pode apreciar no seguinte gráfico.

Gráfico 106. Outros equipamentos culturais na Comunidade Autónoma de Galicia.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Patrimonio cultural
No ano 2020 hai en Galicia un total de 801 bens inmobles declarados de interese cultural (BIC),
contando con 134 máis que en 2008 e concentrando un 4,5% do total de BIC declarados en
toda España no ano 2020. A meirande parte destes bens inmobles son monumentos (máis dun
80% en 2020), seguido de sitios históricos (representando un 10%).
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Gráfico 107. Bens inmobles declarados de interese cultural en Galicia.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Os BIC son un dos reclamos do turismo cultural de Galicia, pero non os únicos, pois o
patrimonio natural galego é un dos principais atractivos de Galicia. A súa situación xeográfica
no planeta, a proximidade do océano e a existencia das altas serras orientais, unha
contrastada morfoloxía, os milleiros de ríos que sucan este territorio, a presenza de rocas
graníticas e pizarrosas, así como un variado mosaico climático configuran unha riqueza
paisaxística única e irrepetible.
O elemento máis destacable do patrimonio cultural galego e moi unido á paisaxe constitúeo
o Camiño de Santiago, así destacado polo Plan Integral de Turismo de Galicia como a súa
grande fortaleza. Así mesmo, outras rutas culturais, como a Ribeira Sacra, proporcionan un
tecido territorial de enorme valor, que se estende en territorios veciños. Esta rede de rutas
integra centros históricos, pobos e cidades, polo que o espectacular patrimonio disperso en
Galicia é unha das fortalezas do territorio que debe promover unha ampla oferta integrada.
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Mapa 41. Patrimonio cultural e natural Galego.

Fonte: Xunta de Galicia CMATI - Directrices de Ordenación Territorial (DOT).

En conxunto, os BIC, os equipamentos culturais, como museos ou teatros, e o patrimonio
natural, propiciaron un récord de visitantes nacionais a Galicia por motivos culturais de case
574.000 en 2019. No ano 2020 a cifra foi necesariamente moi inferior como consecuencia da
pandemia provocada pola COVID-19 (cunha redución de case un 60%). No ano 2019, máis
representativo da situación do turismo cultural, o 12,7% do total de viaxes de ocio de nacionais
a Galicia foi por motivos culturais, representando ademais un 5,7% respecto ao total de viaxes
de nacionais á comunidade.
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Gráfico 108. Viaxes de residentes en España realizados principalmente por motivos culturais
segundo destino. Miles.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

3.1.14 TURISMO
O turismo é un sector estratéxico para a economía galega posto que, antes da chegada da
COVID-19, o sector turístico representaba o 10,4 % do total do Produto Interior Bruto
autonómico e o 11 % do emprego xerado en Galicia (ano 2019).
Os principais indicadores da demanda turística reflectían unha clara tendencia alcista,
culminada en 2019 con máis de 5 millóns de turistas que acumularon case 11 millóns de noites
nos establecementos regrados do territorio galego. Ademais, datos como a ocupación, a
estadía media ou a rendibilidade amosaban unha mellor evolución que o promedio nacional. A
principios de 2020, as expectativas eran moi positivas, con xaneiro e febreiro rexistrando cifras
superiores a 2019 na comparativa interanual e coa proximidade dun Ano Santo (o primeiro en
máis dunha década).
O sector turístico foi un dos sectores máis prexudicados pola pandemia mundial iniciada en
marzo de 2020. A entrada en vigor da Orde SND/257/2020 23, do 19 de marzo, motivou a
suspensión de apertura ao público de todos os aloxamentos turísticos, quedando paralizada a
actividade turística a partir do 26 de marzo. A partir do 11 de maio e de acordo coa Orde

23 Orde SND/257/2020, de 19 de marzo, pola que se declara a suspensión de apertura ao público de establecementos de
aloxamento turístico, de acordo co artigo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de
alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada pola COVID 19.
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SND/399/2020, os hoteis e aloxamentos turísticos puideron, de novo, abrir ao público, pero
con certas restricións que se mantiveron ao longo do ano 2020 e incluso 2021.
Á crise da oferta, provocada polas restricións e polo contexto cambiante e de incerteza, uniuse
unha forte contracción da demanda. Ás limitacións legais á libre circulación, cun especial
impacto no turismo internacional, uníronse a perda de confianza e a redución do gasto
dedicado a turismo por parte da sociedade.
Tendo en conta o contexto actual, nace o Plan Director 2021-2023 Galicia destino seguro,
liderado pola Xunta de Galicia en colaboración co clúster de Turismo de Galicia (como entidade
máis representativa do sector), co obxectivo de, non só combater os efectos da crise, senón
tamén para reinventar o ecosistema turístico galego, situándoo na mellor situación
competitiva posible ao remate da crise sanitaria.
Aloxamentos turísticos
O Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT) do día 1 de setembro do
2021 recolle 17.505 aloxamentos turísticos que suman un total de 220.795 prazas. Isto supón
que en Galicia se dispón de 8,18 prazas por cada 100 habitantes ou 7,46 prazas por km2 24
Segundo datos do IGE, o número de establecementos reduciuse na contorna dun 30% no ano
2020 con respecto ao ano anterior.
A oferta turística clásica, formada fundamentalmente por hoteis, establecementos de turismo
rural, apartamentos e campamentos turísticos apenas sufriu variacións nos últimos anos, e
incluso chegou a experimentarse un lixeiro descenso en 2018. Sen embargo, a oferta dunha
nova figura de establecemento, as vivendas de uso turístico, si está a experimentar un gran
incremento, sendo no ano 2021 o tipo de aloxamento máis frecuente no territorio galego.
Representan o 77,7 % dos aloxamentos turísticos en Galicia e acumulan o 32,7 % das prazas.
No seguinte gráfico podemos ver os distintos tipos de aloxamentos existentes en 2021 en
Galicia.

24

Tendo en conta a poboación de 2019 segundo datos do IGE.
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Gráfico 109. Porcentaxe de aloxamentos turísticos por categoría.
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Fonte: Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia (AEITG).

Os establecementos turísticos (hoteis, establecementos de turismo rural e apartamentos e
campamentos turísticos) están distribuídos xeograficamente do seguinte xeito por provincias
(segundo datos de 2019): o 38% na provincia de A Coruña, o 29% en Pontevedra, o 20% en Lugo
e finalmente o 12% en Ourense.
Gráfico 110. Distribución xeográfica por provincias dos establecementos turísticos en Galicia.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).
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As zonas máis poboadas, as que se atopan na costa e polas que pasa o Camiño de Santiago
son as zonas de maior concentración de aloxamentos turísticos en Galicia. No seguinte mapa
represéntanse as localizacións dos establecementos existentes xunto coa delimitación do
litoral abranguida polo Plan de Ordenación do Litoral (POL), as rutas dos principais Camiños
de Santiago e o grao de urbanización da zona.
Mapa 42. Localización dos establecementos turísticos en Galicia.

Fonte: Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia (AEITG).

Dentro dos principais xeodestinos, destacan a Ría de Arousa e O Salnés co 24,6% dos
establecementos e o 23,7% das prazas en 2021.
Tendo en conta os Camiños de Santiago, no ano 2021 o 34,7 % dos aloxamentos e o 38,8 % das
prazas ofertadas en Galicia se atopan situadas nos Camiños de Santiago. O Camiño de
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Santiago era un dos principais elementos de atracción de visitantes a Galicia e antes da
chegada da COVID-19 rexistrábanse cifras récord de peregrinos e peregrinas ano tras ano. A
ampliación do Ano Santo a 2022 vai implicar que o Camiño sexa un factor chave para a posta
en valor de Galicia no exterior.
Rendibilidade do sector turístico
Os principais indicadores que amosan a rendibilidade do sector son a tarifa media por estadía
nun aloxamento turístico e os ingresos por habitación dispoñible.
Como se pode apreciar no gráfico seguinte, e sen ter en conta a caída brusca experimentada
en 2020, a tarifa media en Galicia sitúase moi por debaixo da media nacional en todo o período
considerado, e sen apenas variacións nos últimos anos, experimentando só un incremento do
4% ata 2019, fronte ao 24% de incremento medio nacional. O mesmo ocorre cos ingresos por
habitación, onde só se produciu un aumento do 14% ata o ano 2019, fronte ao 41% nacional.
Gráfico 111. Indicadores de rendibilidade do sector turístico.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Viaxeiros
Os viaxeiros con destino na comunidade autónoma en hoteis, establecementos de turismo
rural, campamentos e apartamentos turísticos sumaron en 2019 un total de case 5,1 millóns,
dos que case 1,5 millóns non eran residentes en España.
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Gráfico 112. Número de viaxeiros con destino en Galicia, residentes e non residentes en España.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

No que respecta ao turismo internacional, Galicia obtivo unha mellor evolución nos últimos
anos que a media nacional, cun aumento de viaxeiros estranxeiros dun 57% en 2019 con
respecto aos datos de 2016, por enriba da variación experimentada polo conxunto de España.
Gráfico 113. Taxa de variación anual do número de turistas internacionais con destino principal en
Galicia e España.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).
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Cambios nos hábitos dos viaxeiros
No novo contexto actual, no que prima a seguridade sanitaria, o modelo turístico galego que
se estivo a construír nestes últimos anos estase a demostrar o mellor adaptado para facer
fronte aos cambios que experimente o viaxeiro derivados da pandemia. Un modelo de turismo
tranquilo e de calidade, baseado nos valores paisaxísticos, patrimoniais e enogastronómicos,
que minimice as masificacións, demostrou a súa solvencia nos últimos meses.
Un dos cambios máis relevantes nos consumidores é a redución dos tempos de planificación
das viaxes (no ano 2020 case un 62% das persoas planearon as súas viaxes con dúas semanas
de antelación, e o 18% con 72h), e a preferencia por opcións que permitan a cancelación
gratuíta. Ademais, estase a observar unha clara preferencia pola tramitación en liña (en 2020
o 95% das reservas tramitáronse deste xeito).
No que respecta ás fontes de información usadas para informarse das actividades turísticas
no ano 2020, as amizades foron a preferencia (30,36 %), seguidas das ferramentas en liña
(redes sociais, blogs turísticos e axencias de viaxe en liña, principalmente).

3.1.15

MEDIO AMBIENTE

Os recursos naturais constitúen un factor decisivo para o desenvolvemento do territorio, aínda
que é preciso concentrar os esforzos para tratar de levar a cabo un desenvolvemento sostible,
evitando que o proceso sexa unha ameaza para o estado e conservación dos recursos naturais.

3.1.15.1 Estado de conservación dos ecosistemas terrestres
Situación da biodiversidade dos hábitats de Galicia
Por biodiversidade enténdese, de acordo co establecido no Convenio sobre a Diversidade
Biolóxica, “a variabilidade de organismos vivos de calquera fonte, incluídos, entre outras
cousas, os ecosistemas terrestres e mariños e outros ecosistemas acuáticos e os complexos
ecolóxicos de que forman parte; comprende a diversidade dentro de cada especie, entre as
especies e dos ecosistemas”.
Na actualidade, os principais factores que interveñen na erosión da nosa biodiversidade son
os seguintes:
a)

Fragmentación, modificación e destrución de ecosistemas.

É a primeira causa de extinción de especies, e prodúcese como consecuencia
fundamentalmente da conversión dos ecosistemas terrestres en terras de labor e a utilización
das marismas costeiras para construír portos e cidades. Así mesmo, a fragmentación dos
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ecosistemas naturais constitúe un dos problemas máis importantes na extinción de especies,
posto que desta forma se eliminan os corredores biolóxicos que actúan favorecendo o
intercambio xenético interpoboacional, o que se traduce no mantemento das especie.
b)

Introdución de especies exóticas invasoras (EEI).

A introdución de EEI foi considerada pola Unión Internacional para a Conservación da Natureza
(UICN) como a segunda causa de perda de biodiversidade, xusto por detrás da destrución do
hábitat. As bioinvasións poden provocar a extinción ou redución da abundancia e/ou área de
distribución de certos taxons, ademais de causar importantes alteracións na estrutura e
funcionamento dos ecosistemas. Este fenómeno é especialmente perigoso en ambientes
altamente sensibles desde o punto de vista ecolóxico, como as illas, que adoitan ser lugares
ricos en endemismos. Ademais, ten repercusións negativas na economía e na sanidade vexetal,
animal e humana.
O número de especies autóctonas, naturalizadas e invasoras referidas á flora vascular, peixes
continentais e vertebrados terrestres en Galicia, preséntase na seguinte táboa:
Táboa 106. Especies autóctonas e invasoras en Galicia. Ano 2019
Especies autóctonas

Especies alóxenas
naturalizadas

Especies exóticas
invasoras

2.100

301

155

Peixes continentais

11

12

6

Vertebrados terrestres

288

11

5

2.399

324

166

Flora Vascular

Total

Fonte: Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

En canto á relación especies naturalizadas/especies autóctonas, o grupo dos peixes
continentais é o que presenta maior ratio, ao ter un maior número de especies naturalizadas
que autóctonas.
Respecto da relación especies alóxenas invasoras/especies autóctonas, o cociente total
mantense en 0,07, como en 2011, aínda que no ano 2014 detectouse unha nova especie
invasora dentro do grupo de Flora vascular (Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb) e no
2019 declarouse como especie invasora dentro do grupo de Vertebrados terrestres ao porco
vietnamita e, no grupo de Peixes continentais, o Rutilo.
Os peixes continentais son o grupo taxonómico que máis especies invasoras aporta ao
conxunto (0,55), seguido da flora vascular e, por último, dos vertebrados terrestres, que
aportan un número de especies invasoras moi inferior ao resto (0,02).
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c)

Cambio climático.

O clima é un dos principais factores que regula a distribución de especies. Está previsto que
nas próximas décadas o cambio climático se converta progresivamente na maior ameaza para
a biodiversidade. Os primeiros efectos que se evidencian por esta problemática son cambios
nas datas de floración e nos patróns migratorios así como na distribución de especies. As
variacións na temperatura e no volume de precipitacións son os principais factores que están
a modificar os ecosistemas, e ambas variables son obxecto de análise no apartado sobre a
“Estratexia fronte ao cambio climático”.
d)

Prácticas agrícolas.

Algunhas prácticas agrícolas modernas poden chegar a ser moi perigosas para o mantemento
da diversidade biolóxica, como a intensificación dos monocultivos, que introducen unha
uniformidade en contra da biodiversidade, ou o uso de pesticidas tóxicos para moitos
organismos.
A superficie dedicada á produción ecolóxica certificada en Galicia vai en aumento, o que revela
a importancia que van tomando os sistemas de produción respectuosos co medio ambiente
no agro galego.
Tras un estancamento durante os anos 2011-2014 obsérvase un claro aumento nos seguintes
anos, de maneira que no 2019 as hectáreas dedicadas á produción ecolóxica duplica con creces
ás do ano 2014. En concreto, no 2019 a superficie inscrita en agricultura ecolóxica en Galicia
acadou un total de 34.738,12 hectáreas cultivadas, o que supón un incremento do 2,97%
respecto ao 2018.
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Gráfico 114. Superficie dedicada a agricultura ecolóxica en Galicia. Anos 2000-2019. Hectáreas.
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Fonte: Memoria anual do ano 2019 do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica en Galicia.
Plataforma Galega de Información Ambiental.

Na actualidade, e como pode apreciarse no gráfico seguinte, a provincia na que existe unha
maior superficie onde se practica a agricultura ecolóxica é Lugo, con 16.702 hectáreas no ano
2019.

Gráfico 115. Superficie na que se practica agricultura ecolóxica por provincias. Ano 2019.
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6.143
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8.632

A Coruña
3.261
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Fonte: Memoria anual do ano 2019 do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica en Galicia.
Plataforma Galega de Información Ambiental.
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e)

Sobreexplotación e eliminación intencionada.

A práctica da caza e pesca irracional sen atención á sostenibilidade do recurso así como a
persecución e eliminación intencionada de determinadas especies, como depredadores
(mamíferos carnívoros, aves rapaces, etc.) foron ata hai algún tempo unha importante causa
de empobrecemento da biodiversidade. Ademais, a captura ou a recolección de especies polas
súas propiedades constitúen actividades que poden ter un elevado impacto en determinadas
especies.
Espazos protexidos
Na rede de espazos naturais protexidos recóllense aqueles espazos naturais da comunidade
autonómica que dispoñen dun réxime especial de protección en virtude das diferentes
normativas autonómicas, estatais ou comunitarias, así como convenios internacionais. Estes
espazos naturais recollen os ecosistemas máis representativos e significativos do territorio
galego: costas e rías, lagoas, ecosistemas fluviais, serras do interior, bosques e devesas, etc.
Os espazos protexidos en Galicia poden estar integrados nun ou varios dos seguintes bloques
de protección:
1. Rede Galega de Espazos Protexidos. A Rede galega de espazos protexidos está constituída
por aqueles espazos protexidos declarados nalgunha das seguintes categorías que se mostran
a continuación:
- Reserva Natural
- Parque Nacional
- Parque Natural
- Monumento Natural
- Zona húmida protexida
- Paisaxe protexida
- Zona de especial protección dos valores naturais
Na actualidade, a superficie terrestre protexida en Galicia recollida dentro da Rede Galega de
Espazos Protexidos ascende a 355.984 hectáreas.
2. Rede Natura 2000
Natura 2000 é a rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea creada en
virtude da Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos
hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva hábitats), con obxecto de salvagardar
os espazos naturais mais importantes de Europa. Compóñense de zonas especiais de
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conservación (ZEC) declaradas polos Estados membros conforme a Directiva sobre hábitats e,
ademais, das zonas especiais de protección para as aves (ZEPA) que se designan de acordo
coas Directiva aves (Directiva 79/409/CEE do Consello, do 2 de abril de 1979, relativa á
conservación das aves silvestres).
A Xunta de Galicia, mediante o Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran
determinados espazos como zonas de especial protección dos valores naturais (en diante,
ZEPVN), integrou na Rede galega de espazos protexidos todos os espazos Natura 2000 de
Galicia (354.529 hectáreas).
3. Áreas protexidas por instrumentos internacionais
As áreas protexidas por instrumentos internacionais son aqueles espazos naturais que sexan
formalmente designados de conformidade co disposto nos Convenios e Acordos
internacionais correspondentes. En Galicia destacan tres tipos de áreas:
- Os Humidais de Importancia Internacional, do convenio relativo aos Humidais de Importancia
internacional (Convenio Ramsar)
- As Reservas da Biosfera, declaradas pola UNESCO
- As Áreas protexidas do Convenio para a protección do medio ambiente mariño do Atlántico
do nordés (OSPAR).
No ano 2019, a superficie protexida por instrumentos internacionais ascende a 786045
hectáreas, o que supón máis dun 25% da superficie galega.
4. Outros espazos protexidos
Son espazos naturais protexidos que conteñen elementos ou sistemas naturais de particular
valor, interese ou singularidade, tanto debido á acción e evolución da natureza como derivados
da actividade humana, que por proposta dos Concellos, as institucións e os propietarios
particulares poden propoñer á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a súa
declaración.
- Espazos naturais de interese local: espazos integrados nun termo municipal que polas súas
singularidades sexan merecedores dalgún tipo de protección dos seus valores naturais. Na
actualidade son 1.007,09 hectáreas.
- Espazos privados de interese natural: terreos pertencentes a institucións ou propietarios
particulares, nos que existan formacións naturais, especies ou hábitats de flora e fauna
silvestre dos que se considere de interese a súa protección. En total, na actualidade, son 51,39
hectáreas.
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Estes espazos (que conforman un total de 1.058,48 hectáreas) non se inclúen na Rede galega
de espazos protexidos.
No gráfico seguinte pódese observar a superficie protexida por cada un dos instrumentos de
protección mencionados e a porcentaxe que supón respecto do total de superficie da
Comunidade Autónoma (2.957.400 hectáreas).
Gráfico 116. Superficie terrestre de espazos naturais protexidos e porcentaxes segundo categoría
de clasificación en Galicia. Ano 2019.
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Fonte: IGE. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

A continuación, no mapa seguinte, amósase a delimitación dos espazos protexidos segundo o
seu réxime de protección.
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Mapa 43. Superficie segundo réxime de protección.

Fonte: Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda.

3.1.15.2 Recursos hídricos e xestión do ciclo integral da auga
Galicia conta con 47 concas hidrográficas, agrupadas en catro demarcacións:
-

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

-

Demarcación Hidrográfica do Douro

-

Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil

-

Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa,
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que son xestionadas por catro organismos diferentes: a Confederación Hidrográfica do
Cantábrico, a Confederación Hidrográfica do Douro, Confederación Hidrográfica Miño-Sil, e a
entidade pública empresarial Augas de Galicia, respectivamente. É polo tanto a DH GaliciaCosta sobre a que se ten competencia na súa totalidade, polo que a planificación hidrolóxica
actual levada a cabo por Augas de Galicia só se refire a esta demarcación.
Mapa 44. Demarcacións hidrográficas en Galicia.

Fonte: Augas de Galicia.

A lonxitude total da rede hidrográfica básica na Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa é
de 4.846 km, identificándose 434 masas de auga superficial, das cales, 410 son masas de tipo
río, 22 son tipo lago e dúas novas masas artificiais (lagos de As Pontes e Meirama). Para as
masas de auga subterránea, os recursos dispoñibles na Demarcación estímanse en 3.317,65
hm3/ano (segundo datos do Plan Hidrolóxico Galicia-Costa 2021-2027 (PHGC), que
actualmente atópase en consulta pública).
Abastecemento e consumo de auga
O abastecemento de auga potable consiste na captación de auga bruta a partir de recursos
subterráneos (mananciais e pozos), ou superficiais (ríos e encoros), a súa potabilización e a súa
posterior distribución para o seu consumo. O obxectivo principal dun sistema de

254

TOMO I – PEG 22-30

abastecemento é conseguir subministro continuo de auga apta para o consumo que cumpra
cos requisitos mínimos de calidade esixidos pola normativa vixente (RD 140/2003).
A Axenda 2030 de desenvolvemento sustentable das Nacións Unidas establece no seu
obxectivo número 6 “Auga limpa e saneamento” unha serie de metas a alcanzar nos próximos
anos en relación coa auga. En concreto, a meta 6.1 establece lograr, de aquí a 2030, o acceso
universal e equitativo á auga potable a un prezo alcanzable para todos.
O indicador empregado en Galicia para valorar a consecución desta meta é a porcentaxe de
poboación con rede de abastecemento municipal en núcleos de máis de 50 habitantes. No ano
2015 este valor era de 93,5%, é dicir, unha parte moi importante da poboación residente en
núcleos de máis de 50 habitantes dispón de rede de abastecemento municipal sometida á
vixilancia sanitaria por parte da Consellería de Sanidade.
O custo unitario de auga urbana, medido como o cociente entre os importes abonados pola
subministración, máis a cota de rede de sumidoiros, depuración, canons de saneamento ou
vertedura e o volume de auga rexistrada e distribuída aos usuarios, cabe destacar que Galicia
ten un dos custos máis baixos do conxunto nacional, situándose en 1,28 euros por m3 en 2018
(fronte a 1,91 euros por m3 do conxunto nacional). En calquera caso, nos últimos anos este
prezo foise incrementando, como se pode apreciar na táboa seguinte.
Táboa 107. Custo unitario da auga (euros/metro cúbico).

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2018

0,75

0,93

1,01

1,07

1,11

1,19

1,11

1,24

1,28

Subministro de auga

0,46

0,59

0,61

0,64

0,72

0,77

0,67

0,76

0,69

Saneamento e
depuración

0,29

0,34

0,4

0,43

0,39

0,42

0,44

0,48

0,59

Custo unitario total
da auga

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Con respecto á garantía do abastecemento e a xestión de secas, e a pesar de que a
precipitación media anual acadada en Galicia Costa (1.500 mm) é moi elevada en relación co
resto da península, isto non impide que se produzan con certa frecuencia períodos de escaseza
de auga na Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. En 2013 aprobouse o Plan de Seca da
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (DOGA 07/10/2013), como un instrumento, que ante
un episodio de seca hidrolóxica, permita á administración a identificación, avaliación,
seguimento, toma de decisións e a adopción de medidas, de cara a minimizar os efectos
adversos da seca sobre o medio hídrico e os ecosistemas e usos asociados. O plan prevé 4
estados: normalidade, prealerta, alerta e emerxencia. Na actualidade, á data de elaboración
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desta diagnose, o estado é de normalidade, o que implica que os valores de caudal e nivel
están por enriba ou nos valores medios rexistrados nas series históricas dos indicadores.
Con respecto á dispoñibilidade de auga potabilizada e o seu consumo, podemos observar a súa
evolución na seguinte táboa, sendo o dato de 2018 (último dispoñible) o de menor valor dentro
do período considerado.
Táboa 108. Auga consumida e dispoñible. Ano 2007-2018. Hectómetros cúbicos.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2018

Auga Consumida

207

197

189

183

190

185

186

188

177

Auga Dispoñible

302

293

280

286

282

272

304

292

252

Fonte: Indicadores ambientais da Xunta de Galicia.

A Axenda 2030 establece na meta 6.4 “de aquí a 2030, aumentar considerablemente o uso
eficiente dos recursos hídricos en todos os sectores e asegurar a sustentabilidade da
extracción e o abastecemento de auga doce para facer fronte á escaseza de auga e reducir
considerablemente o número de persoas que sofren falta de auga”.
Un dos indicadores empregados para valorar a consecución da meta é o nivel de tensión
hídrica. Augas de Galicia facilita o valor da tensión hídrica correspondente ao ano 2017 en base
ao valor, expresado en hm3/a, correspondente ás extraccións autorizadas e rexistradas no
Rexistro de Augas da Demarcación Galicia Costa a data 31 de decembro de 2017, sendo en
concreto de 2,4%.
Como se pode apreciar na Táboa 109. Distribución de auga por grandes grupos de usuarios
(miles de m3), os maiores consumos rexístranse nos fogares, acaparando case o 70% do
consumo total, seguido polos sectores produtivos, que demandan o 24%.
En canto a perdas nas redes de distribución de abastecemento da poboación, como indicador
de eficiencia na xestión da auga, cabe destacar que as perdas rexistradas en Galicia ascenden
ao 22,6% no 2018, sendo moi similares ás que se producen no conxunto nacional,
considerándose en calquera caso excesivas e sendo preciso incidir na diminución destas.
Táboa 109. Distribución de auga por grandes grupos de usuarios (miles de m3).

Volume total de auga
Sectores económicos
Fogares
Consumos municipais
Volume auga perdida nas redes de distribución
% perdas en redes de distribución

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2018

206.568

197.023

188.948

182.743

189.873

184.559

186.405

187.900

176.868

30.918

34.690

32.679

32.572

38.448

40.021

41.160

39.474

42.574

145.691

139.027

132.094

133.212

133.745

119.906

128.722

136.274

123.318

29.959

23.306

24.175

16.959

17.680

24.632

16.523

12.152

10.976

53.280

40.086

49.554

40.723

48.868

44.556

39.769

55.556

39.934

25,8

20,4

26,2

22,3

25,7

24,1

21,3

29,6

22,6

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).
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O consumo medio de auga per cápita nos fogares galegos foi de 125 litros/habitante/día no
2018, é dicir, un 8,9% menos que no 2016 e un 6% por debaixo do consumo medio en España,
que foi de 133 litros/habitante/día.
O consumo medio de auga destinada para “Outros usos” (sectores económicos, consumos
municipais e outros) foi de 54 litros/habitante/día, e dicir, 2,3 litros máis respecto ao ano 2016
(un 4,4% máis). A evolución no consumo de auga na serie 2004-2018, revela unha tendencia á
baixa dun 19,4% no consumo dos fogares e dun 34,7% no consumo para outros usos.
Táboa 110. Consumo medio de auga segundo usuarios (litros/habitante/día)
Usuarios

2016

2018

V. Bienal (%)

V. 2004-2018 (%)

Fogares

137

125

-8,9

-19,4

Outros usos

52

54,3

4,4

-34,7

Fonte: Indicadores ambientais da Xunta de Galicia..

Saneamento e depuración
A calidade da depuración é outra das metas recollidas no ODS 6 da Axenda 2030 (6.2: “De aquí
a 2030, lograr o acceso a servizos de saneamento e hixiene adecuados e equitativos para
todos”). O indicador de avaliación e seguimento para a meta considerada é a porcentaxe de
poboación con rede de saneamento municipal en núcleos de máis de 50 habitantes. No ano
2015, o valor deste indicador, proporcionado por Augas de Galicia, era de 89%.
Se temos en conta o volume total de augas residuais tratas, na táboa seguinte pódese
observar a mellora na capacidade de tratamento nos últimos dez anos, consecuencia directa
das actuacións de mellora do saneamento urbano: novas EDAR, actuacións en redes, etc.
Especialmente destacable é a mellora no volume de auga reutilizada, aumentando un 113%
dende 2008. Con respecto ás cotas da actividade de saneamento e depuración, produciuse un
aumento dun 78% con respecto a 2008.
Táboa 111. Augas residuais tratadas e cotas de saneamento e depuración.

Volum e de augas
residuais tratadas
(m 3/día)
Volum e de augas
reutilizada (m 3/día)
Im porte total das cotas
de saneam ento e
depuración (m iles de
euros)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2018

737.520

896.645

834.061

827.195

955.690

978.384

904.492

891.827

1.039.852

1.658

1.671

1.444

1.466

2.580

1.254

78.630

189.218

58.898

67.028

75.332

78.129

73.275

81.438

90.172

104.719

78.133

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)
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Actualmente, no ano 2021, están en funcionamento en Galicia 148 depuradoras, coa
distribución por provincias que se amosa na táboa seguinte.

Táboa 112. Número de depuradoras en funcionamento en 2021.

Número

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

68

26

13

41

Fonte: Augas de Galicia.

Estado das augas e ecosistemas mariños
Con respecto á calidade das augas, os últimos datos dispoñibles son dos anos 2017 e 2018 para
as demarcacións que se amosan na táboa seguinte.
A demarcación que concentra unha maior porcentaxe de masas de auga superficial nun bo
estado é a parte da DH do Cantábrico situada en Galicia, seguido das da DH Galicia Costa, con
máis dun 80% das mesmas en bo estado. Ademais, nesta última, o 100% das masas de auga
subterráneas manteñen este estado favorable.
Táboa 113. Porcentaxe das masas de auga superficiais e subterráneas con estado de “bo” ou
mellor”.

2017

2018

Demarcación Hidrográfica Galicia Costa
Masas de auga superficial
Masas de auga subterránea

82%
100%

Demarcación Hidrográfica Miño-Sil
74%
60%

Masas de auga superficial
Masas de auga subterránea

Demarcación Hidrográfica Cantábrico
Masas de auga superficial

97%

Masas de auga subterránea sen datos
Na DH Miño-Sil só se ten en conta os Sistemas de explotación incluídos en Galicia
Para a DH do Cantáb rico só se considera as masas con superficie en Galicia

Fonte: Augas de Galicia.

No que se refire á calidade das augas de baño, no gráfico seguinte podemos observar a
evolución das mesmas segundo a súa categoría de excelente, boa, suficiente ou insuficiente.
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No ano 2019 non hai zonas de baño marítimas que teñan a condición de insuficiente, e
aumentan notablemente as zonas con calidade excelente con respecto ao ano 2011.
Gráfico 117. Calidade das augas de baño marítimas 2011-2019. Porcentaxe de puntos de mostraxe
segundo categoría.
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Fonte: Indicadores ambientais da Xunta de Galicia.

En relación aos ecosistemas mariños, mencionar que o organismo encargado da xestión de
cada conca está obrigado a establecer e manter actualizado un rexistro de todas as zonas
protexidas da demarcación, con arranxo ao artigo 6 da Directiva 2000/60/CE, do 23 de outubro
DMA e ao artigo 99 bis do texto refundido da Lei de Augas (TRLA) do 20 de xullo. Para o caso
da DH Galicia Costa, no capítulo V do seu Plan Hidrolóxico 2015-2021 recóllense todas as zonas
protexidas no ámbito de Galicia Costa.
Neste capítulo V establécense as zonas protexidas designadas en virtude de convenios ou
normativas sectoriais (a nivel internacional, europeo e estatal ou autonómico) e as zonas
protexidas designadas polo plan hidrolóxico. Así mesmo, no citado capítulo V do plan
recóllense as ferramentas de conservación, recuperación e seguimento das zonas protexidas.
A nivel internacional
-

4 zonas húmidas de importancia internacional (Ramsar)

-

3 reservas da biosfera (Programa MAB de la UNESCO)

-

1 reserva mariña internacional (OSPAR)
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Mapa 45. Zonas protexidas a nivel internacional.

Fonte: Capítulo V Plan Hidrolóxico Galicia Costa.

A nivel europeo, podemos destacar:
-

Tramos de interese piscícola: 173,78 Km

-

Zonas de produción de moluscos e outros invertebrados mariños: 5856,23 Km2

-

Zonas de uso recreativo: 449

-

Zonas sensibles: 24

-

Zonas de protección augas minerais e termais: 17

A nivel estatal ou autonómico:
-

Parque Nacional: 166,65 Km2

-

Reservas Mariñas: 28,74 Km2

-

Parque Natural: 101,21 Km2

260

TOMO I – PEG 22-30

-

Monumentos Naturais: 3,04 Km2

-

Paisaxe Protexida: 2,12 Km2

-

Sitios naturais de interese nacional: 6,11 Km2

-

Espazo Privado de Interese Natural: 0,10 Km2

-

Espazo Natural de Interese Local: 0,67 Km2

Mapa 46. Zonas protexidas a nivel estatal ou autonómico.

Fonte: Capítulo V Plan Hidrolóxico Galicia Costa.

Finalmente, as zonas protexidas designadas especificamente polo PHGC

261

-

Reservas Naturais Fluviais: 193,01 m

-

Tramos de interese natural: 8,90 Km2

-

Tramos de interese medioambiental: 161,56 Km

-

Tramos de interese piscícola: 6 Km
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-

Zonas húmidas: 0,08 Km2

-

Tramos que requiren protección especial para a conservación de especies ameazadas:

334,49 Km
Mapa 47. Zonas protexidas designadas polo PHGC 2015-2021.
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Fonte: Capítulo V Plan Hidrolóxico Galicia Costa.

3.1.15.3 Residuos e economía circular
Residuos industriais
Considéranse residuos industriais aqueles residuos resultantes dos procesos de fabricación,
de transformación, de utilización, de consumo, de limpeza ou de mantemento xerados pola
actividade industrial. Na actualidade, a xestión deste tipo de residuos está recollida no Plan
de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022.
Dentro dos residuos industriais, distínguense, pola súa importancia no tratamento, entre
residuos perigosos e non perigosos. A cantidade de residuos perigosos xerados en Galicia no
ano 2019, excluíndo as cinzas xeradas na planta de valorización enerxética de residuos urbanos
de SOGAMA, foi de 203.025 toneladas, o que supón da contorna dun 6% respecto do total de
residuos industriais xerados. Esta cifra experimentou un incremento do 0,61% con respecto á
produción no ano 2018. A xeración de residuos perigosos en Galicia, no período 2009-2019
recóllese na seguinte gráfico.
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Gráfico 118. Xeración de residuos industriais perigosos. Toneladas. Anos 2009-2019.
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Fonte: Indicadores ambientais da Xunta de Galicia.

Cabe sinalar que durante os anos 2011 a 2015 a produción de residuos foi menor, debido
probablemente a unha menor actividade económica. A partir de 2015 vólvese a valores de
produción de residuos perigosos similares aos anteriores a 2011.
Máis do 76% dos residuos perigosos xerados no ano 2019 se concentran en 12 tipos de residuos,
estando o resto desa produción dispersa en 160 tipos de residuos.
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Táboa 114. Tipos de residuos perigosos xerados en maior volume. Ano 2019.

Tipo de residuo perigoso

Toneladas 2019

Vehículos ao final da súa vida útil

56.720

Aceites de sentinas recollidos en peiraos
Aceites minerais non clorados de motor, de transmisión
mecánica e lubricantes

30.434

% sobre o
total
28%
15%

14.527

7%

Residuos que conteñen hidrocarburos

8.062

4%

Materiais de construción que conteñen amianto

7.537

4%

Baterías de chumbo
Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen
substancias perigosas

7.326

4%

Escouras da produción primaria

6.015

3%

Lodos de separadores de auga/substancias aceitosas
Lodos de tratamentos fisico-químicos que conteñen substancias
perigosas

5.027

2%

Hidróxido potásico e hidróxido sódico

4.190

Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de
procesos metalúrxicos, que conteñen substancias perigosas

3.872

6.595

3%

4.277

Subtotal residuos perigosos de maior volume

154.582

Total residuos industriais perigosos

203.025

2%
2%
2%
76%

Fonte: Indicadores ambientais da Xunta de Galicia.

Con respecto á implantación da economía circular, cabe mencionar que o tamaño empresarial
é un factor condicionante para potenciar a circularidade na actividade industrial en Galicia, xa
que só ao redor dun 4% das empresas industriais teñen dez ou máis persoas traballadoras
(incluídas as empresas sen asalariados), segundo datos do INE de 2020. Por unha banda, ao
non acadar un volume mínimo de xeración de residuos, as empresas non atopan incentivos
suficientes para desenvolver novos usos a eses desperdicios procedentes do proceso primario
e optan, maioritariamente, por un xestor autorizado de residuos. Por outra banda, as pequenas
empresas teñen moitas máis limitacións para dedicar os recursos persoais e financeiros que
require habitualmente a evolución cara un modelo de negocio circular, e carecen, en moitos
casos, dos coñecementos necesarios.
A disposición xeográfica e a planificación do solo industrial tamén é un factor determinante á
hora de levar a cabo colaboracións circulares. Os datos reflicten un panorama con certos
contrastes. Por unha banda, o eixe A Coruña-Vigo, onde se concentra a maior parte do tecido
manufactureiro de Galicia. Por outra, a zona do interior, onde por exemplo Lugo ofrece a
menor superficie media por parque empresarial das catro provincias galegas (159.206 metros
cadrados), moi por debaixo da media total que se sitúa en 424.314 metros cadrados.
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A dispersión dos núcleos industriais dificulta actividades de cooperación vinculadas á
economía circular entre parques empresariais, como a simbiose industrial, debido ás
dificultades e ineficiencias loxísticas que poden comportar.
Sen embargo, existe unha ampla potencialidade no seo da economía circular en Galicia e os
pasos necesarios na industria galega para acadar un maior grao de circularidade xerará novas
necesidades que esixirá a creación de novas empresas capaces de dar resposta a estas
demandas de forma innovadora e sostible. Sendo polo tanto fonte de emprego e de creación
de riqueza.
A estratexia Galega de Economía Circular 2020-2030 pretende incidir naqueles aspectos que
aínda son un escollo no paso dun modelo lineal ao circular e potenciar as oportunidades que
presenta o tecido e a actividade industrial neste ámbito.
Residuos domésticos
Considéranse residuos domésticos os residuos xerados nos fogares como consecuencia das
actividades domésticas. Sen embargo, no que se refire á súa xestión e tratamento, tamén se
consideran residuos domésticos os similares, en natureza (características físicas e cantidade)
e composición, aos anteriores xerados en servizos e industrias (fundamentalmente os
denominados residuos comerciais, que son os xerados polo comercio, ao por maior e ao por
menor, os servizos de restauración e bares, as oficinas e os mercados, así como o resto do
sector servizos). A xestión destes residuos atópase recollido no Plan de Xestión de Residuos
Urbanos de Galicia (PXRUG).
En Galicia conviven diferentes modelos de xestión de residuos urbanos:
• Modelo SOGAMA: onde se produce a separación de catro fraccións de residuos (resto,
envases lixeiros, papel-cartón e vidro). A fracción resto (bolsa negra) e a fracción envases
lixeiros (bolsa amarela) destínanse ao Complexo Ambiental de Cerceda (SOGAMA). É o modelo
maioritario en Galicia, posto que están adheridos a ao mesmo un 94% dos concellos.
• Modelo NOSTIÁN: onde tamén se produce a separación de catro fraccións de residuos,
fracción inorgánica (FIRM), fracción orgánica (FORSU), papel-cartón e vidro. Inclúe os concellos
da Coruña e a súa área metropolitana e o Consorcio das Mariñas.
• Modelo BARBANZA: coa mesma labor de separación de catro fraccións de residuos que no
caso anterior, pero neste caso inclúe os concellos da Mancomunidade da Serra do Barbanza.
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Mapa 48. Modelos de xestión de residuos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Fonte: SOGAMA.

O modelo Sogama susténtase na aplicación prioritaria do principio das tres erres (redución,
reutilización e reciclaxe), que se complementa coa recuperación enerxética da parte non
reciclable.
A súa xestión céntrase en dúas fraccións de refugallos: bolsa negra, é dicir, o residuo
convencional depositado pola cidadanía nos contedores verdes, do que se recupera a parte
susceptible de ser reciclada (vidro, papel/cartón, diferentes tipos de plásticos, envases, etc.) e
somete a valorización enerxética o resto; e bolsa amarela, isto é, os envases de plástico, latas
e envases recolleitos a través dos contedores amarelos, que clasifica por tipoloxías para o seu
posterior envío aos centros recicladores.
Os datos correspondentes ao ano 2020 son os seguintes:
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Gráfico 119. Xestión de residuos urbanos en SOGAMA. Ano 2020.
Vertedoiro (residuos
directos)
0,6%

Compostaxe
0,2%

Reciclaxe
17,6%
Vertedoiro
(rexeitamentos)
24,7%

Valorización enerxética
56,9%

Fonte: SOGAMA.

A lei 6/2021, de 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia establece como
principais obxectivos:
a) A redución progresiva do peso dos residuos producidos, de xeito que no ano 2025 a redución
sexa de polo menos un 15 con respecto a valores de 20120.
b) O incremento progresivo, de conformidade coa Directiva 2008/98/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, de 19 de novembro de 2008, da cantidade de residuos municipais
destinados á preparación para a reutilización e a reciclaxe, de xeito que acade o 55% no 2025,
o 60 % no ano 2030 e o 65% no ano 2035.
c) Para os envases, a máis tardar o 31 de decembro de 2025 reciclarase un mínimo do 65 % en
peso de todos os residuos e, a máis tardar o 31 de decembro de 2030, o 70%, de conformidade
co artigo 6 da Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo e o Consello, de 20 de decembro de
1994, relativa aos envases e residuos de envases.
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Táboa 115. Obxectivos a cumprir nos próximos anos en relación coa xeración e tratamento de
residuos.

Obxetivo

Redución de residuos producidos
(con respecto a 2010)
Residuos destinados a
preparación para reutilización y
reciclaje
Reciclaxe de residuos

2025

2030

-15%
55%

60%

65%

70%

Fonte: SOGAMA.

Como se pode observar no Gráfico 119. Xestión de residuos urbanos en SOGAMA. Ano 2020. a
taxa de reciclaxe está aínda lonxe de acadar o obxectivo marcado do 65% para o ano 2025.
Con respecto ao volume total de residuos urbanos recollidos, podemos observar no seguinte
gráfico que a recollida selectiva incrementouse con respecto ao inicio do período considerado,
en concreto, nun 22%. Sen embargo, esta actividade de recollida selectiva apenas tivo
variacións nos últimos anos. A recollida total de residuos diminuíu un 5% con respecto ao ano
2010, froito dun redución na xeración de residuos que se ven potenciando nos últimos anos.
Gráfico 120. Evolución da recollida de residuos urbanos. Anos 2010-2019. Toneladas.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

Dentro da recollida selectiva, os residuos de maior contía son o vidro e a fracción orgánica
(24,2% e 23,1% en 2019), seguido do papel e os envases.
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Gráfico 121. Recollida selectiva por tipo de residuo. Anos 2016-2019. Toneladas.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Unha das cuestións nas que se está a incidir nos últimos anos, no seo da economía circular, é
a recuperación de materiais despois do tratamento nas plantas de residuos. Nos últimos catro
anos, o total de materiais recuperados incrementouse nun 28%, sendo o plástico o que
experimentou o maior incremento na súa recuperación (un 68%). No ano 2019 o material
recuperado en maior proporción foi o vidro (32,2%), seguido do papel e cartón (28,2%) e do
plástico (20,7%).
Gráfico 122. Materiais recuperados despois do tratamento nas plantas de residuos de competencia
municipal. Anos 2016-2019. Toneladas.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).
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A Estratexia Galega de Economía Circular 2020-2030 está a incidir, non só na separación
selectiva dos residuos domésticos e a recuperación de materiais, senón tamén na cantidade
final residuos xerados por habitante, facendo fincapé na cultura da reutilización e no
desperdicio de alimentos.

3.1.15.4 Enerxía
Enerxía primaria
Galicia presenta unha elevada dependencia enerxética exterior, da contorna do 80%, moi
similar á que presenta España no seu conxunto, pero moi superior á media europea, que se
sitúa lixeiramente por riba do 50%, segundo datos de Eurostat. A importación de enerxía
primaria ven motivada porque os recursos autóctonos non cobren a demanda enerxética de
Galicia, e tamén para atender a necesidade de materia prima que precisan as industrias
enerxéticas galegas para xerar produtos destinados a exportación. Segundo os datos do
Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) no ano 2019 o 19,9% da enerxía primaria procede da
propia comunidade autónoma e o 80,1% é importado.
O gráfico seguinte mostra as importacións de enerxía fronte á enerxía procedente de Galicia
para o período 2006-2019. No ano 2006 o 74,8% da enerxía primaria consumida en Galicia
procedía de importacións e, a partir dese ano prodúcese un aumento na porcentaxe de enerxía
importada. Cabe lembrar que o ano 2007 foi o último en que funcionaron as minas que
subministraban lignito pardo ás centrais termoeléctricas de Meirama e de As Pontes, debido
ás novas normativas ambientais e ao esgotamento do carbón autóctono, polo que no ano 2011
todo o carbón utilizado foi de importación.
Ao longo da última década apenas se producen grandes variacións. En determinados períodos
prodúcense incrementos da produción galega como ocorre no ano 2014 (22,7%) fronte a outros
períodos nos que, pola contra, a enerxía primaria importada aumenta considerablemente,
como no ano 2017 que alcanzou o 85,1%. Estas variacións atópanse relacionadas con factores
climáticos, así como conxunturais relacionados co mercado enerxético e outros factores
económicos.
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Gráfico 123. Enerxía primaria consumida en Galicia. Porcentaxe importada e procedente de Galicia.
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Fonte: Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)

Cabe mencionar que no ano 2019, segundo datos do último Balance enerxético de Galicia
realizado polo INEGA, o 98,9% da enerxía primaria autóctona procede de fontes renovables,
fundamentalmente da auga, biomasa e residuos da biomasa e o vento.
Gráfico 124. Orixe da enerxía primaria total. Ano 2019. Porcentaxe sobre o total.
Biomasa e residuos
da biomasa; 6%

Outras fontes; 2%

Vento; 7%
Biocarburantes; 2%

Auga; 5%
Cru de petróleo; 46%
Gas natural; 16%

Carbón; 5%

Produtos
petrolíferos; 11%

Fonte: Instituto Enerxético de Galicia (INEGA).
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Sen embargo, so un 2,3% da enerxía primaria importada ten orixe en fontes renovables,
implicando que só o 21,5% do total da enerxía primaria proceda destas fontes. A enerxía
importada é fundamentalmente cru de petróleo e outros produtos petrolíferos (máis dun
70%), seguido do gas natural e o carbón.
Enerxía dispoñible para o consumo final e consumo enerxético en Galicia
Con respecto á enerxía dispoñible para o consumo final, unha vez producida a transformación
da enerxía primaria, esta se destina fundamentalmente a produtos petrolíferos
(principalmente gasóleo e gasolina), a xerar enerxía eléctrica e, en terceiro lugar, combustibles
de uso térmico.
Gráfico 125. Enerxía dispoñible para consumo final (Ktep). Anos 2013-2019.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Se temos en conta a xeración de enerxía eléctrica, podemos observar que unha parte moi
importante, máis do 50% en case todos os anos considerados (2013-2019) procede de fontes
renovables, sendo no ano 2019 dun 59%.
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Gráfico 126. Fontes de xeración de enerxía eléctrica. Porcentaxe. Anos 2013-2019.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

A xeración de electricidade con fontes de enerxía renovable depende da pluviosidade e do
vento. Xeralmente, no ano en que aumenta a xeración con estas fontes enerxéticas, diminúe a
porcentaxe de xeración das centrais termoeléctricas. Como se pode observar no gráfico
seguinte, as maiores variacións prodúcense nas principais fontes renovables (auga e vento). O
ano 2017 foi especialmente seco, o que fixo que a maior aportación este ano fose da enerxía
eólica.
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Gráfico 127. Xeración de enerxía eléctrica con fontes renovables. Anos 2013-2019.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Se temos en conta a totalidade das fontes na xeración de enerxía eléctrica, no ano 2019, a
xeración de electricidade tivo como principal orixe o vento (31,1%) seguido da hidráulica
(25,4%) e, en terceiro lugar, procedente do gas natural (16,7%).
Gráfico 128. Xeración de enerxía eléctrica por fonte. Ano 2019
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Fonte: INEGA –Balance Enerxético de Galicia 2019.
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Con respecto ao consumo de enerxía total, a meirande parte destínase fundamentalmente a
transporte, electricidade e combustible para uso térmico.
Gráfico 129. Consumo da enerxía en Galicia. Anos 2013-2019.Ktep.
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Fonte: INEGA –Balance Enerxético de Galicia 2019.

Da enerxía eléctrica dispoñible para o consumo, unha parte destínase á exportación, outra ao
consumidor galego final e unha pequena porcentaxe pérdese no transporte e na distribución
da propia enerxía eléctrica pola rede.
No que respecta ao consumo de enerxía eléctrica, este é inferior á xeración neta de enerxía
eléctrica, como se pode observar na seguinte táboa.
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Táboa 116. Variables do sector eléctrico galego. Anos 2013-2019. Ktep.
2013
Consum o final
electricidade
Xeración neta de
electricidade

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.583

1.612

1.552

1.581

1.599

1.582

1.441

2.862

2.714

2.555

2.650

2.272

2.741

2.166

37

22

20

15

17

20

27

2.824

2.692

2.535

2.635

2.256

2.721

2.139

149

183

230

176

299

154
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Electricidade dispoñible

2.974

2.875

2.765

2.811

2.555

2.875

2.411

Exportación electricidade

1.220

1.134

1.052

1.070

871

1.072

722

Dem anda de electricidade
(dispoñible - exportacións

1.754

1.741

1.713

1.742

1.683

1.803

1.688

Consum o bom beo
Produción dispoñible
Im portación de
electricidade

Fonte: INEGA –Balance Enerxético de Galicia 2019.

Por sectores, e como pode apreciarse no seguinte gráfico, é a industria o sector que maior
consume a enerxía eléctrica dispoñible, seguido do uso doméstico e os servizos.

Gráfico 130. Consumo de enerxía eléctrica por sectores. Mwh.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

No ano 2019, o consumo de enerxía eléctrica distribuíuse da seguinte maneira: o 50% é
consumido pola industria, o consumo doméstico acada o 25,1%, moi preto do consumo do
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sector servizos, que acada case un 20%. O sector con menor consumo de enerxía eléctrica é o
primario (agricultura, pesca e minería).
Gráfico 131. Distribución do consumo de enerxía eléctrica por sectores. Ano 2019. Porcentaxe sobre
o total.
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos INEGA –Balance Enerxético de Galicia 2019.

Eficiencia enerxética
A intensidade enerxética é o valor medio da cantidade de enerxía necesaria para xerar unha
unidade de riqueza (consumo de enerxía por unidade de Produto Interior Bruto). Relaciona o
consumo enerxético e o volume da actividade económica no conxunto dos sectores da
economía, o que permite establecer unha primeira aproximación ao nivel de eficiencia
enerxética de cada sector, indicativo tamén da súa competitividade.
Galicia presenta un modelo enerxético caracterizado por unha elevada intensidade enerxética,
superior á media de España tanto en termos de enerxía primaria como final. Isto débese a que
Galicia é unha comunidade con gran capacidade para transformar enerxía, polo que importa
unha elevada cantidade de materias primas enerxéticas que, unha vez transformadas en
outros tipos de enerxía, destínanse ao consumo dentro da comunidade ou expórtanse a outros
países ou rexións. E a maior intensidade enerxética final débese a que en Galicia se encontran
varias plantas con procesos produtivos moi intensivos no consumo de enerxía.
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A pesar de que o valor foi moi superior durante o período considerado, produciuse un
importante descenso da intensidade enerxética en Galicia a partir do ano 2017, achegándose
aos valores nacionais.
Gráfico 132. Evolución intensidade enerxética Galicia-España Ktep/millóns de euros constantes de
2015.
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

2015

2016

2017

2018

Primaria Galicia

Primaria España

Final Galicia

Final España

2019

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Aumentar a taxa de eficiencia enerxética, medida a través da intensidade enerxética, é un dos
principais obxectivos de todos os países desenvolvidos de cara aos próximos anos, de aí que
se atope recollido na meirande parte das planificacións en materia de enerxía a nivel europeo
e nacional, así coma na Axenda 2030 (ODS 7, meta 7.3). No ámbito da Comunidade Autónoma
de Galicia, este obxectivo trátase en profundidade na Estratexia Galega de Cambio Climático
e Enerxía 2050.

3.1.15.5 Estratexia fronte ao cambio climático
Galicia, no seu compromiso pola mitigación do cambio climático, está realizando importantes
esforzos por avanzar cara a un modelo económico hipocarbónico, que reduza drasticamente
as emisións de GEI nas próximas décadas e que sexa resiliente contra os efectos do mesmo.
Estado actual
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A continuación realízase unha diagnose do estado actual no que respecta aos efectos que o
cambio climático está a ter en Galicia, así coma os avances no ámbito estratéxico levados a
cabo.
a)

Emisións de gases efecto invernadoiro (GEI)

Galicia representa a cuarta comunidade autónoma en termos de emisións absolutas de gases
de efecto invernadoiro en España, con porcentaxes que oscilan entre o 10% (ano 1990) e o 7%
(ano 2019) de contribución ao total de emisións nacional.
A evolución das emisións durante o período 1990-2019 caracterízase por un menor crecemento
das mesmas respecto ao Estado Español no intervalo comprendido entre os anos 1997 a 2007.
No ano 2008 iníciase un período de descenso das emisións tanto en España como en Galicia,
sendo precisamente nese ano 2008 cando se acada a maior diferenza no índice de evolución
de toda a serie histórica (38,9 puntos) debido á maior intensidade de redución das emisións
experimentada en Galicia. A partir do ano 2011 redúcese a diferenza entre Galicia e España,
sobre todo a raíz do ano 2012 onde mentres crecen as emisións en Galicia, no conxunto de
España diminúen.
As emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia diminuíron durante o 2019 un 24,5%
respecto do ano 2018, quedando situadas en 22,4 millóns de toneladas de CO2 equivalente;
isto é, un 23,8% por debaixo do valor de 1990. Sen embargo, a nivel nacional, as emisións só
se reduciron un 6% con respecto ao ano anterior.
Se temos en conta o resto de comunidades autónomas, cabe sinalar que Galicia mostra tamén
un comportamento máis favorable que a media, representando a terceira comunidade que
mais está reducindo as súas emisións respecto aos niveles do ano 1990.
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Gráfico 133. Índice de emisións de gases de efecto invernadoiro (EGI). Anos 1990-2019.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

A diferenza de España e Galicia, o conxunto da Unión Europea experimentou un descenso
continuado das emisións GEI impulsado en gran medida porque, a pesar dos distintos
momentos económicos e de desenvolvemento dos Estados Membros, as economías máis
evolucionadas como son Alemaña ou Reino Unido concentraron unha parte importante deste
descenso global. O ano 2010 é o ano en que Galicia estivo máis preto dos niveis da UE (6,8
puntos). No ano 2018 está diferenza esta estabilizada en torno aos 24 puntos.

Dentro das emisións de gases de efecto invernadoiro que se producen na comunidade
autónoma, unha parte importante son debidas á produción de enerxía eléctrica por vía térmica
convencional. As emisións de GEI procedentes das centrais termoeléctricas de uso público en
2019 foron 3,9 millóns de toneladas de CO2 equivalente, o que representa unha diminución
dun 71,8 % respecto do ano 1990.
En conxunto, do total de emisións de gases de efecto invernadoiro, case o 80% corresponden
a actividades de combustión, dentro do proceso de transformación da enerxía. Dentro da
actividade de combustión, case unha cuarta parte das emisións proceden do transporte, o que
supón da contorna dun 20% do total das emisións nos últimos anos.
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Gráfico 134. Total emisións de gases efecto invernadoiro por actividade. Kt de C02 equivalente.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Como se pode apreciar no gráfico seguinte, en 2016 un 78% do total das emisións proceden
da combustión no proceso de xeración de enerxía, e en concreto, un 20% procede da
combustión para transporte.
Gráfico 135. Procedencia das emisións de gases de efecto invernadoiro. Porcentaxe. Ano 2016.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).
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Cabe mencionar, que co fin de reducir as emisións procedentes do transporte, España marcou
como obxectivo no Plan de Acción Nacional de Enerxías Renovables 2011-2020 (PANER), que a
porcentaxe de enerxía procedente de fontes renovables no sector do transporte fora do 13,6%
no ano 2020, co fin de dar cumprimento á Directiva 2099/28/CE do Parlamento Europeo e do
Consello 25 . En Galicia, o emprego de fontes renovables no transporte incrementouse dun 0,5%
no ano 2005 a un 5,6% no ano 2019.
Gráfico 136. Porcentaxe de enerxía renovable no transporte en Galicia (segundo a Directiva
2009/28/CE).
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Fonte: Indicadores ambientais da Xunta de Galicia – INEGA.

Un dos principais obxectivos de todos os países desenvolvidos nos últimos anos é conseguir
unha mobilidade sostible, baseada no impulso do transporte público e medios de transporte
máis limpos e seguros. Este obxectivo está recollido na Axenda 2030 de Desenvolvemento
sustentable, en concreto na meta 11.2.
Para observar os esforzos realizados neste ámbito, un dos principais indicadores empregados
é o número de viaxes ao ano en transporte urbano en autobús. Como podemos observar no
gráfico seguinte, en 2019 Galicia é a novena comunidade autónoma por volume de viaxes
anuais en transporte urbano, con 63,8 millóns de viaxes rexistradas. 26

A Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de abril de 2009, relativa ao fomento do uso de enerxía
procedente de fontes renovables e pola que se modifican e derrogan as Directivas 2001/77/CE e 2003/30/CE, fixa como
obxectivos xerais conseguir unha cota do 20% de enerxía procedente de fontes renovables no consumo final bruto de enerxía
da Unión Europea (UE), e unha cota do 10% de enerxía procedente de fontes renovables no consumo de enerxía no sector do
transporte en cada Estado membro para o ano 2020.
25

26

Non se teñen datos de Illas Baleares, Cantabria, Navarra, a Rioxa, Ceuta e Melilla.

283

TOMO I – PEG 22-30

Gráfico 137. Número de viaxes en transporte urbano por autobús no ano 2019 por CCAA. Miles de
viaxes.
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se temos en conta a evolución nos últimos anos, podemos observar como se produciu un
incremento no número de viaxes a partir do ano 2017, pasando da contorna dos 60 millóns de
viaxes dende 2012 a case 64 millóns en 2019. O ano 2020 non é representativo, posto que o
confinamento obrigatorio e as restricións posteriores fixeron que se reducise necesariamente
o emprego do transporte público en xeral.
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Gráfico 138. Evolución do número de viaxes en transporte urbano por autobús en Galicia. Miles de
viaxes. Anos 2012-2019.
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Outro dos factores relacionados coa mobilidade sostible ten que ver con impulsar medios
alternativos de transporte non contaminantes, fundamentalmente bicicletas, monopatíns ou
mesmo camiñar. Desde a Axencia Galega de Infraestruturas estanse a executar sendas peonís
e ciclistas, de xeito que á data 31/12/2017 a lonxitude total de pistas para bicicletas e carreiros
peonís era de 17,16 km, pasando en 31/12/2018 a 35,78 km.
Co fin de garantir unha mobilidade sostible, dende a Xunta de Galicia estase a dar tamén un
importante impulso ao concepto de intermodalidade de medios de transporte, é dicir, a
combinación de varios medios de transporte, preferiblemente públicos, para desprazarse. Na
actualidade, a situación das estación intermodais existentes en Galicia é a seguinte:
Táboa 117. Estacións intermodais en Galicia. Ano 2021.

Estacións intermodais
En explotación
1 (Santiago)
En fase de execución
4 (A Coruña, Lugo, Ourense e Vigo)
En fase de proxecto
1 (Ferrol)
Fonte: Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
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b)

Calidade do aire

Para estudar a evolución da calidade do aire no ambiente emprégase un indicador calculado a
partir dos Índices de Calidade do Aire (ICA) das estacións situadas no territorio galego. Dado
que hai estacións situadas tanto nos contornos rurais e pequenas poboacións como en
contornos urbanos, podemos diferenciar a calidade do aire en cada un deles.
Os parámetros empregados para o cálculo do ICA en ambos casos son: Dióxido de xofre (SO2),
Dióxido de nitróxeno (NO2), Monóxido de carbono (CO), Partículas en suspensión menores de
10 micrómetros (PM10) e Ozono (O3).
A maioría dos valores da calidade do aire rexistrados no rural no ano 2020 correspóndense
coa cualificación de ICA Boa, superando en todas as estacións os 300 días de óptima calidade.
Con respecto á Calidade do Aire no ambiente de contornos urbanos, de xeito xeral, no ano
2020 predominou a Boa calidade do aire urbano en Galicia. En todas as estacións se superaron
os 300 días do ano cunha calidade do aire Boa, agás na estación de Torre de Hércules que, ao
igual que en anos anteriores, é a estación que ten menos días de ICA Boa debido ás achegas
do aerosol mariño.

c)

Temperatura e precipitacións

Se temos en conta as temperaturas medias en Galicia dende 1961 ata 2020, obsérvase unha
tendencia á alza que se pode cuantificar nun incremento de 0,18 ºC por década. A maior
variación produciuse entre os anos 1974 e 1997 cunha variación de 0,5 ºC por década. Nos
últimos 30 anos esta variación sitúase en 0,24 ºC por década.
Na seguinte gráfica amósase a evolución da temperatura media en Galicia no período 20012020, e como se pode apreciar, a pesar de que a temperatura media oscila entre os 13,5-14,5
ºC durante todo o período, no ano 2020 acada os 14,7 ºC de temperatura media, o que supón
un incremento de 0,8ºC con respecto a 2001.
En canto aos extremos de temperatura, aumentan os días cálidos, preferentemente en
primavera e verán, aumentando tamén as noites cálidas, aínda que a unha taxa moi superior
en verán. Así o demostran estudos recentes que constatan un aumento continuado da
frecuencia de noites tropicais e de noites cálidas na fachada atlántica ibérica, desde o norte
de Galicia ata o sur de Portugal 27. O número de días fríos descende de forma xeneralizada e
significativa en todas as estacións do ano, excepto no verán.

27

Royé D. Alberto Martí A (2015), «Análisis de las noches tropicales en la fachada atlántica de la Península Ibérica. Una

propuesta metodológica». Boletín da Asociación de Xeógrafos Españois.
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Gráfico 139. Evolución temperatura media en Galicia. Anos 2001-2020. ºC.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Se temos en conta a mesma serie de datos avaliados (1961-2020), non se atopan variacións
significativas nas precipitacións recollidas en Galicia. O ano 2007 é o que representa a
anomalía máis baixa, cunha porcentaxe un 35% inferior ao valor climático calculado no período
de referencia 1971-2000. A anomalía máis alta acadouse no ano 1966, un 33% superior á media
climática. No ano 2020 a porcentaxe foi un 6% inferior a este mesmo período climático de
referencia.
A continuación amósase a evolución das precipitacións en Galicia durante o período 20062020, período do que se coñecen os datos de todas as estacións meteorolóxicas de referencia.
Como se pode observar, as precipitacións anuais atópanse entre 6.000-10.000 mm anuais,
producíndose un importante descenso no ano 2007, ao que se fai referencia no parágrafo
anterior.
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Gráfico 140. Precipitacións totais en Galicia. Ano 2006-2020. Mm.
12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

As predicións de cambio climático para Galicia apuntan a unha diminución das aportacións
hídricas anuais de entre 5-15% 28, chegando a ser do 35% durante o período estival. Segundo un
estudio do CEDEX de 2017 29 na Demarcación hidrográfica Galicia-Costa, a maioría das
proxeccións prognostican un aumento da frecuencia de secas a medida que nos afastamos no
tempo. Este feito xunto á subida de temperaturas que repercute nunha maior
evapotranspiración, pode chegar a desestabilizar o sector agro-gandeiro e forestal galego.
Por outra parte, cabe destacar os efectos dos procesos de desertificación e erosión do solo,
que afectan xa a unha parte importante do territorio estatal provocados especialmente polos
incendios forestais e pola perda de fertilidade en solos. Un dos factores esenciais da
fertilidade natural dos solos é o seu contido en carbono orgánico. Estímase que por cada
aumento de temperatura de 1°C pode chegarse a perder un 6-7% do carbono orgánico e pode
variar segundo sexan as precipitacións e as características específicas do solo e os usos deste.
Espérase que as maiores perdas de carbono orgánico se produzan nas zonas máis húmidas do
norte de España e con maiores contidos de carbono orgánico (por exemplo, prados e bosques).

28

Segundo o recollido na diagnose da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050.

“Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España (2017). Ministerio de Medio
Ambiente.
29
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Resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima
Un dos principais obxectivos en materia de adaptación consiste en fortalecer a resiliencia e
reducir a vulnerabilidade fronte aos efectos do cambio climático.
Un sistema integrado e eficaz para facer fronte ás emerxencias, así coma medidas preventivas
encamiñadas a reducir as catástrofes naturais, están adquirindo cada vez un maior
protagonismo no ámbito da planificación ambiental.

Emerxencias fronte a fenómenos meteorolóxicos extremos
Os fenómenos meteorolóxicos extremos causan importantes danos cada ano en Galicia, e
obsérvase un aumento nos últimos anos.
De acordo ós datos facilitados por Axencia Galega de emerxencias (AXEGA), durante o ano
2017 houbo tres fenómenos meteorolóxicos con nivel de risco laranxa (risco importante): a ola
de frío (neve e xeo) en marzo de 2017, e os temporais (Ana e Bruno) acontecidos durante
decembro de 2017. O número de incidencias durante estes acadaron un valor de 1.603
incidencias.
No ano 2018 o total de incidencias relacionadas con alertas laranxas ascende a 5.444, e a alerta
vermella un valor de 52.
A redución dos efectos destes fenómenos extremos e o aumento da resiliencia contra os
mesmos, é unha prioridade dentro da estratexia contra o cambio climático, incluso recollida
nunha das metas da Axenda 2030 polas Nacións Unidas (Meta 1.5:”De aquí a 2030, fomentar a
resiliencia dos pobres e as persoas que se atopan en situacións de vulnerabilidade e reducir a
súa exposición e vulnerabilidade ós fenómenos extremos relacionados co clima e outras
perturbacións e desastres económicos, sociais e ambientais”).
Sumidoiros de carbono
Coñécese como sumidoiro a todo sistema ou proceso polo cal o carbono é absorbido ou
retirado da atmosfera. A absorción de carbono prodúcese nos sistemas terrestres e nos
océanos, pero na actualidade hoxe só se están contabilizando as absorcións das actividades
relacionadas co uso da terra, o cambio de uso da terra e a silvicultura (denominado sector
LULUCF).
Aínda que actualmente o sector LUCLUF a priori constitúe en Galicia un sumidoiro neto (é
dicir, as absorcións son superiores ás emisións) 30, a capacidade de retención de carbono é aínda

No sector LULUCF, absórbese o carbono da atmosfera e almacénase nas árbores e outras plantas, os solos e os produtos
da madeira. Pero, ao mesmo tempo, prodúcese emisión de carbono como resultado da deforestación e a degradación forestal

30
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na actualidade de difícil cuantificación, posto que o Inventario Nacional de Gases de Efecto
(GEI) Invernadoiro non ofrece datos desagregados territorialmente sobre o sector (LUCLUF).

Os montes galegos, segundo datos do último Inventario Forestal Nacional (IFN4), publicado
no ano 2012, contan cunha superficie de 2.030.681 hectáreas (1.424.000 hectáreas de monte
arborado e 606.586 hectáreas de monte desarborado), o que representa o 68,6% do territorio
da comunidade autónoma. Este dato converte a Galicia nunha das rexións con maior
porcentaxe de terreos de uso forestal, e polo tanto, cun gran potencial de absorción de GEI.
O impacto dos incendios forestais, as secas ou as inundacións no balance neto de emisións e
absorcións do uso da terra pode ser considerable e nuns anos podería superar o impacto das
prácticas de xestión nos mesmos ecosistemas. Por tal motivo, dende a Xunta de Galicia
estanse a levar a cabo actuacións en materia de silvicultura preventiva, e existen na
actualidade plans de prevención e defensa contra secas e enchentes.

Estratexia, gobernanza climática e sensibilización
Debido ao seu carácter transversal, a loita fronte ao cambio climático é un aspecto clave que
require dunha actuación de todos os axentes públicos e privados, polo que é necesario
impulsar fórmulas de gobernanza que permitan axuntar os esforzos de todos eles.
Por este motivo, a implicación da administración, as empresas e a sociedade en xeral na loita
contra este fenómeno resulta fundamental para afrontar planificacións amplas e flexibles.
a) Plans e modelos climáticos actuais: gobernanza climática e compromiso da
administración e das empresas.
Na última década, a loita contra os efectos do cambio climático é unha prioridade para todos
os países, sobre todo, nos estados membros da Unión Europea, cunha estratexia conxunta,
con obxectivos moi concretos a cumprir nos vindeiros anos.
Nos últimos anos, estase a materializar o compromiso tanto das administracións públicas
como das empresas no referente á loita contra o cambio climático, minimizando os danos que
se ocasionan ao medio.
Proba do compromiso por parte das empresas é o rexistro no sistema de xestión ambiental
EMAS en Galicia, que recolle as industrias que teñen unha política organizativa que incorpora
o factor ambiental como parte imprescindible da súa estrutura. As cifras son acumuladas por

(debido, por exemplo, ao desenvolvemento de infraestruturas, a expansión agrícola, a conversión en pastos e os lumes) ou de
prácticas agrícolas (por exemplo, o arado).
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ano, é dicir, inclúe as empresas certificadas novas e aquelas do ano anterior que renovaron a
súa certificación. No ano 2020 hai en Galicia 130 empresas rexistradas no EMAS. No gráfico
seguinte amósase a evolución do número de empresas rexistrada no EMAS en Galicia desde o
ano 2001 ata o 2020.
A evolución do indicador caracterízase polo progresivo aumento de empresas que acadaron a
certificación EMAS ata o 2014, con 367 empresas rexistradas; a partir dese ano, foron
diminuíndo de tal maneira que para o 2020 dáse unha redución do 53,4% respecto ao ano 2019.
Gráfico 141. Empresas rexistradas no sistema de xestión ambiental (EMAS).
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Fonte: Indicadores ambientais da xunta de Galicia.

O gasto das empresas en protección ambiental tamén sufriu unha importante repunta no ano
2019, a pesar de estar aínda por debaixo dos valores de 2008, ano no que se acadou o máximo
de volume de investimento neste ámbito por parte das empresas galegas.
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Gráfico 142. Gasto das empresas en protección ambiental. Euros.

300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
-

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fonte: IGE (a partir de datos do INE).

Con respecto ao compromiso da Administración, cabe mencionar que os orzamentos da
Comunidade Autónoma de Galicia nos últimos anos están a destinar na contorna dun 8% do
total do orzamento a cuestións de carácter medioambiental. O informe que recolle a
contribución dos orzamentos galegos aos obxectivos de desenvolvemento sustentable da
Axenda 2030, permite coñecer en detalle cales foron os esforzos dos últimos anos nesta
materia.
Como se pode observar na seguinte táboa, produciuse un incremento cuantitativo ao longo
dos tres últimos exercicios, sendo especialmente relevante o que ten que ver cos ODS 7, 11 e
13.
Táboa 118. Orzamentos da CA de Galicia destinados a cuestións medioambientais.

Dimensión medioambiental

2022

2021

2020

6. Auga limpa e saneamento
7. Enerxía asequible e sustentable
11. Cidades e comunidades sustentables
12. Produción e consumo responsables
13. Acción polo clima
14. Vida submarina
15.Vida dos ecosistemas terrestres

62.304.442
79.675.129
276.489.979
24.250.000
199.947.214
92.505.304
176.407.116

69.076.598
68.316.175
252.514.191
34.731.119
195.709.627
99.477.305
189.056.473

139.604.766
59.529.277
216.836.940
9.374.083
137.595.835
81.956.381
188.792.937

Total

911.579.184

908.881.488

833.690.219

8%

8%

8%

% sobre o total do orzamento

Fonte: Informe vinculación dos orzamentos cos ODS da Axenda 2030.
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No seo da xa mencionada Estratexia Galega de Cambio climático e Enerxía 2050, naceu a
proposta de creación dun órgano de coordinación e de impulso da acción do Goberno na loita
contra o cambio climático, de modo que todos os departamentos que integran a
administración e o goberno da Comunidade Autónoma estean representados ao máximo nivel.
Desta maneira, o Goberno de Galicia garante e visibiliza as actuacións que fronte ao cambio
climático poñen en marcha os seus distintos departamentos, actuacións que deben conformar
de maneira coordinada os plans ou programas do Goberno para a mitigación e adaptación ao
cambio climático.
Esta Comisión interdepartamental é o órgano de coordinación e colaboración en materia de
cambio climático, co obxectivo é garantir a necesaria coordinación nas accións administrativas
e de goberno, derivada da necesidade de dar cumprimento aos compromisos adquiridos ao
aprobar a Estratexia.
b) I+D+i en materia de cambio climático
No ámbito da investigación existen unha serie de factores potencialmente mellorables para
dinamizar o coñecemento en Galicia en materia de cambio climático:
- Diversidade e falta de estandarización nas clasificacións das áreas temáticas vinculadas ao
cambio climático. O concepto de cambio climático é demasiado amplo para tratalo en
conxunto, polo que é necesario subdividilo en un ou dous niveis inferiores, dependendo do fin
para o que sexa necesaria a información.
- Dificultade para identificar os grupos de investigación universitarios con relevancia na
temática do cambio climático, pois non se dispón dunha base de datos de grupos de
investigación universitarios clasificada por áreas temáticas.
- Falta de estandarización (formato e contido) e actualización por parte das Oficinas de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs) na recollida de información dos grupos
de investigación universitarios, o que dificulta e alarga considerablemente no tempo a
recollida de información.
- Certos grupos de investigación non contan con páxina web ou o seu contido está
desactualizado e/ou non estandarizado.
- Falta de estandarización na información sobre os centros tecnolóxicos e de investigación.
- Gran dimensión dalgúns centros de investigación públicos e privados.
Para tratar de paliar estas dificultades, a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía
2050 aposta pola creación do Mapa de Coñecemento e Capacidades de Cambio Climático en
Galicia, co fin de xestionar o coñecemento do cambio climático, de modo que se dispoña de
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información para garantir unha correcta toma de decisións e execución de accións precisas a
nivel xeral ou sectorial en relación ao cambio climático.
c) Sensibilización da sociedade
A contribución das emisións de Galicia de actividades asociadas aos hábitos dos cidadáns,
como son o uso do vehículo privado e o consumo enerxético no fogar, mostran a necesidade
dunha implicación de toda a sociedade na consecución dos obxectivos de mitigación. A
educación e a concienciación deben de constituír pilares sobre os que se fundamenten os
cambios de hábitos necesarios para alcanzar os obxectivos fixados.
No ámbito das campañas de sensibilización e concienciación, as actuacións que se levaron a
cabo nos últimos anos céntranse no sector da reciclaxe e no sector enerxético e atópanse
dirixidas principalmente á cidadanía en xeral e aos profesionais do sector. As actuacións que
se levaron a cabo no referente aos programas educativos céntranse na sustentabilidade, a
innovación e na redución dos gases de efecto invernadoiro, estando dirixidas especialmente
ao ámbito académico co obxectivo de mellorar a calidade educativa e favorecer a innovación
nos propios centros. Os plans de formación para profesionais están máis enfocados en
mellorar as competencias técnicas dos profesionais na meteoroloxía, a calidade, avaliación e
sustentabilidade ambiental.
O acceso ao número de páxinas web na Comunidade Autónoma de Galicia constitúe unha
ferramenta informativa práctica e básica á hora de facilitar e compartir información ao público
interesado en cambio climático.
Na actualidade, as distintas fontes que facilitan información da comunidade autónoma de
Galicia son fundamentalmente:
-

A

páxina

web

da

Consellería

de

Medio

Ambiente,

Territorio

e

Vivenda:

https://www.xunta.gal/medio-ambiente-e-ordenacion-do-territorio
-

O portal de cambio climático: https://cambioclimatico.xunta.gal/

-

A páxina web de MeteoGalicia: http://www.meteogalicia.gal

-

A páxina web do Sistema de Información Ambiental (SIAM): https://siam.xunta.gal/

-

A páxina web do Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGa):

https://sirga.xunta.gal/
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3.1.16

SAÚDE

3.1.16.1 Recursos sanitarios
O servizo Galego de Saúde conta na actualidade, en atención primaria, con 398 centros de
saúde e 67 consultorios, mentres que en atención especializada hai 14 hospitais, 24 centros
de especialidades e 22 centros de orientación familiar.
O número de camas instaladas dos hospitais xerais do Sergas ascende a 7.228, das que o 91%
están en funcionamento (2,3 camas en funcionamento por 1.000 habitantes), cunha tendencia
lixeiramente descendente nos últimos anos. En cambio o número de quirófanos en
funcionamento aumenta, acadando en 2019 os 272 (73 máis que en 2010).
Gráfico 143. Evolución do número de quirófanos e camas en funcionamento no SERGAS.
Quirófanos

Camas

300

7.000
272

250
200

6.600
6.400
199

150

6.571

6.200
6.000
5.800

100

5.600
5.400

50
0

6.827

6.800

5.200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Se temos en conta o número de camas de hospital para o conxunto de Europa por 100.000
habitantes, podemos observar as diferenzas entre países, sendo Alemaña o país con maior
cobertura neste sentido.
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Mapa 49. Camas de hospital por 100.000 habitantes por rexións NUTS 2. Ano 2018.

Fonte: Eurostat. Statistical Atlas.

En 2019, no sistema sanitario público de Galicia traballaban 39.649 profesionais, un 4,6% máis
que en 2010, segundo os datos da Consellería de Sanidade e o SERGAS.
Do total mencionado, en atención hospitalaria rexistráronse un total de 4.486 facultativos/as
especializados/as, 444 médicos/as de urxencias hospitalarias e 8.275 enfermeiros/as
especializados/as. En atención primaria o número de médicos/as de familia é de 2.528,
manténdose estable nos últimos anos, mentres que os enfermeiros/as de primaria son 2.666.
O número de médicos por 100.000 habitantes en Galicia atópase notablemente por riba da
media tanto española como europea: en 2019 a Unión Europea-27 conta con 390 médicos por
cada 100.000 habitantes; España con 440 e Galicia con 475.
Se temos en conta o total do persoal sanitario en atención primaria por cada 1.000 habitantes,
Galicia é a quinta comunidade autónoma con mellor ratio de cobertura, como se pode apreciar
no gráfico seguinte.
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Gráfico 144. Persoal médico en atención primaria por cada 1.000 persoas asignadas. Ano 2019
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Fonte: Indicadores do Sistema Nacional de Saúde. Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar
social.

Anualmente realízanse 25,8 millóns de consultas en centros de saúde e 3,9 millóns de
consultas en atención hospitalaria.
O tempo medio de espera nas consultas externas é de 42,6 días segundo o último dato
dispoñible (xuño de 2021), lixeiramente superior aos datos previos á pandemia, cando se
situaba en 41,5 días. Sen embargo, o tempo medio de espera cirúrxica é de 70,2 días,
notablemente superior aos datos rexistrados a 31/12/2019, que era de 54,5 días. A pesar do
aumento do tempo medio de espera, por mor da COVID-19, no caso das patoloxías de
prioridade 1 sitúase en 14,6 días.
O número de receitas en 2019 ascendeu a algo máis de 64 millóns, cun custo medio de 12,08
euros, dato que se sitúa por debaixo da media dos últimos dez anos. O gasto en farmacia
acadou no ano 2019 case os 774 millóns de euros, o que supuxo un 17,96% do total do gasto
sanitario público da comunidade autónoma, situándose a media nacional no 16,15%.
En 2020, a porcentaxe de prescrición de medicamentos xenéricos en Galicia ascende ao 44,9%,
3,2 puntos máis que en 2014.
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Gráfico 145. Porcentaxe do gasto en farmacia sobre o total do gasto sanitario público. Ano 2019.
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Fonte: Indicadores do Sistema Nacional de Saúde. Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar
social.

En 2019, o gasto público en sanidade representa o 6,6% do PIB e acada os 1.615,87 euros por
habitante, un 4,7% máis que a media das comunidades autónomas (1.542,76 euros) e un 9%
superior ao dato de 2010. Do total do gasto público en sanidade, a porcentaxe destinada á
remuneración de persoal é do 45,3% no ano 2019 (moi preto da media nacional, 45,82%).

Gráfico 146. Evolución do gasto sanitario público por habitante en Galicia.
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Fonte: Indicadores do Sistema Nacional de Saúde.
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Con respecto á satisfacción dos cidadáns co sistema sanitario galego, en 2018 obtivo unha
nota media de 6,43, moi preto da media das comunidades autónomas, 6,57.
A pandemia está a causar un forte impacto sobre o sistema sanitario galego, desde marzo do
2020 ata principios de decembro de 2021 o número de hospitalizacións diarias superou as
140.000, o de UCIs as 25.000 31, o número de probas PCR supera os 2 millóns e o número das
serolóxicas o millón. Esta presión sobre a sanidade galega orixina un custo adicional dos
servizos, así a sanidade pública galega realizou en 2020 gastos extraordinarios por un valor
superior aos 270 millóns de euros.

3.1.16.2 I+D+i e emprego das TIC no ámbito sanitario
Galicia é na actualidade unha referencia no Sistema Nacional de Saúde no que se refire ao
desenvolvemento das TIC. Tanto nas áreas de diagnóstico e tratamento, como nas relativas
á prevención, á investigación, á planificación e á xestión.
Nos últimos anos os principais avances están a producirse nos servizos en liña para os
cidadáns. A implantación da historia clínica electrónica e da receita electrónica é do 100%, e
cada vez un maior número de pacientes empregan Internet para facer os seus trámites
sanitarios. Ademais, practicamente todas as especialidades e centros de primaria (99,8%)
utilizan os sistemas de telemedicina.
Táboa 119. Emprego dos servizos en liña para os cidadáns no SERGAS. Ano 2020.

SERVIZOS EN LIÑA PARA OS CIDADÁNS

% de citas previas en centros de atención primaria concertadas por Internet
% de cidadáns que usan cita previa por Internet
% de citas intecentros concertadas telemáticamente desde Atención
Primaria con Atención Especializada
% de centros de saude desde os que se pode citar telemáticamente para a
epecialidade
Número de cambios de médico solicitados a través de internet

Ano 2020
14,6
38,1
36,1
99,4
1.447

Fonte: Instituto Galego de Estatística.

No ámbito da investigación, na actualidade, máis de 1.100 investigadores de áreas de
coñecemento moi diversas desenvolven a súa actividade científica nos hospitais e centros de
saúde galegos. A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS), xunto co Sergas, os tres institutos
de investigación biomédica (en Ourense-Pontevedra-Vigo, Santiago e A Coruña) e as
fundacións sanitarias, funciona como núcleo do ecosistema galego de coñecemento en saúde,
no ámbito da investigación e innovación.

31

Hospitalizacións e UCIs dende xullo de 2020
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Neste ecosistema, o papel da Axencia de Coñecemento en Saúde é promover, dinamizar e dar
soporte ás relacións entre os centros de investigación, o tecido empresarial e os axentes de
apoio para garantir a adecuada circulación do coñecemento e a súa posta en valor de cara ao
paciente e ao mercado.

3.1.16.3 Estado de saúde da poboación galega
En 2019, a esperanza de vida era de 83,8 anos, é dicir, 4,28 anos máis que no ano 2000. A
esperanza de vida das mulleres é 6,1 anos superior á dos homes. A esperanza de vida aos 65
anos é de 22,1 anos (24,2 no caso das galegas).
A esperanza de vida saudable ao nacer sitúase en 2019 en 78,2 anos, mentres que aos 65 anos
é de 18,6 anos.
Mapa 50. Esperanza de vida ao nacer nas rexións NUTS 2. Media dos anos 2017-2019.

Fonte: Eurostat. Statistical Atlas.

As principais causas de defunción en Galicia para o ano 2018 (último dato dispoñible) son as
derivadas de enfermidades do sistema circulatorio, que supoñen un 29,8% do total. Por sexo,
as mulleres presentan unha incidencia maior que os homes. Os tumores representan o 26,0%,
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(neste caso a incidencia é maior nos homes) e as enfermidades do sistema respiratorio o 12,4%,
(13,2% en homes e 11,7% en mulleres).
O 67% da poboación de 15 e máis anos ten algunha enfermidade ou problema de saúde
crónicos ou de longa evolución, porcentaxe que ascende ao 71% no caso das mulleres.
Con respecto á percepción sobre o seu estado de saúde, o 46,56% da poboación galega
considera no ano 2019 que o seu estado é bo, un 13,63% moi bo, mentres que o 31,82% declara
que é regular ou mala.
Case o 64% da poboación galega no ano 2019 non ten limitacións para realizar actividades
habituais por problemas de saúde, mentres que un 5% se atopa gravemente limitado.
Gráfico 147. Persoas segundo a súa limitación por un problema de saúde para realizar actividades
habituais. Ano 2019.

Gravemente limitado

Limitado pero non gravemente

Nada limitado

Non contesta

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

3.1.16.4 Hábitos de vida saudables e deporte
Hábitos de vida saudables
Con respecto ao fomento dos hábitos de vida saudables, nos últimos anos acadáronse dous
grandes obxectivos: a redución no consumo diario de tabaco e alcohol. En 2020 só o 17,7% da
poboación de 15 e máis anos fuma diariamente, dous puntos inferior á media nacional.
Mentres, o 82,8% nunca fai un consumo intensivo de alcohol.
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Sen embargo nos últimos anos estase a observar unha tendencia preocupante nos hábitos de
vida, que repercuten na saúde dos cidadáns: aumento do sedentarismo e do consumo dos
alimentos procesados e bebidas azucradas.
En relación co sedentarismo, en 2020 a porcentaxe de poboación alcanza o 41,3%, 5 puntos
porcentuais superior á media nacional. Por sexos o sedentarismo é máis elevado entre as
mulleres, 43,7% da poboación feminina fronte ao 41,3% da masculina.
Gráfico 148. Porcentaxe de poboación que sofre sedentarismo. Ano 2020.
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Fonte: Enquisa Europea de Saúde 2009, 2014 e 2020. Enquisa Nacional de Saúde 2011-12 e 2017. INE.

A prevalencia de sobrepeso na poboación galega de 18 e máis anos é de 41,4% no ano 2017,
porcentaxe que se mantén estable nos últimos anos, sendo maior nos homes que nas mulleres,
e 4,3 puntos superior á media nacional. Ademais, o 18,35% da poboación adulta ten obesidade,
mentres que esta porcentaxe é do 17,11% na poboación infantil.
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Gráfico 149. Porcentaxe de poboación segundo o peso. España e Galicia. Ano 2017.
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Fonte: Enquisa Nacional de Saúde. IGE

Deporte
No que se refire á dotación de infraestruturas deportivas, e segundo a enquisa de
infraestruturas e equipamentos locais do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do
ano 2013 (último dato dispoñible), dirixida aos concellos de menos de 50.000 habitante,
practicamente a totalidade destes concellos conta con pista polideportiva ou terreo de xogo.
Ademais, o 71% conta con polideportivo cuberto e un 40,9% con complexo polideportivo. En
canto ás infraestruturas para practicar a natación, o 37,3% ten piscina ao aire libre e o 23,4%
piscina cuberta. Os concellos con ximnasio supoñen o 14,5% do total e por outro lado, o 7,3%
dispoñen de escola de vela e/ou de porto deportivo.
O número de clubs federados en Galicia en 2020 ascende a 5.501 o que supón o 7,4% dos
existentes en España e un 32% máis que en 2010. O número de clubs diminuíu no último ano
como consecuencia da COVID-19, chegando a ser de 5.767 no ano 2019. Na actualidade o
43,8%% son clubs de fútbol, o 8,7% de caza e o 5,1% de ciclismo.

303

TOMO I – PEG 22-30

Gráfico 150. Distribución porcentual dos clubs federados en Galicia. Ano 2020.
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Fonte: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Consello Superior de Deportes. Estatística de
Deporte Federado.

Sen ter en conta os datos do ano 2020, desvirtuados por mor da pandemia, ata o ano 2019 o
tipo de clubs federados que máis se incrementou foron os de Kickboxing e padel, crecendo
máis dun 900% con respecto ao ano 2010.
En canto ao deporte federado, no ano 2014 en Galicia hai 281.561 (deportistas federados/as,
que representan o 7,3% do total de España. O 76,2% dos deportistas federados/as son homes
(214.664 homes e 66.897 mulleres). O maior número de licenzas para ambos sexos é no fútbol
(33,3%), seguido da caza (7,1%), o baloncesto (6,1%) e o balonmán (4,3%). No caso das mulleres,
os deportes con maior número de licenzas son o fútbol (9,9%), baloncesto (8,3%) e ximnasia
(7,9%).
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Gráfico 151. Distribución porcentual das licenzas federativas por deporte e xénero. Ano 2020.
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Fonte: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Consello Superior de Deportes. Estatística de
Deporte Federado.

Segundo a enquisa europea de saúde, en 2020 só un 19,8% da poboación galega realiza
exercicio físico regular no seu tempo libre, lixeiramente por debaixo da media nacional, que se
situou no 26,5%.
Gráfico 152. Exercicio físico regular (% de poboación de 15 e máis anos). Ano 2020.
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Fonte: Enquisa Europea de Saúde 2009, 2014 e 2020. Enquisa Nacional de Saúde 2011-12 e 2017. INE.
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3.1.17

O IMPACTO DA PANDEMIA NA ACTIVIDADE ECONÓMICA E NO EMPREGO

A irrupción da pandemia de COVID-19 a principios de 2020, está a provocar unha crise dun
modo que non ten precedentes, derivada das consecuencias económicas, sociais e sanitarias
da pandemia. A crise dificulta o crecemento o que á súa vez agudiza a grave escaseza de
liquidez debida ao incremento repentino e significativo dos investimentos públicos que se
necesitan nos sistemas sanitarios e noutros sectores das súas economías.
Segundo as perspectivas da economía mundial do Fondo Monetario Internacional (FMI) de
outubro de 2021, a contracción do Produto Interior Bruto (PIB) en 2020 foi do -3,1%, sendo
máis acusada nas economías avanzadas (-4,5) que nas economías de mercados emerxentes e
en desenvolvemento (-2,1%). As proxeccións de crecemento da economía mundial son dun
importante rebote do 5,9% en 2021 e do 4,9% en 2022.
No mesmo sentido, as proxeccións de crecemento do PIB real elaboradas pola OCDE amosan
unha caída en 2020 do -10,8% seguida dunha recuperación do 4,5% en 2021 e do 5,5% en 2022.
Gráfico 153. Taxa de variación anual do PIB real en 2020.
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Fonte: FMI. World Economic Outlook; Eurostat. National Accounts; IGE. Contabilidade trimestral
de Galicia.

En 2019 a economía atopábase nun proceso de desaceleración no ritmo de crecemento, tanto
en Galicia como en España e a UE-27, pero o impacto da pandemia en marzo de 2020 altera
por completo as tendencias de forma similar, pero con intensidades diferentes.
Así, en Galicia a incidencia do coronavirus foi menor que no conxunto do Estado o que se
reflicte nun menor impacto económico, aínda que superior ao da UE-27. De feito, a excepción
do segundo trimestre de 2021, Galicia sitúase nunha posición intermedia entre o dato para
España e o da UE-27. Ademais, a estrutura produtiva galega, cunha menor dependencia do
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turismo que no conxunto do Estado, axudou a un comportamento menos desfavorable ao ser
o sector máis afectado polas restricións á mobilidade e os confinamentos.
Gráfico 154. Taxa de variación anual do PIB real. Datos corrixidos de efectos estacionais e de
calendario.
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Fonte: Eurostat. National Accounts; IGE. Contabilidade trimestral de Galicia.

O confinamento estrito da poboación e a paralización da actividade na primavera de 2020
levou a unha caída histórica da actividade no segundo trimestre (-17,9%); nos seguintes
trimestres a evolución da actividade económica estivo moi ligada á incidencia da COVID-19.
Así, a mellora sanitaria en Galicia reduciu a caída no terceiro trimestre, ata unha taxa do 6,2%, seguida dunha retardación na recuperación nos dous seguintes trimestres polas novas
restricións aplicadas. Deste xeito, no conxunto do ano, o PIB galego reduciuse un -8,9% no ano
2020, 1,9 puntos menos que en España e 3 máis que na UE-27.
O avance na vacinación permitiu relaxar as restricións e activar a recuperación económica
desde o segundo trimestre de 2021, con taxas de crecemento positivas do 16,0% no segundo
trimestre e do 3,2% no terceiro trimestre.
Desde a óptica da demanda, o consumo privado e o investimento foron os máis afectados
pola crise sanitaria, aínda que desde mediados de 2020, apréciase un maior dinamismo da
actividade, favorecida polo avance na vacinación e a relaxación das medidas de contención.
No ano 2020, a demanda interna restou 7,9 puntos ao crecemento do PIB e a demanda externa
1,0 puntos. As restricións á actividade e a mobilidade limitaron as oportunidades de gasto dos
fogares; o emprego e a renda dos fogares reduciuse malia as medidas introducidas para paliar
estes efectos, o que provocou, ademais, un aforro precautorio. O afundimento no primeiro
semestre é máis intenso en España e Galicia que, á súa vez, mostran cifras similares. A
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situación cambia no terceiro trimestre de 2020, cando se observa un mellor comportamento
do consumo dos fogares en Galicia, favorecida pola maior celeridade no cambio de fases no
proceso de desescalada. Nos dous últimos trimestres a evolución é similar ao do conxunto de
España.
No que respecta ao gasto en consumo final das administracións públicas é a única
compoñente do PIB que presenta taxas positivas (4,8% en 2020) cun comportamento máis
expansivo que na UE-27, asociado ao importante volume de recursos públicos destinados á
loita contra a pandemia, en partidas como a sanidade, a educación e as axudas ao mantemento
do emprego.
No caso da formación bruta de capital (FBC), a dinámica trimestral de Galicia e España é moi
similar, cunha contracción maior que a do conxunto da UE-27 pero tamén cunha maior
recuperación desde o terceiro trimestre de 2020. Unha crise mundial desta magnitude frea o
investimento ante a incerteza sobre a evolución sanitaria e económica.
O peche de fronteiras e a caída da actividade a nivel internacional reduce o comercio exterior.
A demanda externa foi negativa en Galicia en 2020, cunha caída das exportacións (-5,8%)
maior que a das importacións (-4,0%).
A contracción das exportacións en Galicia é significativamente inferior á de España e similar
ao da UE-27, presentando unha recuperación máis dinámica nos distintos mercados. O
extraordinario comportamento do sector da automoción e a resiliencia do agroalimentario
compensan a mingua no sector da confección, lastrado polos peches no comercio e o cese da
actividade social durante boa parte do período analizado.
Respecto ao gasto dos non residentes, ao ser Galicia unha comunidade menos dependente do
turismo que o resto de España a redución dos movementos turísticos non tivo tanto impacto
na economía galega como na española.
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Gráfico 155. Desagregación do PIB desde a perspectiva da demanda. Taxas de variación anual.
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Fonte: Eurostat. National Accounts; IGE. Contabilidade trimestral de Galicia.

Desde a óptica da oferta, a crise afectou a todos os sectores económicos, aínda que aquelas
actividades máis relacionadas coa interacción social foron as máis prexudicadas.

Gráfico 156. Taxa de variación real anual do valor engadido bruto por ramas de actividade en 2020.
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En xeral, o perfil das taxas de variación é similar en España e na UE, aínda que neste caso, a
variabilidade das taxas é menor, agás nas actividades dos servizos de non mercado.
O Comercio, transporte e hostalería e as actividades artísticas, recreativas e outros servizos
rexistraron as maiores caídas en 2020, -21,9% e -20,1% respectivamente.
A industria e o sector da construción tamén se viron moi afectadas pola crise, con caídas do 9,2% e do -9,4% respectivamente.
En senso contrario, as actividades financeiras e de seguros, as actividades de información e
comunicación e os servizos de non mercado, presentan taxas de variación positivas en 2020.
O incremento do valor engadido da administración pública, sanidade e educación, está ligado
ao maior gasto público realizado para enfrontar á emerxencia sanitaria.
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Gráfico 157. Evolución do valor engadido bruto por rama de actividade. Taxas de variación anual
(%).
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Fonte: Eurostat. National Accounts; IGE. Contabilidade trimestral de Galicia.

No que se refire ao emprego, obsérvase que a aposta decidida en España por medidas de
mantemento do emprego (a través da figura dos Expedientes de Regulación Temporal de
Emprego (ERTEs), axudas aos autónomos, financiamento ás empresas...) e a súa adaptación á
realidade causada polo COVID-19, permitiu que os despedimentos e a redución dos afiliados á
Seguridade Social fose menor en comparación á caída do PIB, ao contrario que sucedeu en
crises anteriores. O mantemento destas políticas permitiu que, aínda que o PIB continúa case
3 puntos por debaixo do nivel previo á crise a prezos correntes, as variables de emprego
retornaran aos valores de 2019.
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As series de persoas ocupadas estimadas na Enquisa de Poboación Activa e de afiliacións á
Seguridade Social presentan unha evolución similar, así, o número de persoas ocupadas
situouse en 1.074.200 en 2020, un 1,9% menos que no ano 2019, pero no terceiro trimestre de
2021, acada un nivel de 1.112.500 ocupados, un 0,6% superior aos do terceiro trimestre de 2019.
No que se refire ás afiliacións dos meses do terceiro trimestre de 2021 tamén amosan un maior
nivel, neste caso de afiliacións, respecto aos meses anteriores á pandemia.
Gráfico 158. Número (miles) de ocupados estimados pola EPA e de afiliacións á Seguridade Social.
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Fonte: IGE-INE. Enquisa de Poboación Activa; Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e
Migracións. Afiliación e alta de traballadores.

A mellor visión do impacto das medidas de contención do virus na economía é a proporcionada
polas horas traballadas. Así, en 2020, as horas caeron un 10,7%. A paralización da actividade
económica nos meses de marzo e abril de 2020 traduciuse nun descenso das horas traballadas
do 29,3% no segundo trimestre de 2020. A evolución da situación sanitaria reflectiuse na
evolución das horas traballadas, cunha caída no terceiro trimestre do 4,0%, e empeorando no
cuarto trimestre ata unha diminución do 5,5%. A normalización da actividade levará tamén á
recuperación do tempo de traballo.
No que se refire aos datos de desemprego, a taxa de paro en Galicia no primeiro trimestre de
2020 é do 12,6%, 1,8 puntos inferior á da media estatal e 5,8 puntos superior á da UE. No
conxunto de 2020 alcanzouse unha taxa de paro do 12,0% aumentando lixeiramente, respecto
ao ano anterior, o diferencial entre mulleres (13,3%) e homes (10,9%). En España a taxa é do
15,5%, mentres que na UE acada un 7,1%. En 2021 apréciase unha tendencia á baixa na taxa de
paro, ata situarse no terceiro trimestre no 10,2%,máis de catro puntos por debaixo da de
España.
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Gráfico 159. Taxa de paro (%).
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Fonte: Eurostat. Labour Force Survey; IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

Por outro lado, apréciase un aumento da poboación inactiva no ano 2020, principalmente no
segundo trimestre, polas dificultades da poboación para buscar activamente emprego debido
ao confinamento. Nos trimestres seguintes, a situación económica desanimou aos que
perderon o emprego a buscar outro, polo que o número de persoas inactivas mantívose
elevado no resto do ano. No conxunto do ano 2020, a poboación inactiva de 16 a 64 anos
incrementouse un 4,3%, aínda que hai que ter en conta os descensos no segundo e terceiro
trimestre de 2021.
No que incumbe á porcentaxe de traballadores afiliados á Seguridade Social afectados por
ERTE respecto ao total de afiliacións, Galicia rexistra cifras inferiores ás de España. O mes de
abril de 2020 pecha cun 19,4% de afiliados á Seguridade Social suxeitos a ERTE no conxunto
de España e o 18,6% en Galicia. Desde maio de 2020, as cifras descenden rapidamente ata
xullo e máis lentamente ata outubro. Entre ese mes e febreiro prodúcese un lixeiro
incremento, asociado á evolución da pandemia nos meses de inverno. Desde entón, as cifras
foron caendo progresivamente ata acadar en setembro de 2021 un 1,1% en Galicia e 1,2% en
España.
Por xénero, apréciase unha maior porcentaxe de mulleres afiliadas á Seguridade Social en
situación de ERTE que no caso dos homes durante todos os meses, sendo en promedio un
punto maior.
Comparativamente, as cifras de traballadores afectados por ERTEs foron nos primeiros meses
da pandemia moi superiores ás que reflicten as taxas de paro. A progresiva caída no alcance
dos ERTEs e unha taxa de paro contida e con tendencia descendente nos últimos trimestres,
demostran que a estratexia implementada para o mantemento do emprego e afrontar o
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extraordinario impacto negativo provocado pola COVID-19, conseguiu os resultados
esperados.
Gráfico 160. Afiliados en ERTE vinculados á COVID-19 por sexo e comparativa con España.
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Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Afiliación e alta de traballadores.

Outro indicadores como o índice de produción industrial (IPI), o indicador de actividade do
sector servizos ou as exportacións á Unión Europea e a terceiros países, amosan o enorme
impacto que a pandemia está a causar na actividade económica e a recuperación destes
indicadores en 2021, aínda tendo en conta as incertezas que ofrece a evolución da pandemia
nos próximos meses.
A evolución da produción industrial está condicionada polos case paralización da actividade
nos meses de abril e maio de 2020, acadando xa en setembro dese ano taxas positivas,
especialmente salientable na produción de bens de equipo.
Gráfico 161. Índice de produción industrial.
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No que se refire ao indicador de cifra de negocios dos servizos obsérvase unha evolución
similar á de España do índice xeral, polas medidas establecidas para axudar a deter a
propagación da COVID-19. Por ramas de actividade, destaca a evolución na hostalaría, o sector
máis afectado polas restricións, ademais do sector cultural e as actividades de ocio.
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Gráfico 162. Índice da cifra de negocios no sector servizos.
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As cifras de exportacións son tamén un fiel reflexo da profundidade da recesión derivada das
consecuencias da pandemia de COVID-19. A referencia é o valor exportado no conxunto de
2019 e compárase o valor acumulado nos doce últimos meses.
Desde marzo de 2020 obsérvase unha pronunciada caída no volume da vendas ao exterior,
tendencia que se mantén ata o mes de agosto de 2000, a partir do que o sector exterior
comeza a súa recuperación ata acadar en abril de 2021 cifras acumuladas nos últimos doce
meses superiores ás do conxunto de 2019.
O comercio coa Unión Europea veuse menos afectado que co resto de países, aínda que desde
mediados de 2021 tamén se mellora os datos de 2019.
Gráfico 163. Evolución das exportacións e expedicións acumuladas nos últimos 12 meses respecto
ao dato de ano 2019.
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Fonte: IGE. Estatística de comercio exterior e intracomunitario a partir dos ficheiros facilitados
polo Departamento de Aduanas da Axencia Estatal de Administración Tributaria.
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4 ANÁLISE DAFO DE GALICIA E ESTRUTURA DO PLAN ESTRATÉXICO
O obxectivo xeral do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 (PEG) podería enunciarse do seguinte
xeito: Deseñar as liñas estratéxicas de actuación que convertan a Galicia nunha rexión máis verde,
máis dixital, máis resiliente e mellor adaptada aos retos actuais e futuros, que converxa en riqueza
coa media española e europea, a partires dun modelo de crecemento sostible e inclusivo baseado no
aumento da produtividade a través da innovación, a internacionalización, o apoio ás transicións
ecolóxica e dixital, o fomento da calidade do emprego e do produto, e o aumento do benestar dos
galegos, en especial o dos máis desfavorecidos, para seguir a artellar unha sociedade ben formada,
libre e cohesionada.
¿Que pretende o Plan?
1. Deseñar a Galicia do futuro, poñendo no centro o reto demográfico que implicará deseñar e
impulsar novas medidas de dinamización, pero tamén outras para garantir o benestar dunha
sociedade máis avellentada.
2. Impulsar medidas que favorezan o paso cara unha Galicia máis sostible e climaticamente neutra,
máis dixital, máis resistente e mellor adaptada aos retos actuais e futuros, con capacidade de axuste
para afrontar posibles crises e cun sistema sanitario reforzado e eficiente.
3. Dar un pulo ao modelo baseado na innovación e o capital humano, que favoreza unha sociedade
moderna, competitiva, solidaria e cohesionada social e territorialmente, con altas taxas de emprego
e que sexa de calidade. Aumentar a produtividade incrementando o valor engadido dos seus
produtos e posicionándoos en calidade e deseño.
4. Favorecer os valores diferenciais de Galicia como factores de desenvolvemento entre os que
destacan a lingua, a cultura e o medio ambiente, para facer de Galicia un lugar atractivo para
traballar, investir e convivir.
5. Superar o impacto económico e social causado pola pandemia da COVID-19 e lograr unha
recuperación sostible, resistente e inclusiva, que fomente o emprego de calidade e axude a
modernizar o tecido produtivo, a través do impulso de proxectos de importancia estratéxica.
6. Mostrar unha senda previsible, rigorosa e estable de actuación do goberno, impulsar e coordinar
as diferentes estratexias sectoriais da Xunta de Galicia a medio prazo.
En aras de acadar estes obxectivos, desenvólvense as prioridades de actuación e obxectivos
estratéxicos que se agrupan en cinco eixes:
•

O reto demográfico

•

Galicia verde e sostible

•

Competitividade e crecemento
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•

Cohesión social e territorial

•

Gobernanza

O Plan Estratéxico 2022-2030 está estruturado en tres niveis principais: eixe, prioridade de actuación
(PA) e obxectivo estratéxico / obxectivo instrumental. O PEG consta de 5 eixes prioritarios, 21
prioridades de actuación e 70 obxectivos estratéxicos. Na seguinte táboa móstranse os dous
primeiros niveis da estrutura do PEG.
Táboa 120. Estrutura do PEG 22-30. Eixes e prioridades de actuación.

Prioridades de actuación

Eixe 1

1.1. Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e
a privada
1.2. Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias
1.3. Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade
1.4. Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
2.1. Fomento dunha economía baixa en carbono baseada en fontes de enerxía máis limpas e menos
agresivas co medio ambiente, dando prioridade as fontes de enerxía renovables. Potenciar a eficiencia
enerxética en todos os sectores: público, industrial e doméstico

Eixe 2

2.2. Garantir unha mobilidade sustentable
2.3. Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de emerxencias, incluídos os
efectos do cambio climático, e aumentar a resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima e os
2.4. Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando
prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural
3.1. Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas
3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

Eixe 3

3.3. Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento
3.4. Promover as infraestruturas produtivas e as de rede
3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo
3.6. Fomentar o turismo sustentable e de calidade
4.1. Promover unha educación inclusiva e de calidade
4.2. Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en particular ás persoas máis desfavorecidas e
apoiar a integración socioeconómica da poboación retornada e inmigrante

Eixe 4

Eixe 5

4.3. Potenciar a cultura e a lingua galega como elementos clave para construír unha sociedade inclusiva e
cohesionada e que contribúa á calidade de vida da cidadanía
4.4. Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servicios no territorio baixo o concepto de cidade
única
5.1. Unha boa administración, que avance na prestación de servizos e xeración de valor engadido á
cidadanía, baseada na planificación e a avaliación das políticas públicas. Empregando procedementos
5.2. Unhas finanzas sustentables para un crecemento san
5.3 Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.
O diagnóstico recollido no apartado anterior permitiunos levar a cabo a elaboración dunha matriz DAFO
para cada un dos eixes 1-4, a nivel de prioridade (PA – prioridade de actuación), identificando as
debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades que amosa a nosa comunidade autónoma en cada
ámbito de actuación.
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4.1 EIXE 1. O RETO DEMOGRÁFICO
PA 1.1: ACADAR UN NIVEL DE EMPREGO ELEVADO E DE CALIDADE, QUE GARANTA O EQUILIBRIO ENTRE A VIDA PROFESIONAL E A PRIVADA

DEBILIDADES

AMEAZAS

D.1 Elevada taxa de desemprego,
superior en mulleres que en homes
e
especialmente
elevada
no
colectivo da mocidade. Taxa inferior
á media estatal pero que case
duplica á europea.

A.1 Envellecemento da poboación
activa e ocupada. Problemas de
relevo xeracional na titularidade dos
negocios.

F.1 Existencia de
fomento
da
emprendedora.

políticas de
actividade

O.1
Potencialidade
do
envellecemento activo e saudable
na súa relación coa creación de
emprego a partir da análise do
envellecemento desde a perspectiva
da innovación, na atención e os
coidados ata a economía prateada
ou “silver economy”.

D.2 Reducidas taxas de actividade e
de
ocupación
sensiblemente
menores nas mulleres e inferiores á
media europea.

A.2 Desánimo ou desmotivación
entre os parados de longa duración
e dos mozos e mozas fronte ao
mercado de traballo

F.2 Experiencia na xestión e
desenvolvemento
de
políticas
activas de emprego e de formación
profesional
para
emprego
e
capacitación
das
persoas
traballadoras desempregadas e
ocupadas, con experiencias recentes
de impulso da “formación á carta” e
especial énfase na formación
vinculada á industria 4.0, as
competencias dixitais e tecnolóxicas
e a formación con compromiso de
contratación.
Inclusión
de
actividades
formativas
sobre
igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes.

O.2 Reorientación do modelo
produtivo cara a pautas máis
sustentables, tanto no ámbito
económico, como social e medio
ambiental.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.3 Alta temporalidade involuntaria
no emprego.

A.3 Perda de capital humano por
emigración da poboación activa con
alta cualificación que non ve
satisfeitas as súas expectativas no
mercado laboral.

F.3 Existencia de incentivos á
contratación indefinida, fomento da
formación profesional para o
emprego con compromiso de
contratación
e
impulso
do
procedemento de recoñecemento
das competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia
laboral.

O.3 Existencia de ámbitos con
moitas posibilidades de creación de
novas empresas e empregos, ligadas
ao medio ambiente, enerxías
renovables,
producións
sustentables no rural, etc.

D.4 Dificultades de acceso ao
mercado de traballo doutros
colectivos desfavorecidos, ademais
das persoas mozas, como os
parados de longa duración ou as
persoas en risco de exclusión social.

A.4 Previsión dun menor ritmo de
crecemento
da
actividade
económica nos próximos anos
derivado da pandemia COVID 19.

F.4 Políticas educativas e políticas
activas de emprego, nomeadamente
formación profesional para o
emprego, que inclúen o sistema de
formación dual, a “formación á
carta” consonte as necesidades das
empresas e a formación profesional
para o emprego con compromiso de
contratación, orientado a dar
maiores posibilidades de emprego.

O.4
Desenvolvemento
de
xacementos de emprego con
potencial en Galicia: servizos a
domicilio, servizos á infancia e a
xuventude, servizos culturais e de
ocio, servizos de medio ambiente
(enerxías renovables, xestión da
auga e os residuos, protección e
mantemento de zonas naturais),
etc.

D.5 A produtividade por hora
traballada é inferior en case 10
puntos á media nacional e europea.

A.5 Escenario de incerteza respecto
ao volume de recursos financeiros
procedentes da política de cohesión
para o período 2021-2027.

F.5 Amplo potencial da economía
social para a creación de emprego
de calidade, a satisfacción de
necesidades
comúns,
a
estruturación económica e social.

O.5 Desenvolvemento de novos
sectores produtivos vinculados á
explotación de recursos endóxenos.
Identificación
de
“Experiencias
Produtivas Innovadoras” no medio
rural.
Oportunidade que ofrece o novo
enfoque: Polos de emprendemento
no rural
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D.6 Baixas taxas de mobilidade
xeográfica
das
persoas
en
desemprego, con especial incidencia
na mocidade.

A.6 A rapidez con que a economía
expulsa empregos en etapas
recesivas e a dificultade para
retornar aos niveis previos.

F.6 Niveis elevados de cualificación
nos perfís da poboación activa. Baixa
taxa de abandono escolar temperán.
Alta taxa de finalización de estudos
na idade obrigatoria. Elevada taxa
de mozos e mozas con nivel alto de
competencia dixitais.

O.6 Colaboración entre o sistema
educativo e o sistema produtivo.

D.7 Reducido tamaño de maioría de
empresas empregadoras que se
traduce na súa escasa capacidade
formadora, baixo interese na
capacitación e de incorporación de
tecnoloxía.

A.7 Escasa estabilidade xerada polo
baixo
nivel
de
contratación
indefinida.

F.7 Gran potencial de man de obra
feminina.

O.7 Derivado da crise COVID 19 é
necesaria unha modernización dos
postos
de
traballo
e
das
infraestruturas para habilitar o
teletraballo con fiabilidade e
seguridade.

D.8 Predominio de especialización
produtiva
das
mulleres
en
actividades de baixo valor engadido
e
intensidade
tecnolóxica
e
subrepresentación feminina en
sectores
de
actividade
caracterizados por unha maior
valoración
social
e
mellor
remuneración.

A.8 Os avances tecnolóxicos poden
actuar en prexuízo do emprego dos
maiores de 45 anos e de colectivos
con baixa cualificación.

F.8 Existencia de políticas de apoio á
industria 4.0, coa finalidade de
mellorar a súa competitividade,
impulsando a fabricación de
produtos
diferenciados e
de
calidade que facilite a xeración de
emprego.

O.8 Definición de investimentos na
Compoñente 23: Novas políticas
públicas para un mercado de
traballo dinámico, resiliente e
inclusivo no Plan nacional para o
desenvolvemento dos fondos do
Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia (MRR).

F.9 Existencia de políticas para
promover
a
actividade
emprendedora.

O.9. Aproveitar a oportunidade que
ofrece a Axenda Galega das
Capacidade para o Emprego e a
modernización do Servizo Público de
Emprego de Galicia.

D.9 Falta de adecuación das
competencias profesionais aos
perfís dos traballos demandados,
que dificulta o axuste entre oferta e
demanda de emprego.
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D.10 Insuficiente vinculación entre o
ensino universitario, a formación
profesional
e
a
formación
profesional para o emprego e as
necesidades formativas do sector
empresarial
e
das
persoas
traballadoras,
nomeadamente,
aquelas
en
situación
de
desemprego..
D.11 Escasos niveis de conciliación e
corresponsabilidade na vida laboral,
familiar e persoal, lonxe dos
estándares europeos, incidindo
negativamente na incorporación da
muller ao mercado laboral.
D.12 Complexidade administrativa
na creación de novos proxectos
empresariais.
D.13 Alta porcentaxe de parados de
larga duración sobre o conxunto de
parados
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PA 1.2: MELLORAR A ATENCIÓN AO BENESTAR E Á CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1. Prolongación da etapa de
xuventude.
Retraso
na
emancipación residencial e na
autonomía persoal, e retraso do
calendario nupcial e fecundo, por
dificultades de acceso ao mercado
laboral e á vivenda en condicións
dignas.

A.1 Acercamento á situación
demográfica con ideas do pasado e
escasa atención á significación das
variacións na estrutura de idades.
Identificación
do
cambio
demográfico co envellecemento
poboacional. Consideración illada do
descenso da mortalidade e da
fecundidade, sen atender ás
relacións entre os cambios nos roles
de xénero, as transformacións das
familias e a fecundidade.

F.1
“Democratización
da
supervivencia”. Máis da metade das
persoas nacidas chega a cumprir os
65 anos de idade. Crecente
esperanza de vida. Niveis moi baixos
de mortalidade infantil. Cada vez é
maior o número de persoas que
superan os 85 anos.

O.1 Preocupación demográfica está
na axenda política e na conciencia
social. A abordaxe do reto
demográfico está a lograr un marco
de consenso.

D.2 Reducida taxa de fecundidade.

A.2 Consideración da conciliación
como un tema que afecta só ás
mulleres.

F.2
Relativa
estabilidade
da
poboación
global
en
termos
absolutos ata tempos ben recentes
pese ao crecemento vexetativo
negativo. Resiliencia das cabeceiras
comarcais, mesmo en Lugo e
Ourense.

O.2. Interese crecente en torno aos
temas que abordan a relación entre
a poboación e a sustentabilidade.
Atención
por
parte
das
administracións públicas e das
universidades
polo
tema
da
“economía circular”.

D.3.
Excesiva
responsabilidade
familiar na atención e coidado de
menores e dependentes. O 72,7%
das
persoas
que
coidan
dependentes pertencen ao propio
fogar. Persistencia dos roles de
xénero tradicionais no coidado
(protagonismo das mulleres entre

A.3 Excesiva dependencia de
servizos esenciais de atención ás
familias de fontes de financiamento
non estables, o que dificulta o
desenvolvemento de actuacións
integrais.

F.3 A familia, en tanto que
institución, mantén unha gran
vitalidade e variedade de formas á
vez que permanece como ámbito de
seguridade, apoio e axuda para os
seus membros, e que se mostra
capaz de incorporar traxectorias
vitais máis complexas.

O.3
A
conciliación,
a
corresponsabilidade e a necesidade
de racionalización de horarios están
na axenda pública. As políticas de
igualdade demostran ser efectivas a
nivel
socioeconómico
e
demográfico.
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D.4 Existencia de poboación en risco
de pobreza e exclusión social,
especialmente preocupante en
fogares con menores a cargo.
Existencia dun alto número de
fogares cuxo único ingreso é unha
prestación.

A.4 Desaxustes entre todas as
partes interesadas no deseño de
políticas
demográficas
e
na
coordinación
inter
e
intra
administrativa.

F.4 As redes familiares funcionan
aínda que non se resida no mesmo
fogar. Pais e nais e avoas e avós dan
unha axeitada continuidade á
familia, prestándolle o seu apoio. A
mocidade valora cada vez máis a
convivencia interxeracional.

O.4 O recoñecemento público e
político do traballo non remunerado
das mulleres. Os novos modelos de
masculinidade en relación coa toma
de decisións, a organización familiar
e as tarefas de coidado.

D.5 Taxa de risco de pobreza ou
exclusión social por enriba da media
entre a poboación de menos de 16
anos e na poboación de 16 a 24 anos.

A.5 Reto da integración social e
económica dos fluxos migratorios.

F.5 Cada vez máis os valores de
corresponsabilidade son asumidos
por
mulleres
e
homes,
especialmente pola xuventude.

O.5
Potencialidade
do
envellecemento activo e saudable
na súa relación coa creación de
emprego a partir da análise do
envellecemento desde a perspectiva
da innovación, na atención e os
coidados ata a economía prateada
ou “silver economy”.

D.6 As familias monoparentais
presentan unha taxa de risco ou
exclusión social moi superior a outro
tipo de fogares. Elevada taxa de
risco de pobreza na poboación
estranxeira residente en Galicia.

A.6 A pesar do descenso nos últimos
anos da taxa de carencia material
severa da poboación, un 20% da
poboación está nesta situación.

F.6 As actuais xeracións de persoas
maiores de 65 anos están a
revolucionar o perfil sociolóxico
tradicional da vellez e a achegar
benestar á rede familiar e social.

O.6 Desenvolvemento de novos
sectores produtivos vinculados á
explotación de recursos endóxenos.
Identificación
de
“Experiencias
Produtivas Innovadoras” no medio
rural.

45 e 64 anos, máis pronunciado
aínda no medio rural). Escasa
consideración
do
traballo
reprodutivo (traballo doméstico e
de coidados) realizado nos fogares.
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D.7 A poboación en risco de pobreza
sitúase principalmente nas grandes
cidades e nas áreas próximas ás
mesmas.

A.7 Concentración espacial da
pobreza, especialmente en zonas
urbanas desfavorecidas.

F.7
Baixa
incidencia
da
infecundidade. A análise dos fogares
segundo a súa tipoloxía pon en
evidencia que os fogares de parellas
con fillos e/ou fillas e os
monoparentais son clara maioría.
Desexo manifesto de chegar a ter un
segundo fillo ou filla

O.7
Atención
crecente
ao
desenvolvemento da innovación e
da tecnoloxía en todos os campos.
Existencia de programas europeos
específicos para a transición dixital.

D.8 Saída dun importante número
de novos/as galegos/as a outras
CCAA do Estado ou o estranxeiro,
para buscar traballo.

A.8 Non retorno de novos/as
galegos/as
por
falla
de
oportunidades
en
Galicia,
aumentando
a
nosa
crise
demográfica.

F.8 Gran parte dos novos/as que
emigran
teñen
unha
gran
preparación profesional

O.8 Facilitar e incentivar a creación
de empresas -locais e foráneas- en
Galicia, para que sexa un lugar
atraente para investir.

D.9 Progresivo envellecemento da
poboación, o índice de dependencia
senil creceu 10 puntos dende o ano
2000.

A.9 Insuficiente valoración dos
beneficios da inmigración e do
retorno.

F.9 A existencia de sistemas
públicos de educación, de sanidade,
de atención á dependencia e de
prestacións sociais para os grupos
máis desfavorecidos..

O.9 Galicia está a participar
activamente en foros que permiten
trasladar as necesidades vinculadas
a súa peculiaridade demográfica a
nivel español e da UE.

D.10 A pesar da mellora dos últimos
anos,
os
indicadores
de
desigualdade continúan en valores
superiores aos acadados antes da
crise.

A.10 Infradotación de servizos
públicos de proximidade no rural
(educación, sanidade, transporte e
servizos sociais)

F.10 A poboación en risco de
exclusión social reduciuse no
conxunto do territorio galego.

O.10 Desenvolvemento de sectores
relacionados coa atención a persoas
en situación de dependencia.

D.11 Máis do 50% da poboación
maior de 65 anos vive en fogares
onde todos os seus membros son
maiores de 65 anos. Máis da metade
destes fogares son unipersoais

A.11 Transmisión
pobreza.

F.11 Taxa de risco de pobreza
(respecto de limiar de pobreza)
inferior á media nacional. Menor
risco de pobreza no grupo de
maiores de 65 anos

O.11 Emerxencia de novas iniciativas
relacionadas coa economía social e
de empresas sociais innovadoras.
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D.12 Vixencia dun modelo territorial
que potencia a polarización da
poboación en Galicia. Modelo
territorial que alimentou as grandes
migracións internas e externas e á
mobilidade no interior da propia
Galicia

F.12 Os indicadores de desigualdade
galegos rexistran niveis inferiores á
media nacional e europea.

O.12 Rexeneración de contornas
urbanas e rurais física e socialmente
degradadas.

D.13 Insuficiente diversificación
económica
no
medio
rural.
Desagrarización non compensada
polo complexo agroindustrial e a
débil
estrutura
de
servizos
(agravada polo elevado número de
entidades de poboación) que eleva o
éxodo
rural
por
falta
de
expectativas (renda primaria per
cápita do 71% da galega) e menos
oportunidades para alcanzar un
emprego ben remunerado e de perfil
cualificado

F.13 Prioridade ao gasto social.

O.13 Crecemento das oportunidades
para
as
iniciativas
de
emprendemento e autoemprego.

D.14 Insuficiente desenvolvemento
das capacidades para adaptarse aos
cambios derivados dos avances
tecnolóxicos, da sociedade da
información e da administración
electrónica.

F.14 Amplo potencial da economía
social para a creación de emprego
de calidade, a satisfacción de
necesidades
comúns,
a
estruturación económica e social.

O.14 Mellora do acceso a servizos
das persoas en situación de risco de
exclusión a través de investimentos
sociais, poñendo especial énfase na
accesibilidade universal de bens e
servizos.

D15. Agravamento da situación
actual das familias numerosas:

F.15 Niveis elevados de cualificación
nos perfís da poboación activa. Baixa
taxa de abandono escolar temperán.
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42% das familias en España
atopábase en risco de pobreza
relativa (datos Eurostat, 2019.
Segundo a ECV do ano 2019 a taxa de
pobreza elévase ao 33,4% nos
fogares destas familias.
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Alta taxa de finalización de estudos
na idade obrigatoria. Elevada taxa
de mozos e mozas con nivel alto de
competencia dixitais

O 33% das familias numerosas non
accede ás axudas por non cumprir os
requisitos.
7 de cada 10 mulleres de familias
numerosas teñen dificultades para
acceder a un emprego e o 57,6% das
nais de familia numerosa deixou de
traballar nalgún momento por
coidado da familia.
F.16 Gran potencial de man de obra
feminina.
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D.1 Dificultade de acceso a unha
vivenda axeitada de familias con
baixos
ingresos
e
reducida
capacidade de aforro.

A.1 Envellecemento da poboación
activa e ocupada. Despoboamento
das zonas rurais e dos centros
históricos.

F.1 Existencia de planificación
autonómica e estatal en materia de
vivenda:
Plan
galego
de
rehabilitación, aluguer e mellora de
acceso á vivenda 2015-2020; Plan de
vivenda 2018-2021.

O.1 O Código técnico de edificación
obriga a construír cuns estándares
de calidade máis altos. Certificación
enerxética de vivendas.

D.2 Parque de vivendas antigo e
pouco eficiente enerxéticamente.

A.2 Previsión dun menor ritmo de
crecemento
da
actividade
económica nos próximos anos, que
pode contribuír a incrementar o
número de persoas sen fogar ou en
risco de perder as súas vivendas .

F.2 Experiencia na xestión e
desenvolvemento
de
políticas
activas de emprego e de formación
e capacitación dos empregados,
desde una perspectiva de xénero.

O.2 Impulso á actividade do sector
da
construción
e
servizos
inmobiliarios con medidas de
rehabilitación de vivendas e de
fomento do aluguer.

D.3 Baixa incidencia do mercado de
aluguer inmobiliario: 12,3% dos
fogares.

A.3 Fin das desgravacións fiscais
para a compra de vivenda.

F.3 Dispoñibilidade de solo para fins
residenciais.

O.3 Reforzamentos das vantaxes
fiscais para o alugueiro de vivendas.

D.4 Desequilibrio territorial na
oferta de vivendas: existe escaseza
onde se necesita e superávit noutras
zonas onde non hai demanda.

A.4 Moitas das vivendas baleiras que
existen non son aptas para
habitabilidade inmediata.

F.4 Recuperación do mercado da
compravenda de vivendas dende
2015, fundamentalmente polas
transmisións de vivenda usada.

O.4. Implantación de bonificacións
fiscais existentes para compra de
vivendas en zonas pouco poboadas,
o 94% do territorio galego.

D.5 Elevado prezo da vivenda con
respecto aos salarios: entre o 19,3%
dos ingresos para o aluguer e o
22,2% para a hipoteca. Sobreesforzo
das
familias
nos
gastos
relacionados coa vivenda, incluídos

A.5 Risco de proliferación dos
alugueiros
destinados
a
aloxamentos turísticos sen control
nas zonas urbanas, alterando o
modo de vida e desprazando a
poboación cara a periferia…

F.5 O mercado de alugueiro está a
medrar considerablemente nos
últimos anos, sendo en 2018 un 74%
superior ao de 2004.

O.5. Establecemento de liñas de
axudas para a adquisición, alugueiro
e rehabilitación de vivendas que
facilitan a posta no mercado de
vivendas baleiras.
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D.6. Insuficiencia de controis no
mercado de alugueiros.

F.6 Reconducir as axudas destinadas
á promoción de vivenda nova cara a
rehabilitación e alugueiro de
vivendas usadas.

O.6 Posta en servizo do ferrocarril
de alta velocidade, que permitirá
conexión con Madrid en menos de 3
horas.

D.7
Escaso
coñecemento
do
programa Reconduce, que apoia ás
persoas inquilinas en situación de
vulnerabilidade.

F.7 Acceso á vivenda por herdanza
en maior proporción que noutras
zonas de España.

O.7 Existencia de mercado potencial
para turismo residencial.

D.8 Convivencia de diferentes
realidades territoriais: dispersión da
poboación e concentración en torno
ao eixe atlántico e existencia dunha
grande variedade de tipoloxías de
concellos.

F.8 Existencia de rebaixas fiscais
para menores de 36 anos, familias
numerosas
e
persoas
con
discapacidade para compra de
vivenda habitual no medio rural e
para a rehabilitación de vivendas.

O.8 Existencia de alternativas
ocupacionais ao alugueiro ou
compra de vivenda: co-housing, coliving, leasing.

D.9 Complexidade administrativa
nos trámites de construción,
rehabilitación e compra-venda de
vivendas.

F.9 Crecente desenvolvemento da
banda larga en todo o territorio
galego e mellora da dispoñibilidade
dos servizos e transporte no medio
rural.

D.10 Dificultades para identificar o
número de vivendas baleiras e o seu
estado de conservación.

F.10. Entrada en vigor da Lei 1/2019,
do 22 abril, de rehabilitación e de
rexeneración e renovación urbanas
de Galicia.

o alugueiro e a hipoteca, pero tamén
as subministracións, os gastos de
comunidade etc.
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D.11 Falta de coordinación entre as
distintas
administracións
involucradas.
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D.1 Poboación moi envellecida, con
alto grao de dependencia. Alta
prevalencia de cronicidade e de
pacientes pluripatolóxicos crónicos.
Fraxilidade. Pouca experiencia de
traballo con e para a comunidade.

A.1 Empeoramento da saúde: Estilos de vida pouco saudables
(aumento
da
obesidade,
sedentarismo e consumo habitual
de drogas ou alcohol) - O cambio
climático contribúe de forma directa
na
saúde
(existencia
de
enfermidades e mortes prematuras
por cambios de temperatura,
radiación ultravioleta, sustancias
contaminantes,
cambios
nos
alérxenos, entrada novas infeccións,
...).

F.1 Integración asistencial e na
xestión.

O.1
Crecente
tendencia
da
utilización da teleasistencia e o uso
das novas tecnoloxías na asistencia
médica. Desenvolvemento de novos
sectores relacionados coa atención
a persoas maiores e en situación de
dependencia. Fomento dos hábitos
de vida saudables como piar da
prevención
de
enfermidades.
Incidencia
en
persoas
con
dependencia para fomentar o
autocoidado.
Envellecemento
activo.

F.2 Aposta continua pola utilización
das
novas
tecnoloxías
e
consolidación da existente (historia
clínica electrónica única e da receita
electrónica).

O.2 Mellora da Protocolización,
Unidades
de
referencia,
participación
dos
pacientes.
Adopción dun sistema de decisión
orientado
a
resultados,
que
incorpore criterios de eficiencia,
sustentabilidade,
calidade
e
seguridade.
Planificación
estratéxica.

F.3 Ampla rede de infraestruturas e
servizos
(capilaridade
AP,
farmacias...)
Renovación
de

O.3 Melloras na comunicación.
Dispoñibilidade de Sistemas de

Falta de equipos multidisciplinares
conformados por área terapéutica.

Fragmentación entre sanidade e
servizos sociais
D.2 Variabilidade na atención por
dispersión xeográfica e dificultades
na mobilidade (transporte)

A.2 Aumento do desequilibrio
poboacional, que supón: - aumento
da demanda de servizos e inercia por
un modelo asistencial tradicional
enfocado a tratar patoloxía aguda.
-Deficiencias
nos
modelos
integrados de prestación.
- Elevado consumo farmaceútico

D.3 Pouca conciencia do custe dos
servizos e dos medicamentos pola
cidadanía e profesionais, o que leva
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análise de resultados en saúde.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

a un uso non racional do sistema
sanitario,
provocando
sobre
demanda (sobre todo en urxencias e
servizos de transporte urxente) e
aumento do custo farmacéutico.

Incorporación acelerada de novos
dispositivos tecnolóxicos.

infraestruturas e emprego de alta
tecnoloxía. Aumento de recursos
tecnolóxicos nos centros sanitarios,
mellorando a capacidade de
diagnostico
e
diminuíndo
o
desprazamento a hospitais para a
realización de probas.

monitorización. Fórmulas de risco
compartido. Participación.

D.4
Déficit
de
profesionais
nalgunhas especialidades.

A.4 Presión exercida sobre o sistema
sanitario por distintos axentes.
Creación de estados de opinión
desfavorables por persoas sen
experiencia médica.

F.4 Sistema
especialistas
contrastada

formación de
de
calidade

O.4 Incremento na oferta de
formación
de
especialistas.
Polivalencia
dos
profesionais.
Fortalecemento de vínculos co SUG.

D.5 Emprego de indicadores non
adecuados á actividade obxecto de
seguimento (como número de
camas
hospitalarias/habitantes
como indicador de calidade).

A.5 Percepción da poboación dun
servizo deficiente.

F.5 Dispoñibilidade de información.
Avanzado
posicionamento
en
Galicia dos sistemas de información
sanitaria.

O.5 Desenvolver e potenciar
modelos alternativos de prestación
de servizos. Impulso dunha atención
primaria innovadora preparada e
máis numerosa

D.6 Tempos de espera elevados.

A.6. Incrementos dos custos da
medicina personalizada.

F.6 Sistemas de Priorización;
Garantías de tempos máximos por
patoloxías; Vías rápidas

O.6 Sistemas de información.
Integración asistencial. Atención
Primaria vertebradora do sistema econsulta.

D.7 Dificultade de comunicar
decisións e resultados da nosa
actividade.

A.7.
A
temporalidade
contratación.

F.7 O sistema sanitario é un dos
servizos públicos mellor valorados.
Atención primaria é o servicio
sanitario mellor valorado en todos
os barómetros sanitarios.

O.7
Distintas
posibilidade
e
sistemas de comunicación. Melloras
nas habilidades de comunicación de
xestores e profesionais.

F.8 Existencia de dispositivos
ambulatorios e técnicas menos

O.8 Traballo en equipo, distribución
de funcións. Fortalecemento dos

D.8 Baixo nivel de alfabetizacióninformación en saúde da cidadanía.
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DEBILIDADES
Escasa capacidade do sistema e dos
profesionais
de
disuadir
a
sobredemanda.
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AMEAZAS

FORTALEZAS
invasivas
no
tratamento.

diagnóstico

OPORTUNIDADES
e

mecanismos de participación e das
asociacións de pacientes. Fomento
da corresponsabilidade do paciente
para un mellor emprego dos
recursos sanitarios.

F.9.Planificación
e
xestión
estratéxica do servicio de Urxencias
061 (Plan estratéxico 2018-2021).

O.9 Sistemas de información e
comunicación.

F10. Experiencia de colaboración con
outras institucións.

O.10. Novas posibilidades de
sistemas de intelixencia artificial e
Big Data.

F11. Existencia da Escola de Saúde
con participación dos pacientes e da
cidadanía.

O.11. Mellora en calidade dos
tratamentos, máis axeitados ás
necesidades dos pacientes.
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4.2 EIXE 2. GALICIA VERDE E SOSTIBLE
PA 2.1: FOMENTO DUNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO BASEADA EN FONTES DE ENERXÍA MÁIS LIMPAS E MENOS AGRESIVAS CO MEDIO AMBIENTE,
DANDO PRIORIDADE AS FONTES DE ENERXÍA RENOVABLES. POTENCIAR A EFICIENCIA ENERXÉTICA EN TODOS OS SECTORES: PÚBLICO, INDUSTRIAL E
DOMÉSTICO.

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

dependencia

A.1
Condicións
climatolóxicas
adversas para a xeración de enerxía
a través de fontes renovables
(fundamentalmente a pluviosidade
e o vento).

F.1 Xestión enerxética centralizada
que permite ter acceso dos
principais datos enerxéticos aos
responsables
enerxéticos
das
distintos organismos co que se
mellora a súa xestión.

O.1 Continuar co fomento de
programas de xestión enerxética
nas
empresas,
incluíndo
as
auditorías enerxéticas e o a figura
denominada como “coordinador
enerxético”. O Incremento da
facilidade para medir e caracterizar
o consumo permite avanzar na
optimización de decisións.

D.2 Falta de consolidación do
consumo de renovables dentro do
total
de
enerxía
primaria
consumida.

A.2
Cambios
frecuentes
na
lexislación ambiental e enerxética
para
adoptar
as
directrices
marcadas pola UE.

F.2 As principais fontes de enerxía
autóctonas son de orixe renovable.

O.2 Fomento da I+D+i tecnolóxica
no terreo enerxético, especialmente
no campo da eficiencia enerxética e
das enerxías renovables

D.3 Unha parte moi importante da
enerxía renovable en Galicia
procede de fontes hidráulicas ou
eólicas, que teñen unha forte
dependencia
das
condicións
climáticas.

A.3 Inseguridade xurídica no ámbito
das retribucións do sector da
xeración e distribución de enerxía.

F.3 Estratexia de impulso da
biomasa. A reutilización dos
residuos xerados nos montes
contribúe a fomentar traballo no
rural.

O.3 Amplas posibilidades de
desenvolvemento no ámbito das
enerxías undimotriz e mareomotriz.
(Galicia concentra un 40% do
potencial de enerxía das ondas en
España).

D.4 A intensidade enerxética galega
é superior á media española e
europea. Número elevado de

A.4 Dependencia do prezo das
principais
fontes
de
enerxía
importadas (petróleo, gas natural e

F.4 Importante presenza de centros
transformadores, o que implica que
Galicia segue xogando un papel

O.4 Potenciar a formación e
información
de
todos
os
consumidores de enerxía. Establecer

D.1
Importante
enerxética
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

plantas con procesos produtivos
moi intensivos no consumo de
enerxía.

carbón) de variables económicas e
institucionais do resto de países do
mundo.

clave como exportador neto de
enerxía final.

as medidas oportunas para lograr
maior transparencia do sector.

D.5 Déficit de información e
formación acerca do consumo
enerxético e do funcionamento do
mercado da enerxía.

A.5 A volatilidade das cotizacións
dos dereitos de emisión de CO2.

F.5 Programas específicos para
diminuír o gasto enerxético das
familias (bono social eléctrico,
axudas para a substitución de
caldeiras, divulgación de boas
prácticas, etc.).

O.5 Considerar aos cidadáns nunha
dobre vertente: como consumidor e
como xerador de enerxía, facilitando
a implantación de instalacións
propias.

D.6 Volatilidade nos prezos da
enerxía, que dificultan a garantía do
consumo universal da enerxía a un
prezo accesible.

A.6 A rede de distribución de enerxía
eléctrica
pode
limitar
o
desenvolvemento de proxectos de
aproveitamento
de
enerxías
renovables en localizacións con
elevado potencial.

O.6 Empregar o aforro enerxético e
as
enerxías
renovables
para
potenciar
e
incrementar
a
competitividade, o crecemento
económico e a xeración de postos de
traballo.
O.7 A incorporación paulatina do
autoconsumo e a mobilidade
eléctrica permitirá unha maior
integración de enerxías renovables,
para o que é preciso tender a redes
de transporte e distribución
intelixentes.
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PA 2.2: GARANTIR UNHA MOBILIDADE SUSTENTABLE

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Falta de eficiencia na xestión do
transporte
público
e
forte
atomización do sector. Falta de
cualificación profesional

A.1 Elevada dispersión xeográfica da
poboación e do tecido empresarial
que dificulta e fai ineficiente o
transporte
colectivo
e
as
actividades loxísticas. Lentitude no
proceso
de
concentración
empresarial.

F.1 Climatoloxía favorable durante a
maioría dos meses do ano e
desniveis suaves no terreo que
facilitan o emprego de medios
sostibles como a bicicleta ou
monopatín.

O.1 Desenvolvemento do transporte
intelixente como tecnoloxía que
poida atender os ocos que o
transporte público non pode cubrir
actualmente (car sharing, etc.).

D.2 A multimodalidade non é
factible
ao
100%
coas
infraestruturas actuais e os hábitos
de emprego dos tipos de transporte
por parte dos usuarios.

A.2 Falta de madurez en novas
tecnoloxías aplicadas ao transporte.

F.2 Bo funcionamento e acollida das
tarxetas/bonos
de
transporte
público.

O.2 Aumento da seguridade no
sistema a través das oportunidades
ofrecidas polas novas tecnoloxías.

D.3 Existencia dunha porcentaxe
importante de infraestruturas e
servizos de transporte anticuados e
non adaptados ás necesidades
actuais.

A.3 Rexión cunha importante
actividade
de
produción
de
automóbiles. Necesidade dunha
transición xusta do transporte
individual ao colectivo.

F3. A situación xeográfica de Galicia
potencia a seu papel como punto
estratéxico para o transporte de
mercadorías.

O.3 Creación e promoción de
empresas vinculadas ao transporte
colectivo.

D.4 O transporte público non ofrece
aínda suficientes vantaxes aos
usuarios
(comodidade,
tempos
medios dos traxectos, aparcadoiros
nas
inmediacións,
etc.)
nin
suficientes alternativas (horarios,

A.4 Falta de competencia no sector
do transporte colectivo.

F.4 Medidas en vigor para lograr
unha mobilidade sostible e eficiente:
- Plan Galego de transición a unha
mobilidade
eficiente
2019
(subvencións para persoas físicas e
empresas). - Etiquetado enerxético
dos vehículos. - Fomento do

O.4 Existencia dunha diversidade de
medidas incentivadoras para o
emprego de medios de transporte
mais eficientes e responsables co
medio
ambiente
(fiscais,
de
consumo enerxético, etc.)

335

TOMO I – PEG 22-3

DEBILIDADES

AMEAZAS

frecuencias, etc.) coma para dar
prioridade a este sistema.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

emprego de biocarburantes e
combustibles renovables. - Plan
Movega para a promoción de
vehículos eléctricos. - Plan de
Transporte Público de Galicia

D.5 Oferta de transporte público
desigual por localidades (práctica
inexistencia deste sistema en varias
cidades de Galicia).

A.5
Escasa
concienciación
e
sensibilización da poboación. Pautas
de emprego do transporte pouco
responsable,
cunha
marcada
preferencia actual polo transporte
privado e individual.

F.5
Integración
nos
grandes
proxectos europeos no marco da
rede transeuropea de transportes
RTE-T.

O.5
Aproveitamento
de
infraestruturas obsoletas ou non
utilizadas na actualidade como
novas vías para determinados tipos
de transporte (antigas vías de
ferrocarril como sendas verdes para
bicicletas ou monopatíns).

D.6 Falta de conexión eficaz, no
sistema ferroviario actual, das
principais cidades de Galicia.

A.6
Diminución
de
recursos
financeiros, con gran incidencia da
redución de financiamento europeo
destinado ás infraestruturas.

F.6
Dinamismo
exportador.

sector

O.6 Formación e concienciación da
sociedade
para
o
emprego
responsable
dos
medios
de
transporte dispoñibles.

D.7 Dependencia de recursos
financeiros e dos recursos públicos
que podería afectar a proxectos de
infraestruturas.

A.7 Posibles restricións por motivos
sanitarios relacionados coa COVID
19 (redución de aforos, limitación a
servizos básicos, etc.)

F.7 Plans de Mobilidade Urbana
Sostible (PMUS) nos concellos.

O.7 Fomento da apertura de novos
centros loxísticos de grandes
empresas para avanzar na eficiencia
e eficacia de Galicia como centro
loxístico.

F.8 Oferta de información sobre
condución eficiente e realización de
cursos prácticos. Recomendacións
sobre o emprego correcto do
automóbil, o seu mantemento.

O.8 Regulación no uso do vehículo
privado (limitacións de uso, de
horarios, de zonas, incentivo do uso
compartido, incentivos para a
renovación).

D.8 Descoordinación do sistema
aeroportuario que provoca pouca
especialidade
e
complementariedade entre os tres
aeroportos galegos.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.9 Reducida utilización de Tics
nalgúns sectores e modos de
transporte de mercadorías

O.9
Fomento
do
transporte
colectivo nos desprazamentos aos
centros de traballo. Incentivos a
empresas, agrupación por zonas
xeográficas...

D.10 D.11 Transporte público non
adaptado ás necesidades de
seguridade
sanitaria
ante
enfermidades infecciosas de fácil
propagación

O.10
Fomento
do
uso
de
biocombustibles
e
outros
combustibles
renovables
no
transporte.
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PA 2.3: GARANTIR UNHA RESPOSTA INTEGRAL ÁS NECESIDADES DA CIDADANÍA EN MATERIA DE EMERXENCIAS, INCLUÍDOS OS EFECTOS DO CAMBIO
CLIMÁTICO, E AUMENTAR A RESILIENCIA FRONTE AOS RISCOS RELACIONADOS CO CLIMA E OS DESASTRES NATURAIS.

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 O aumento das emisións de CO2
dun xeito importante no sector do
transporte e a categoría “outros
sectores” (residencial, comercial,
etc.) e agricultura., afectando ás
condicións da calidade do aire que
respira a poboación.

A.1 As temperaturas medias están a
aumentar e as precipitacións
prodúcense cada vez con menos
frecuencia e máis intensidade.
Aumento do risco de incendios
forestais e subida do nivel do mar

F.1 Galicia é a terceira comunidade
autónoma que máis diminuíu as súas
emisións respecto do nivel de 1990
en
España,
gracias
fundamentalmente a importante
redución no sector enerxético, a
combustión na industria e no
tratamento de residuos.

O.1 Fortalecer a resiliencia e a
capacidade de adaptación aos riscos
relacionados co clima e os desastres
naturais.
Incorporar
medidas
relativas ao cambio climático nas
políticas, estratexias e plans
autonómicos e locais.

D.2 Modelo actual de agricultura e
gandaría pouco sostible, con alto
impacto no medio ambiente,
implicando procesos máis agudos de
desertificación en determinadas
zonas.

A.2 A dispersión xeográfica impide
unha dotación de recursos desigual
en materia de emerxencias.

F.2. Existencia do diagnóstico e
desenvolvemento de indicadores
ambientais da Axenda 2030 en
Galicia
e
da
Comisión
Interdepartamental de seguimento
da mesma.

O.2 Adoptar criterios urbanísticos
encamiñados
a
conseguir
asentamentos máis sostibles que
sexan resilientes fronte aos efectos
do cambio climático.

D.3 Necesidade de modernización e
potenciación do sistema de atención
ás emerxencias en Galicia a través
do CIAE 112 Galicia, para dar unha
resposta mais áxil e eficaz á
cidadanía galega.

F.3 Existencia de bases de datos e
ferramentas de análise, así como
unha
importante
rede
de
observación ambiental.

O.3 Fomento da formación e
información en materia de riscos e
emerxencias, incluídos os derivados
do cambio climático.

D.4.
Dificultades
no
desenvolvemento dos instrumentos
de planificación fronte ao cambio
climático.

F.4
Plans
emerxencias.
catálogos de
tipoloxías de
web.

O.4 Desenvolvemento de proxectos
de innovación para a mellora do
sistema actual de emerxencias.
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FORTALEZAS
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D.5 A xestión da propiedade das
terras está a dificultar o seu
mantemento nun estado de limpeza
aceptable, o que está a afectar á
virulencia dos incendios.

F.5 Desenvolvemento de campañas
de información aos cidadáns sobre
os riscos de enchentes nas zonas de
maior frecuencia e protocolos de
actuación.

O.5
Desenvolvemento
da
infraestrutura
necesaria
para
conseguir un alto grao de eficacia e
eficiencia
na
xestión
das
emerxencias

D.6 Conflitos de interese na xestión
forestal que derivan na provocación
de incendios.

F.6 Desenvolvemento de campañas
obrigatorias de limpeza de montes.

O.6
Desenvolvemento
das
campañas de educación forestal e
ambiental, sensibilización social e
divulgación, dirixidas a cada un dos
distintos estratos de poboación e
diferenciando, ademais, a poboación
urbana e a rural.

D.7 Posible insuficiencia de medios
técnicos para facer fronte ás
emerxencias nun tempo mínimo. A
maior parte das emerxencias
producidas en Galicia son de tipo
sanitario, dependendo dos recursos
existentes no ámbito sanitario
(ambulancias, etc.)

O.7 Potenciar o estudo exhaustivo
das catástrofes naturais (incluídas
secas e enchentes) e incendios
forestais para coñecer a súa
casuística de cara a mellorar no Plan
de ordenación do territorio e dos
seus usos e un Plan de resolución de
conflitos e conciliación de intereses.

D.8
Escasa
coordinación
colaboración transfronteiriza
materia de emerxencias.

O.8 Reforzar os sistemas de
observación da calidade do aire e da
calidade das augas e os sistemas de
observación
meteorolóxica
e
oceanográfica,
para
mellorar
cualitativa e cuantitativamente a
información
dos
ecosistemas
galegos.
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AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
O.9 Impulso da investigación en
meteoroloxía e oceanografía.
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PA 2.4: IMPULSAR UN MODELO DE CRECEMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE
DO CICLO DA AUGA, Á ECONOMÍA CIRCULAR E A PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL.

Xestión do ciclo da auga
DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Modelo de xestión municipal
(onde
as
competencias
das
entidades locais na materia son
exclusivas) con falta de capacidade
técnica e económica para xestionar
de forma adecuada o ciclo integral
da auga.

A.1 Recurso limitado e aumento do
consumo: no 2040 prevese que a
maior parte do planeta non terá
auga suficiente para cubrir o
consumo anual.

F.1
Desenvolvemento
e
implementación de instrumentos de
planificación específicos - Plans
Hidrolóxicos - Pacto local da auga Plan da auga 2010-2025 - Plan de
saneamento de Galicia - Plans de
xestión de risco de inundacións Plan de seca

O.1 Difundir boas prácticas no
consumo da auga e mantemento
das infraestruturas en todos os
ámbitos.
Fomento
da
corresponsabilidade na xestión da
auga.

D.2 Falta de clarificación nas
competencias
asumidas
polos
diferentes entes intervenientes
(deputacións,
entes
locais,
confederacións hidrográficas, etc.).
Falta
de
implicación
e
corresponsabilidade por parte das
Deputacións.

A.2 A auga non ten substitutos, sen
auga a poboación vese ameazada.

F.2 Libro Verde da Gobernanza da
Auga en España (impulsado dende o
Ministerio para a Transición
Ecolóxica, co fin de xerar propostas
de mellora en colaboración cos
actores institucionais e as partes
interesadas). Concluída a primeira
fase. Eixes temáticos moi concretos,
con propostas para cada un deles.

0.2
Implementar
un
modelo
axeitado de coordinación das
competencias
municipais,
das
deputacións e da comunidade
autónoma a través da creación
dunha sociedade, participada por
estas administracións, que xestione
o ciclo integral da auga.

D.3 Deficiente e inadecuada xestión
das tarifas. Non reflicten a estrutura
de custos.

A.3 O seu prezo non reflicte o seu
valor e en moitas ocasións non
cubre os custos asociados.

F.3 Inicio da tramitación do
anteproxecto de lei de creación da
Sociedade para a xestión do ciclo
integral da Auga (prevese a súa
creación completa en 2020).

O.3 Promover e desenvolver a
investigación sobre a situación
concreta e as dinámicas das masas
de auga, para levar a cabo unha
mellor xestión das mesmas.

D.4 Falta dun seguimento adecuado
e suficiente da execución dos plans
levados a cabo.

A.4 Os déficits na capacitación e
profesionalización necesaria para a
xestión do ciclo integral da auga

F.4 O número de masas de auga en
bo estado aumentou nos últimos
anos aproximadamente nun 7%

O.4 Fomentar a
capacitación dos
administración.
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pode derivar en situacións de risco
sanitario ou ambiental.

como consecuencia da aplicación do
programa
de
medidas
na
Demarcación
Hidrográfica
de
Galicia‐Costa.

D.5 Falta dunha xestión integral que
teñan en conta de forma simultánea
a
calidade
da
auga,
o
abastecemento e o impacto no
medio ambiente.

A.5 As alternativas actuais para
proveer de auga á poboación son
moi
custosas
(desalinización),
perigosas (a extracción da auga
subterránea en grandes cantidades
ocasiona presión sobre o terreo) e
insuficientes.

F.5 As augas subterráneas tamén se
atopan en bo estado.

O.5 Crear incentivos para aumentar
a re-utilización.

D.6 Infraestruturas deficientes:
mantemento insuficiente por parte
do entes locais; escasa capacidade
de investimento. Redes con fugas e
instalacións obsoletas. Galicia é a
cuarta comunidade autónoma con
maiores perdas de auga nas redes
municipais de abastecemento.

A.6 A auga está presente en moitos
procesos
de
fabricación
de
produtos.
O
desenvolvemento
industrial implica máis consumo da
auga.

F.6 Nos últimos anos, Galicia
duplicou a súa capacidade de
depuración de augas residuais.
(aumenta a capacidade gracias aos
investimentos da Admón. Central e
Europa pero mais da metade das
depuradoras
teñen
un
funcionamento deficiente).

O.6 Deseñar unha fiscalidade da
auga que incentive o aforro, a
eficiencia, a redución das presións
sobre o medio hídrico e a
contribución
de
todos
os
beneficiarios ao sistema.

D.7 Existencia de usos da auga e
usuarios que non contribúen
eficazmente á recuperación dos
custos derivados do seu uso.

A.7 Alta vinculación coa marcha do
sector agrícola e gandeiro: a maior
parte do consumo da auga (despois
do abastecemento) prodúcese no
regadío de terras de cultivo (para a
venta final ou como alimento para o
gando).

F.7 Revisión, auditorías e obrigas de
mellora: -Realización, por parte da
consellería de Infraestruturas, de
auditorías sobre o funcionamento
das depuradoras que xestionan
directamente os concellos. -prazo
de 2 anos aos concellos para reducir
as fugas nas redes.

O.7 Revisión do réxime económicofinanceiro para mellorar o sistema
de recuperación de custos dos
servizos da auga, tendo en conta
ademais os costes ambientais e do
propio recurso.
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D.8 Falta de capacitación e
profesionalización
adecuada
e
suficiente para a xestión do ciclo da
auga.

A.8 Cambio climático: maior
frecuencia
de
fenómenos
hidróloxicos e meteorolóxicos non
previstos, como secas e enchentes.

F.8 Capacitación técnica do persoal
de Augas de Galicia con experiencia
na análise e definición de solucións
aos problemas de funcionamento de
redes complexas.

O.8 Maior transparencia e claridade
no cálculo de costes e deseño de
tarifas.

D.9 Existencia de moitos usos non
autorizados, que reducen os
recursos hídricos dispoñibles e
dificultan o seu control.

A.9 Falta de coñecemento na
relación entre o ciclo do uso da auga
e o ciclo natural da auga.

F.9 No marco do Pacto local da auga
adoptáronse importantes acordos:
·Recomendacións para a definición
dunha
estrutura
tarifaria
homoxénea e de referencia para os
servizos do ciclo urbano da auga en
Galicia. Estudo operativo, xurídico e
financeiro da xestión dos servizos do
ciclo urbano da auga en Galicia.

O.9 A innovación como fonte de
solucións para os problemas
detectadas.

D.10 Vulnerabilidade fronte ós
riscos derivados de fenómenos
hidrolóxicos
e
meteorolóxicos
extremos, tales como enchentes e
secas

A.10 Falta de regulación e control da
xestión do ciclo urbano integral da
auga.

F.10
O
amplo
coñecemento
hidrolóxico, existente a nivel de
conca,
froito
dunha
longa
experiencia en xestionar os recursos
hídricos a esa escala, plasmado nos
Plans hidrolóxicos de conca, que
teñen un nivel técnico e de
información
hidrolóxica
moi
elevado.

O.10 Sector novo con tecnoloxías
que permiten o desenvolvemento de
novos
produtos
e
servizos
resilientes ao clima que fomentan a
I+D+i.

D.11 Ineficacia e ineficiencias nos
sistemas de saneamento en época
de chuvias

A.11
Recursos
económicos
insuficientes para a mellora do ciclo
natural e do uso da auga.

F.11 Capacidade de investir en novas
infraestruturas de abastecemento e
saneamento.

O.11 Novo período de programación
dos fondos europeos.
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A.12 Incoherencias no marco
lexislativo e falta de coordinación
interadministrativa.

F.12 Vontade e instrumentos para a
colaboración coas administracións
locais en materia de xestión do ciclo
urbano da auga

O.12 Desenvolvemento de novos
instrumentos de gobernanza a
través do Pacto Local da Auga e
procedementos de participación
pública e medidas de transparencia

A.13 Posibles conflitos sociais e
económicos entre usuarios da auga.

F.13 Emprego dos análises das augas
residuais como ferramenta de
investigación na evolución da COVID
19

O.13
Existencia
dun
marco
institucional
adecuado
para
exportar as experiencias e o
coñecemento da administración
hidráulica de Galicia a outras
administracións con competencias
na xestión da auga.

A.14 Agresións por parte de
particulares e empresas ao medio
hídrico e o seu entorno.

O.14 Rías cunha grande riqueza
acuícola e alto potencial turístico.

A.15 Capacidade de regulación dos
recursos hídricos inferior á de
outras zonas de España.

O.15 Alto potencial ecolóxico das
masas de auga.

A.16 Posibilidade de transmisión de
enfermidades infecciosas (como a
COVID 19) a través do subministro
de auga e nas augas residuais.

O.16 Menor consumo de auga
durante os últimos anos. O consumo
medio de auga para uso doméstico
en Galicia en 2011 foi de 133
litros/habitante/día, inferior aos 142
litros/habitante/día do conxunto
nacional e en calquera caso en
descenso durante os últimos anos.
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AMEAZAS
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D.1 En Galicia pouco máis do 6% das
empresas industriais teñen dez ou
máis traballadores. Limitacións das
PEMES nesta materia:

A.1 Arraigo de malos hábitos de
compra e de consumo:

F.1
Actualmente,
o
desenvolvemento do plan da
Comisión Europea sobre economía
circular inclúe varias propostas
lexislativas sobre residuos, unha
clara definicións de obxectivos,
definicións
simplificadas
e
melloradas e métodos de cálculo
harmonizados para as taxas de
reciclaxe en toda a UE.

O.1 Innovación:

- non se acada un volume mínimo de
residuos e as empresas
- non atopan os incentivos
suficientes para desenvolver novos
usos, limitacións para dedicar os
recursos persoais e financeiros que
require un modelo de negocio
circular

- xeneralización da pauta de “usar e
tirar” e poucos incentivos para a
reparación dos produtos co fin de
prolongar a súa vida útil.
- inadecuada xestión e manipulación
dos alimentos por parte dos
consumidores, que leva a grandes
desperdicios.
- xeneralización do fenómeno da
obsolescencia programada

OPORTUNIDADES

- fomento da innovación nos
procesos
de
fabricación
(especialmente,
emprego
da
biotecnoloxía no sector alimentario)
- incorporación da I+D+i no
desenvolvemento de eco-produtos
- innovación organizativa nas
empresas, sendo fundamental a
proximidade
xeográfica
e
a
capacidade para traballar de forma
interconectada.

- carecen en moitos casos dos
coñecementos necesarios.
D.2 A dispersión dos núcleos
industriais dificulta actividades de
cooperación vinculadas á economía
circular entre parques empresariais.

A.2 Alta vinculación da xeración de
residuos co crecemento económico
e a renda per cápita.

F.2
Existen
numerosas
oportunidades de valorización dos
residuos xerados nas principais
industrias
galegas
(residuos
metálicos, madeira, papel, residuos
agrogandeiros, etc.)

O.2 Procurar que a cidadanía
identifique e acepte os produtos
eco-innovadores no mercado e
adquira un comportamento sostible.

D.3 A dispersión xeográfica implica
que as alternativas que favorecen a
reciclaxe non sexan equitativas en
todo o territorio.

A.3 Dependencia da xestión dos
residuos coa dispersión xeográfica
da poboación e das empresas, así
como as características do terro

F.3 Galicia conta cunha boa base de
coñecemento en diferentes ámbitos
(enxeñería, organización industrial e
loxística, química, tecnoloxía no
sector primario e alimentario, etc.)
que poden ser potenciados e mellor
aproveitados polas necesidades

O.3 Fomento do uso eficiente dos
bens e das actividades de reparación
para a prolongación da vida útil dos
produtos (implicará a xeración de
postos de traballo no ámbito local).

O tratamento e transporte é en
moitos casos ineficiente.
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dunha
maior
económica.

D.4 A reciclaxe (incluída a
compostaxe da fracción orgánica)
dos
residuos
domésticos
e
industriais sitúase por debaixo da
media Europea e lonxe dos
obxectivos para 2020.

A.4 A crecente competencia polos
recursos
naturais
(debido
fundamentalmente
ó
forte
crecemento económico de países en
vías de desenvolvemento) está a
producir un forte incremento nos
seus prezos, xerando volatilidade
nos mercados e unha crecente
inseguridade no subministro.

OPORTUNIDADES

circularidade

F.4 Planificación a través de:
- Plan de Xestión de Residuos
urbanos de Galicia 2010-2022
(PXRUG)

O.4
Incorporación
ao
tecido
produtivo de procesos de simbiose
ou ecoloxía industrial.

- Plan de Residuos Industriais de
Galicia 2016-2022 (PRIGA)
- “Estratexia Española de Economía
Circular. España 2030”
-“Estratexia Galega de Economía
Circular 2020/2030”

D.5 Existen varios fluxos de residuos
onde non se pecha o círculo de
aproveitamento; ben por falta de
mercado dos produtos elaborados
ou porque non se produce a súa
valorización, ben sexa por falla de
tecnoloxía ou polos custes do
proceso de valorización.

F.5 A xestión de residuos ten un
elevado potencial para xerar
actividades económicas creando
oportunidades de emprego.

O.5 Potenciar a sensibilización e a
información da poboación para
mellorar as taxas de reciclaxe de
residuos domésticos.

D.6 A capacidade de tratamento
instalada non é completamente
suficiente, detectándose as maiores
dificultades na xestión dos residuos
industriais. Estanse a enviar fóra da
CA certos fluxos de residuos como

F.6 Ampliación do complexo de
Sogama: poderá multiplicar por
catro a achega a reciclaxe que
permitirá alcanzar o vertido técnico
cero (10%) no 2020.

O.6 Aumentar a responsabilidade
dos axentes industriais implicados
na xeración e reciclaxe de residuos.
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D.7 Dificultade para a determinación
das características de perigosidade
dos residuos e dificultades á hora de
identificar os tratamentos máis
adecuados aplicables a cada tipo de
residuos.

F.7 En toda Galicia existe servizo de
recollida separada de vidro e
papel/cartón.

O.7 Construción dun marco legal
que fomente e favoreza unha
produción máis limpa e modelos de
negocio sostibles.

D.8 Forte incremento dos residuos
de carácter sanitario derivados da
COVID 19

F.8 A taxa de valorización enerxética
dos residuos domésticos sitúase por
enriba da media Europea.

D.9 O modelo de crecemento do
século pasado baseouse no uso
intensivo dos recursos naturais.

F.9 Existe unha ampla rede de
puntos limpos repartidos polo
territorio para a recollida de
residuos domésticos especiais que
da servizo a arredor do 90% da
poboación.

son
residuos
sanitarios,
pneumáticos ou baterías

O modelo actual de produción e
consumo
está
baseado
fundamentalmente na economía
lineal.

F.10 Galicia conta con capacidade
suficiente para o tratamento de
residuos
de
construción
e
demolición, aceites e lodos de
depuradora.
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D.1 Redución no conxunto de
emisións de GEI pero aumento das
emisións de CO2 dun xeito
importante no sector do transporte
e a categoría “outros sectores”
(residencial, comercial, etc.) e
agricultura.

A.1 As temperaturas medias están a
aumentar e as precipitacións
prodúcense cada vez con menos
frecuencia e máis intensidade.

F.1 Galicia é a terceira comunidade
autónoma que máis diminuíu as súas
emisións respecto do nivel de 1990
en
España,
gracias
fundamentalmente a importante
redución no sector enerxético, a
combustión na industria e no
tratamento de residuos.

O.1 Fortalecer a resiliencia e a
capacidade de adaptación aos riscos
relacionados co clima e os desastres
naturais.

D.2 Modelo actual de agricultura e
gandaría pouco sostible, con alto
impacto no medio ambiente.

A.2 Despoboamento rural que
implica
asentamentos
pouco
sostibles que fan ineficiente o uso
do solo e implican un aumento de
desprazamentos motorizados.

F.2. Existencia do diagnóstico e
desenvolvemento de indicadores
ambientais da Axenda 2030 en
Galicia
e
da
Comisión
Interdepartamental de seguimento
da mesma.

O.2 Adoptar criterios urbanísticos
encamiñados
a
conseguir
asentamentos máis sostibles que
minimicen o uso do solo e as
necesidades de desprazamentos

D.3 Contaminación mariña:

A.3 Estímase que as emisións de GEI
a nivel global aumentarán entre un
25 e un 90% en 2030 respecto dos
niveis de 1990 de non levar a cabo
medidas.

F.3 Figuras de protección do
patrimonio natural: Rede Galega de
Espazos
Protexidos;
Áreas
protexidas
por
Instrumentos
Internacionais.
Plans
de
recuperación e conservación de
especies ameazadas; Normas de
xestión e conservación de ENIL e
EPIN.

O.3 Fomento da formación e
información
en
materia
de
sustentabilidade ambiental e en
estilos de vida en harmonía coa
natureza, en todos os ámbitos e a
todos os actores implicados.

A.4 Presión de usos e actividades
sobre determinados hábitats e
especies de interese comunitario.

F.4 Existencia de estratexias medio
ambientais.

O.4 Desenvolvemento de proxectos
de innovación para a mellora do
medio ambiente e a mitigación dos
efectos do cambio climático e o

- Residuos derivados da pesca
- Vertido de residuos á auga
- Contaminación procedente da
terra

D.4 Lagoas de coñecemento sobre o
estado
de
conservación
de
determinados hábitats e especies de
interese
comunitario
e/ou
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forestais e subida do nivel do mar

Incorporar medidas relativas ao
cambio climático nas políticas,
estratexias e plans autonómicos e
locais.
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- Estratexia Galega de Cambio
Climático e Enerxía 2050

deseño de procesos industriais
limpos, que utilicen os recursos con
maior eficacia e que reduzan a
xeración de residuos.

- Pacto dos Alcaldes polo Clima e a
Enerxía (2017)
D.5.
Dificultades
no
desenvolvemento dos instrumentos
de planificación.

A.5 Especies exóticas invasoras en
aumento con factores de ameaza na
conservación de hábitats e especies.

F.5 Proposta técnica do Plan
estratéxico de especies exóticas
invasoras de Galicia e análise de
riscos.

O.5
Desenvolvemento
da
Infraestrutura Verde de Galicia para
a mellora da conectividade de
espazos naturais protexidos e das
especies.
O.6 Incrementar a superficie dos
espazos naturais protexidos e do
número de especies que conten cun
instrumento de planificación.
O.7 Fomento da participación
pública
nos
procesos
de
planificación e xestión dos espazos
naturais protexidos e das especies.
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D.1 Segundo o índice de innovación
rexional Galicia atópase no grupo de
economías
cunha
compoñente
innovadora moderada.

A.1 O impacto da crise sanitaria,
social e económica vinculada á
pandemia COVID 19 e o risco de
descenso do investimento en I+D+i.

F.1 Posición por enriba ou similar á
media europea en canto a educación
terciaria e formación permanente.

O.1 A Crise global do COVID 19
mostrou a importancia da ciencia e
a innovación para o benestar e o
desenvolvemento da sociedade.

D.2 Intensidade de gasto en I+D+i
por baixo da media nacional e
europea. A porcentaxe de persoal en
I+D+i sobre o total do emprego
tamén é inferior á media nacional.

A.2
Dificultade
para
a
competitividade a medio/longo
prazo,
por
mor
do
escaso
investimento
en
I+D+i,
especialmente no sector privado.

F.2 Presenza equilibrada de mulleres
entre o persoal e investigadores/as
en
I+D
nos
sectores
da
Administración Pública e do Ensino
superior.

O.2 Mellora da competitividade
exterior de Galicia que facilita as
posibilidades de comercio exterior.

D.3
Baixa
porcentaxe
de
investimento empresarial en I+D+i
sobre o gasto total neste apartado.

A.3 Baixo número de empresas
innovadoras e cunha evolución
descendente. Baixo número de
empresas en sectores de media e
alta tecnoloxía.

F.3 Existencia de alto nivel e de bo
número de investigadores e persoal
de apoio nas Universidades e
centros de investigación.

O.3 Liderado empresarial en
sectores con percorrido para a
innovación.

D.4 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.

A.4 Falta de cultura emprendedora.

F.4 Existencia de plataformas, redes
de infraestruturas tecnolóxicas
ofrecida polos centros públicos de
investigación
e
acceso
a
infraestruturas
científicas
e
tecnolóxicas avanzadas

O.4 Mellora da competitividade
mediante a innovación aplicada á
eficiencia enerxética e a redución
das emisións contaminantes.
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D.5
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.

A.5 Retraso de partida con respecto
a outras rexións e países.

F.5 Sectores industriais tractores
con ampla experiencia. Existencia de
tradición de investigación agraria,
forestal,
agroalimentaria,
oceanográfica e pesqueira.

O.5 Oportunidades tecnolóxicas
aliñadas coas prioridades europeas.

D.6 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.

A.6 A dimensión da economía galega
e das empresas impide que se
produza
unha
masa
crítica
suficiente
nos
aspectos
relacionados coa I+D+i; o que
dificulta o impulso e captación de
proxectos solventes.

F.6 Infraestruturas competitivas e
capital humano con experiencia.

O.6 Potencial competitivo e de
diversificación por aplicación de
tecnoloxías emerxentes a sectores
produtivos.

D.7 Rixidez dos modelos de
investigación, especialmente nas
Universidades.

A.7 Unha alta porcentaxe do
financiamento público en I+D+i
procede de fondos europeos, a
posible
redución
de
fondos
estruturais europeos limitaría o
potencial da nosa Comunidade.

F.7 Oferta formativa superior ampla
e variada

O.7 A posta en marcha de
instrumentos
financeiros
para
PEMES por parte do sector público e
a expansión cuantitativa da política
monetaria permite mellorar a
oferta de crédito.

D.8 Falta de cooperación e sinerxías
entre
as
PEMES
para
o

A.8 Falta de incentivos para a
translación de recursos públicos
cara a fins de mercado.

F.8 Existencia de capacidades
investigadoras e de xeración de
coñecemento

O.8 O interese da comunidade
científica e tecnolóxica por chegar
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desenvolvemento de proxectos e
actuacións colaborativos en I+D+i
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ao
mercado
a
emprendemento.

D.9
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.
Deficiente
sistema
de
incentivos
e
recoñecemento de méritos aos
investigadores

A.9 Competencia internacional
crecente sobre os recursos, talento,
tecnoloxía
e
atracción
de
investimentos en I+D+i.

D.10 Baixa capacidade de atracción
de talento.

A.10 Limitada capacidade para
sumar entre axentes o que dificulta
competir / posicionarse cara a fóra
(UE)

F.9 Existencia de fondos públicos
con
orientación
tecnolóxicoinnovadora

través

do

O.9 Potencial da compra pública
para impulsar o desenvolvemento
tecnolóxico e a innovación.

O.10 Existencia de centros de
investigación públicos de referencia
a nivel nacional

D.11 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
PEMES.

O.11 Existencia de incentivos fiscais
ás PEMES galegas. Impulso do
deseño como factor de innovación,
especialmente nas PEMES.

D.12 Maiores dificultades nas zonas
máis rurais para o desenvolvemento
de iniciativas emprendedoras e a
comunicación cos centros de
transferencia de tecnoloxía

O.12 Referentes a nivel europeo no
apartado da compra pública
innovadora.
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D.13
Deficiencia
tecnolóxica
respecto a outros países cos que
somos competidores.

O.13 Análise e reforma na estrutura
de competencias da política de
I+D+i de a Xunta de Galicia,
tratando de paliar a disgregación de
competencias e a xeración de
ineficiencias no sistema

D.14 Corporativismo e endogamia:
baixa rotación dos investigadores.

O.14 Abordar a nivel estatal as
medidas estruturais pendentes e
atender as recomendacións de
reforma da Comisión. Mellora do
marco legal e institucional estatal.

D.15 Baixa percepción social do
esforzo público por incrementar o
potencial I+D galego

O,15 Papel chave da ciencia e a
innovación na consecución dos ODS.

O. 16 Un Marco Financeiro Plurianual
na UE que, xunto aos fondos do Next
Generation- EU, incrementou os
recursos
para
financiar
as
actividades de I+D+i do novo
Programa Marco Europeo.
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D.1 O uso das TIC polas persoas é
inferior
ao
total
nacional,
condicionado
pola
estrutura
poboacional. Tamén o é o ritmo na
incorporación da sociedade galega á
Sociedade da Información.

A 1 Irrupción nos mercados mundiais
de novos países emerxentes que
asimilan con rapidez as novas
tecnoloxías.

F.1 O uso das TIC entre a poboación
de 10 a 15 anos similar ao nacional.

O.1 A crise actual puxo de manifesto
a importancia da dixitalización
(teletraballo, escolarización), tanto
para diminuír os efectos sobre o
crecemento económico como para
abordar a desigualdade.

D.2 Fenda dixital respecto á media
nacional
e
europea
en
equipamentos TIC en fogares.

A 2 Perda de competitividade ante a
non adaptación das empresas ás TIC
nunha contorna globalizada.

F.2 Elevada penetración da telefonía
móbil, o 99% da poboación dispón
de cobertura 4G.

O.2 Uso de software de código
aberto..

D.3 Un 30% dos usuarios de internet
manifestan
problemas
de
seguridade.

A 3 Mantemento da fenda dixital
entre zonas con distinto grao de
urbanización, especialmente en
zonas rurais, e entre a poboación de
maior idade.

F.3 Está previsto que 1,4 millóns de
galegos/as poidan acceder a redes
de nova xeración de ata 200 Mbps.
Extensión da cobertura de internet
ao medio rural.

O.3 Desenvolvemento das TIC para
a procura de novas vías de
comercialización
dos
produtos
desde e cara ao medio rural.

D.4 Menores habilidades dixitais no
uso de internet ou software con
respecto á media nacional.

A 4 Falta de confianza no uso das
novas tecnoloxías por parte dalgúns
colectivos da cidadanía

F.4 A gran maioría das empresas
galegas
de
10
ou
máis
empregados/as
dispón
de
computadores e Internet de banda
larga, situación que non difire de
España ou a UE no seu conxunto.

O.4 Oportunidade de ofrecer máis
servizos
ás
poboacións
dos
pequenos municipios e zonas con
poboación dispersa.

D.5 Uso do comercio electrónico por
parte das persoas inferior á media
nacional.

A.5 A proporción de persoas maiores
crece máis rapidamente que
calquera outro grupo de idade,
afectando
á
economía
con
demandas crecentes para resolver

F.5 Axenda dixital de Galicia 2030.
Plan Galicia 5G.

O.5 Desenvolvemento de novos
produtos e servizos TIC, en especial
nas tecnoloxías móbiles, comercio
electrónico e unha maior demanda
das TIC.
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problemas de sustentabilidade e
inclusión social, entre outras.
D.6 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.

A.6 A globalización dos mercados
abre novas oportunidades de
produción e investimento pero
tamén
ameaza
a
posición
competitiva
de
cada
rexión,
forzando aos sectores produtivos a
manterse
constantemente
á
vangarda.

F.6 Aproximadamente 2 de cada 3
empresas TIC que realizaron
actividades I+D+i (65,2%), obtivo
resultados comercializables.

O.6 Colaboración pública e públicoprivada que permita aforrar custes e
aproveitar sinerxías no sector das
novas tecnoloxías.

D.7 Baixa porcentaxe de empresas
que usan servizos na nube que
ademais é inferior ao do conxunto
do Estado.

A.7 A transformación dixital está
cambiando
profundamente
o
panorama
empresarial,
repercutindo na velocidade de
adquisición das habilidades e
competencias dixitais de todos os
profesionais.

F.7 Maior crecemento que a media
española e europea na utilización e
contratación de internet por porte
dos fogares.

O.7 Potencial de mellora da
produtividade e dos custes no tecido
empresarial pola incorporación das
TIC

D.8
Pequena
porcentaxe
de
empresas
que
empregan
especialistas en TIC.

A.8 Os rápidos avances da
innovación en tecnoloxías dixitais,
tales como intelixencia artificial (IA),
Internet das Cousas (IoT), robótica
ou blockchain, traen consigo novos
retos en relación ás cuestións
xurídicas e éticas.

F.8 Galicia é pioneira en dispor
dunha Axencia que unifica nunha
dirección
todos
os
recursos
humanos,
materiais
e
orzamentarios
das
políticas
tecnolóxicas da Xunta de Galicia.

O.8 Alto potencial da aplicación de
novas tendencias dixitais

F.9
Forte
compromiso
coa
transformación dixital en Galicia,
materializada en dúas axendas
dixitais, mobilizando máis de 3.000

O.9 Alto potencial de mellora de
servizos públicos a través do uso da
tecnoloxía dixital.

D 9 O peso do sector TIC é inferior
ao 2% en termos de emprego ou de
contribución ao PIB.
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millóns de euros de investimento
público-privado
D 10 A pesar de que máis do 60% da
poboación dispón de acceso a redes
de 100 Mbps, esta porcentaxe é 20
puntos inferior á media nacional.

F.10 En elaboración a Estratexia
Dixital de Galicia 2030 (EDG2030)
que terá como obxectivo configurar
a Galicia 5.0, aproveitando as
tecnoloxías dixitais para contribuír
ao desenvolvemento sostible da
Comunidade

O.10 Estratexia europea do Mercado
Único Dixital.

D.11 Escasa cobertura da banda
larga
en
municipios
pouco
poboados.

F.11 A EDG2030 sustentarase nunha
rede de nodos de especialización
tecnolóxica para facilitar aos
axentes do ecosistema dixital a
adquisición das capacidades máis
avanzadas nas novas tendencias
tecnolóxicas.

O.11 Fortalecer a seguridade dos
servizos públicos en liña

D.12 Fenda de xénero no uso de TIC,
a pesar da redución dos últimos
anos, diferenza de 1 punto
porcentual nalgún indicador

F.12 En marcha o Plan DigiTalent
para a promoción do talento dixital
de
Galicia
impulsado
en
colaboración cos distintos axentes
do ecosistema dixital.

O.12 A transformación dixital é unha
prioridade no novo marco de
financiamento europeo 2021 – 2027.

D.13
Existencia
dunha
fenda
crecente entre a demanda e a
dispoñibilidade de talento dixital
para satisfacer as necesidades do
mercado tecnolóxico a medio e
longo prazo.

F.13 Posicionamento de sectores
tractores
(p.e.
Biotecnoloxía,
automoción, turismo, AA.PP., etc.).

O.13 A innovación dixital posiciónase
como elemento tractor para a
creación de emprego, dado que
favorece a creación de novas
empresas e axuda a preservar e
reforzar os postos de traballo
actuais.
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D.14 Limitada sensibilización e
visibilidade da oferta de solucións
dixitais por parte do resto de
sectores
empresariais,
especialmente entre as PEMES e
autónomos.

O.14 Potencial do desenvolvemento
e adopción de solucións baseadas en
tecnoloxías
disruptivas
(5G,
intelixencia
artificial,
supercomputación,
big
data,
ciberseguridade, etc.).

D.15 Ampla dispersión poboacional e
complexa orografía dificultan os
despregamentos de redes de
infraestruturas
de
redes
de
telecomunicación.

O.15 Aumento da concienciación
mundial para crear un planeta máis
sostible, seguro e próspero para a
humanidade
“Obxectivo
de
Desenvolvemento Sostible”
O.16. As TIC permiten ofrecer un
abanico de servizos máis amplo a
pequenos municipios e zonas con
poboación máis dispersa.
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D.1 Baixo nivel de innovación das
empresas galegas. O gasto das en
actividades innovadoras é dun 0,7%
da cifra de negocios, por debaixo da
media nacional.

A.1 Especialización industrial nunha
serie de actividades suxeitas a
fortes procesos de deslocalización
(confección e téxtil, naval,…).

F.1 Incremento da competitividade,
da eficiencia (recursos) e de los
ingresos.

O.1 Reforzamento da posición de
Europa como líder en industria
manufactureira e outros sectores.

D.2 A porcentaxe da cifra de
negocios
correspondente
a
produtos novos ou mellorados é a
metade que a nivel nacional (7,4%
fronte a 15,1% (2017)).

A.2 Falta de espírito emprendedor e
obstáculos
burocráticos
e
administrativos
para
aquelas
persoas que o teñen.

F.2 Comercio exterior de Galicia con
balance positivo. Grao de apertura
comercial internacional da industria
galega relativamente elevado.

O.2 Desenvolvemento de novos
mercados punteiros para produtos e
servizos.

D.3 Baixa porcentaxe de empresas
(de 10 ou máis empregados) con
empregados especialistas TIC, un
12,7% (2019), case 5 puntos por
debaixo da media nacional.

A.3 Incremento da produción en
países emerxentes e en vías de
desenvolvemento, en ramas moi
sensibles para Galicia; competencia
mundial crecente.

F.3 Especialización en sectores
básicos e intensivos en recursos
naturais autóctonos que poden
liderar
procesos
de
desenvolvemento
endóxenos
(sector
marítimo
pesqueiro,
gandería,
rocas
ornamentais,
produtos agrícolas, madeira, enerxía
eléctrica …).

O.3 Utilización crecente de fórmulas
asociativas inter-empresariais para
acceder á internacionalización e
desenvolvemento de programas
públicos

D.4 Baixa porcentaxe de empresas
(de menos de 10 empregados) con
empregados especialistas TIC, un
2,8% (2019), dúas décimas por
debaixo da media nacional.

A.4 Adopción da Industria 4.0 por
parte
dos
competidores
estranxeiros que neutralicen as
iniciativas galegas.

F.4 Alta especialización en certos
sectores con presenza de empresas
tractoras e polos industriais líderes
(téxtil, automoción, transformación
da pesca e acuicultura, reparación
de maquinaria e equipamento, etc.).

O.4 Capacidade de crecemento do
sector servizos, con especial
posibilidade de desenvolvemento
nas zonas intermedias de poboación
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D.5 Só o 44,7% das empresas de 10
ou máis empregados dispón de
ferramentas
para
compartir
información entre diferentes áreas
de negocio da empresa.

A.5 Ciberseguridade, propiedade
intelectual, privacidade dos datos.

F.5 Existencia de clústeres naturais
con tradición industrial e clústeres
formalizados que contan con
persoal
especializado
e
recoñecemento a nivel europeo e
que
facilitan
a
cooperación
empresarial e o desenvolvemento
sectorial.

O.5 Elevado potencial
desenvolvemento
de
alternativas

D.6 O tamaño medio das empresas
galegas reduciuse dende a crise de
2008 e non se recuperou polo de
agora.

A.6 A expansión das políticas
proteccionistas pode lastrar as
exportacións
e
crear
vulnerabilidades das cadeas de valor
global.

F.6 Gran potencial do sector
comercial
como
xerador
de
emprego, especialmente entre as
mulleres e a mocidade

O.6 Acceso a novos mercados
internacionais; posición estratéxica
para a expansión en mercados como
os de América Latina e Asia

D.7 Descenso do número de
empresas entre 2007 e 2018. Caída
de 1,2 puntos na porcentaxe de
PEMES sobre o total de empresas
entre 2008 e 2017.

A.7 Impacto da crise derivada da
COVID 19

F.7 Crecemento forte e sostido do
investimento en dixitalización das
empresas galegas

O.7 Potencialidade para transformar
os modelos produtivos, de xeito que
xeren un maior valor engadido

D.8 Desigualdade territorial debido
á concentración da poboación e da
densidade empresarial na franxa
atlántica.

A.8 Escaso gasto empresarial en
I+D.

D.9 Porcentaxe superior ao nacional
de
empresas
con
condicións
desfavorables no que respecta á
dispoñibilidade de financiamento,
cando o 31% das empresas
considera a dispoñibilidade de
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para o
enerxías

O.8 Máis micro e pequenas
empresas como abastecedoras da
cadea de subministros

O.9 Asesoramento a empresas para
a
mellora
das
estruturas
empresariais e o acceso a novos
mercados
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financiamento como un factor que
limita altamente a súa capacidade
de crecemento
D.10 Os recursos das empresas
dedicados
a
trámites
coas
administracións ou a trámites
engadidos
para
operar
non
diminúen. (Índice de confianza
empresarial)

O.10 A expansión das políticas
proteccionistas pode fomentar a
necesidade de substituír produción
importada por interior.

D.11
A
taxa
de
actividade
emprendedora reduciuse dende a
crise de 2008 e non recuperou polo
de agora o nivel previo a 2008.

O.11 Transición cara a
economía sostible e dixital

unha

D.12 Exportacións internacionais
concentradas en poucas ramas e
destinadas
principalmente aos
países da UE.
D.13 Escasa atracción de capital
foráneo a Galicia.
D.14 Distanciamento entre as
necesidades de capacitación que
precisan as empresas para as súas
persoas
traballadoras
e
os
programas formativos da formación
profesional para o emprego.
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D.1. Situación xeográfica periférica
que prexudica as conexións co resto
da península e coas redes
transeuropeas de transporte.

A.1 Menor dispoñibilidade de
recursos financeiros e redución de
recursos públicos para proxectos de
infraestruturas.

F.1
Mellora
da
vertebración
territorial
(mobilidade,
interconexión, integración) polo
forte
investimento
en
infraestruturas de comunicación
terrestre nas últimas décadas

O.1 Mellora das infraestruturas de
portos e lonxas para a recollida de
residuos e refugallos mariños, a
eficiencia enerxética, seguridade,
calidade e trazabilidade de produtos
desembarcados

D.2 Elevada dispersión da poboación
e topografía accidentada que
provoca dificultades na prestación
de servizos nas zonas rurais

A.2 Reorientación dos recursos
financeiros da política de cohesión
europea cara a proxectos de
tecnoloxía e coñecemento

F.2 Posta en servizo de novas liñas
de ferrocarril no eixo atlántico.
Mellora substancial da conexión
ferroviaria entre as cidades da
franxa atlántica

O.2 Grandes avances na industria do
automóbil: desenvolvemento do
vehículo autónomo

D.3 Desigualdade territorial entre a
franxa atlántica e as provincias do
interior

A.3 Incremento dos prezos das
peaxes que poden derivar tráfico
cara a vías con menor seguridade
viaria

F.3 Sistema portuario e transporte
marítimos galego especialmente
desenvolvido. Galicia, pola súa
localización xeográfica, forma parte
da “autoestrada do mar” de Europa
occidental.

O.3 Inclusión de Galicia no Corredor
Atlántico ferroviario de mercadorías

D.4 Escaseza de fórmulas de
cooperación eficientes en proxectos
de infraestruturas e prestación de
servizos municipais.

A.4 Previsión dun menor ritmo de
crecemento
da
actividade
económica nos próximos anos.

F.4 Excelente infraestrutura de
portos, lugares de desembarque e
importante industria auxiliar

O.4
Despregamento
de
infraestruturas de banda larga con
cofinanciamento comunitario e
avances
nas
tecnoloxías
de
comunicación e recollida de datos.
Inclusión pioneira de Galicia no
sistema 5G
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D.5 Reducida actividade portuaria
nun gran número de portos

A.5 Posible incidencia negativa do
Brexit sobre o tráfico pesqueiro e o
transporte
marítimo
de
mercadorías

F.5 Posta en marcha de servizos de
transporte a demanda e de
transporte colectivo compartido

O.5 Finalización da conexión co resto
da península por vía férrea de alta
capacidade

D.6 Diferenzas importantes entre os
portos en canto a infraestruturas e
condicións de uso

A.6 Competencia do norte de
Portugal para o establecemento
empresarial.

F.6 Maior demanda de mobilidade
entre os núcleos de poboación
principais e os da súa contorna

O.6 Desenvolvemento dun plan para
dotar de estacións intermodais de
transporte ás principais cidades
galegas

D.7 Importante rede de estradas
secundarias que rexistran maiores
índices de siniestralidade

A.7. Peche das centrais eléctricas de
Meirama e As Pontes

F.7 Existencia de planificación
estratéxica
en
materia
de
infraestruturas de transporte e
mobilidade

O.7 Situación estratéxica de Galicia
no marco da Eurorrexión co Norte de
Portugal e para a conexión marítima
co resto de Europa, África e o
continente americano

D.8 Descoordinación do sistema
aeroportuario galego que implica
pouca
especialidade
e
complementariedade entre os tres
aeroportos galegos

F.8 Crecente desenvolvemento da
banda larga en todo o territorio
galego

O.8. Utilización das Directrices de
Ordenación (DOT) do territorio para
o deseño das infraestruturas de
comunicación

D.9 Baixo uso da interconexión entre
os aeroportos, as estacións de tren
e as estacións de autobuses e entre
os portos e as redes ferroviarias
para o transporte de mercancías

F.9 Alta participación das enerxías
renovables no consumo final bruto
de enerxía

D.10 Rexión transformadora de
enerxía, cun saldo negativo de
intercambios enerxéticos
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D.11 Complexidade administrativa
na creación de novos proxectos
empresariais.
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D.1 Envellecemento da poboación
ocupada no sector primario e falta
de relevo xeracional.

A.1 Baixa percepción social das
profesións agrarias e do mar,
agravada por la incerteza das
políticas agrarias e pesqueiras, o
poder
dos
intermediarios
e
distribuidores para a negociación de
prezos e prazos de pago, a
penetración de medianas e grandes
superficies
comerciais
e
os
problemas
de
seguridade
alimentaria.

F.1 Liderado en distintas actividades
do sector primario e da industria
alimentaria: forestal, acuicultura,
fabricación de produtos lácteos,
fabricación de conservas de peixes e
moluscos, etc.

O.1 Posibilidades de emprego no
sector primario.

D.2 Despoboamento das zonas
rurais e elevada dispersión da
poboación cun elevado número de
núcleos rurais.

A.2 Redución da superficie agraria
útil e do número de explotacións.
Incremento do abandono dos
terreos para uso agrícola ou forestal
por falta de recambio no rural.

F.2 Importancia do sector primario e
a súa industria de transformación,
na estrutura socio-económica de
Galicia.

O.2 Existencia dun importante
volume
de
consumidores
concienciados en demanda de
produtos locais, respectuosos co
medio ambiente, de calidade e de
maior valor engadido.

D.3 A presencia da muller na
ocupación nas actividades do sector
primario é inferior ao 40%.

A.3 Competencia pola entrada de
produtos de terceiros países máis
competitivos que non respectan os
estándares de calidade.

F.3 Dispoñibilidade de recursos
xenéticos autóctonos de alta
calidade, especialmente no ámbito
da produción forestal, cárnica,
vitícola, marisqueira e acuícola.

O.3 Desenvolvemento de
canais de comercialización.

D.4 Limitacións biofísicas de gran
parte da superficie agraria útil que
se
encontra
en
municipios

A.4 Volatilidade dos prezos dos
produtos agrarios e do mar.

F.4 Presencia de centros de
investigación e de transferencia
tecnolóxica no ámbito do sector.

O.4 Masa crítica suficiente para
xerar
novos
proxectos,
e
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desenvolver ideas innovadoras;
apertura á innovación e á calidade.

D.5 Atomización do sector primario
e da industria alimentaria, tanto na
produción
como
na
comercialización. Escasa cultura da
agrupación e organización ao longo
da cadea de valor.

A.5 Intensificación da agricultura
que pode supor un risco para a
conservación da biodiversidade e as
zonas Rede Natura 2000.

F.5 Condicións climáticas favorables
para a produción agrícola, forestal,
pesqueira, marisqueira e acuícola.

O.5 Potencial da economía circular
no sector primario aumentando a
cota de aproveitamento dos seus
residuos e subprodutos xerando
oportunidades de negocio e de
novos postos de traballo (emprego
verde).

D.6
Escasa
influencia
produtores na capacidade
regulación dos mercados, que
repercusión directa na fixación
prezos

dos
de
ten
dos

A.6 O cambio climático aumenta o
risco
de
desastres
naturais,
temperaturas máis altas no mar,
aparición de novas pragas e
enfermidades, secas, inundacións,
incendios forestais, etc.

F.6 A importancia da masa forestal
galega converte á comunidade nun
bo
sumidoiro
de
carbono,
converténdoo
nun
sector
estratéxico no actual contexto de
bioeconomía, economía circular e
descarbonización.

O.6 A Estratexia de Mitigación do
Cambio Climático 2050 e a
Estratexia de Bioeconomía da UE,
fomentan a transición cara unha
economía circular baseada en
recursos naturais.

D.7 Débil penetración en novos
mercados dos produtos agrarios, do
mar e das industrias alimenticias.

A.7 Risco potencial de erosión dos
solos.

F.7 Ampla diversidade de razas e
variedades
autóctonas,
que
sustentan producións de calidade
diferenciada, así como diversidade
de especies capturadas na pesca e
no marisqueo.

O.7 Desenvolvemento da agricultura
e acuicultura ecolóxica.

D.8 Escasa aportación á produción
ecolóxica.

A.8 Previsión dun menor ritmo de
crecemento
da
actividade
económica nos próximos anos.

F.8 Extensa tradición de mercados
locais e feiras, así como ampla
distribución de mercados e lonxas
locais de pesca e marisqueo.

O.8 Diversificación económica das
explotacións. Promoción das canles
de
distribución
e
curtas
participación do agricultor/a, do
silvicultor/a e pescador/a no valor
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engadido
da
comercialización

cadea

de

D.9 Descoñecemento das redes de
distribución e comercialización dos
produtos transformados, o que é un
freo para o desenvolvemento de
novos produtos.

A.9 Escenario de incerteza respecto
ao volume de recursos financeiros
procedentes da política agraria
común e do fondo marítimo
pesqueiro para o período 2021-2027.

F.9 Marca de calidade do produto
galego
con
distintivos
de
denominación de orixe e de
indicación xeográfica protexida.

O.9
Expandir
a
explotación
agroforestal, a reforestación e a
restauración de zonas degradadas
para reducir as emisións GEI.

D.10 Falta de promoción dos
produtores e das empresas de
transformación dos produtos de
calidade.

A.10
Inseguridade
sobre
as
consecuencias da saída do Reino
Unido da Unión Europea.

F.10 Completa oferta formativa no
ámbito agro-forestal e marítimopesqueiro tanto universitaria como
de formación profesional.

O.10 O incremento da bioenerxía
supón
igualmente
unha
oportunidade
para
os
biocombustibles, en especial para a
biomasa, tanto como fonte de
enerxía térmica ou eléctrica.

D.11 Baixa produtividade laboral no
sector primario e insuficiente
profesionalización.

A.11 Dificultade
crédito.

ao

F.11 Elevado nivel de esixencia e
control en materia de sanidade
animal e vexetal e elevados
estándares
de
calidade,
trazabilidade
e
seguridade
alimentaria.

O.11 Desenvolvemento do modelo
de pequena explotación como
alternativa
ao
abandono
da
actividade agraria, favorecendo o
mantemento da poboación, a
economía e a conservación dos
recursos naturais.

D.12 Escasa modernización e
competitividade das explotacións
do sector primario.

A.12
Presión
das actividades
económicas e asentamentos de
poboación sobre zonas de gran valor
ambiental e natural.

F.12
Riqueza
patrimonial,
paisaxística e de biodiversidade de
Galicia,
así
coma
condicións
oceanográficas
vinculadas
á
produción marítimo-pesqueira..

O.12 Papel multifuncional do sector
primario no mantemento da
biodiversidade.

D.13 Reducido gasto en I+D e escasa
innovación nos produtos e procesos.

A.13 Insuficiente coñecemento do
estado de conservación de hábitats

F.13
Experiencia
previa
modernización e renovación

O.13
Demanda
social
de
equipamentos de uso público e
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e especies e a súa vulnerabilidade ás
actividades humanas.

embarcacións
de
pesca
importante representatividade
versatilidade da flota artesanal.

e
e

infraestruturas naturais (corredores
verdes,
montes
periurbanos,
camiños, sendeiros, carrís-bici, etc.).

D.14 Insuficiente transferencia das
actividades de investigación e
innovación desenvolvidas ao sector.

A.14 A polución acuática e outros
cambios do ambiente poden afectar
á acuicultura e a pesca extractiva.

F.14 Internacionalización comercial
e presenza mundial e diversificación
produtiva en termos pesqueiros.

O.14 Desenvolvemento e emprego
de enerxías renovables para o
autoabastecemento
das
explotacións.

D.15 Elevadas emisións de gases de
efecto invernadoiro e sector xerador
de gran cantidade de residuos e de
elementos contaminantes do aire,
solo e auga.

A.15 Sobreexplotación pesqueira e
insuficiente coñecemento sobre o
estado de conservación de hábitats
e especies.

F.15 Existencia dun amplo tecido de
cadea mar-industria e actividades
conexas, como depuración ou cocido
de mariscos.

O.15
Dispoñibilidade
de
instrumentos financeiros adaptados
ás necesidades do sector.

D.16 Falta de formación e
concienciación no uso de recursos
naturais polo sector, e en concreto
no uso e xestión de praguicidas,
esterco e fertilizantes.

A.16 Suspensión temporal da
actividade de colleita de moluscos
por motivos de saúde pública.

F.16 Crecente diversificación e
complementación da economía
marítimo-pesqueira
nas
áreas
costeiras non urbanas.

O.16 Novas actividades ligadas ao
turismo mariñeiro, ao turismo na
natureza e á diversificación de
actividades vinculadas ao campo e
ao mar.

D.17 Minifundismo e reducida
xestión sustentable da superficie
forestal, coa perda consecuente do
potencial que ten o monte como
sumidoiro de carbono, e o
incremento do risco de incendios
derivado.

A.17 Presión e competencia polo
espazo de novas actividades,
especialmente
vinculadas
á
produción enerxética e extracción
mineira

F.17 Importante experiencia de
xestión e ordenación administrativa
e normativa das actividades do
sector primario.

O.17 Boas perspectivas de mercado
para incrementar a produción con
novas especies, novos produtos e
servizos de valor engadido.

D.18 Escasa cualificación dos
recursos humanos no sector
primario.

A.18 Afectación de indefinicións e
falla de previsibilidade en ámbitos

F.18 Empoderamento dos titulares
forestais que están a xestionar de

O.18 Potenciar o papel das mulleres
e da mocidade nas actividades do
sector primario.
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produtivos coma os climatolóxicos
ou os de definición de cotas.

forma activa as súas propiedades
(silvicultores activos).

OPORTUNIDADES

D.19 Maior taxa de risco de pobreza
ou exclusión social e menor taxa de
actividade, renda dispoñible por
habitante e importe medio das
pensións contributivas nas zonas
pouco poboadas, respecto ás zonas
máis poboadas de Galicia.

O.19 Apoio económico-financeiro
xerado cos fondos europeos,
especialmente nos novos retos
sinalados polo tecido social (lizo
mariño, cambio climático...).

D.20 Existencia de infraestruturas
portuarias con déficits en impacto
ambiental,
contaminación
e
conexión con outro medios de
transporte.

O.20 Importante aproveitamento
das
dimensións
culturais,
patrimoniais,
gastronómicas
e
etnográficas como elemento de
atracción de turismo.

D.21 Dificultades para a mobilidade
de terras, no acceso á terra
asociadas
á
transmisión
da
propiedade
intrafamiliar
e
reticencia dos propietarios de terras
a cedelas.
D.22 Falta de criterios comúns de
xestión forestal e insuficiente
coordinación entre propietarios
forestais.
D.23 Dificultades de entrada no
sector marítimo-pesqueiro por
estruturación pechada dos buques
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que dispoñen de posibilidades de
pesca.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 O sector considera que a
situación xerada pola pandemia é de
máxima gravidade, con grandes
perdas económicas e destrución de
emprego.

A.1
Asturias
e
Cantabria,
competidoras directas, resistiron
mellor o envite da crise na demanda
(o número de noites reduciuse
respecto a 2019 un 38,8 % e un 43,0
%, respectivamente, fronte ao 56,8
% de Galicia).

F.1 A estadía media incrementouse
en
2020
un
10,5
%
en
establecementos regrados galegos
respecto a 2019. Boa evolución dos
principais indicadores da demanda
nos anos previos á COVID 19: Galicia
estaba medrando como destino.

O.1 Ampliación do Ano Santo a 2022.
O Xacobeo 21-22 e o Camiño son
vehículos excepcionais para a posta
en valor de Galicia no exterior.

D.2 Ao longo de 2020 combinouse
unha crise de oferta (o número de
prazas
dispoñibles
en
establecementos regrados galegos
caeu un 31 %) cunha crise de
demanda (os descensos interanuais
en persoas viaxeiras e noites foron
do 60,9 % e do 56,8 %,
respectivamente).

A.2 Preocupación pola supervivencia
das pequenas empresas: a empresa
turística galega é maioritariamente
unha micropeme (o 58,09 % das
entidades consultadas durante o
proceso participativo reportan unha
facturación anual inferior aos 300
000 euros e un 58,87 % contan con
cinco ou menos empregados), o cal
facilita unha elevada morbilidade
empresarial.

F.2 Camiño de Santiago como icona
turística
diferencial,
elemento
desestacionalizador e captador de
turismo internacional. As catro
declaracións de patrimonio da
Humanidade: Torre de Hércules,
Cidade vella de Santiago de
Compostela, Camiño Francés e
Rutas do Norte e Muralla de Lugo

O.2 Potencial do turismo de
natureza e do ecoturismo para o
desenvolvemento
sustentable
(social,
económico
e
medioambiental) do rural e como
elemento desestacionalizador.

D.3 Agás tipoloxías de negocio moi
específicas, a cadea de valor
turística resentiuse de forma
considerable coa chegada da COVID
19. Os aloxamentos teñen moitas
dificultades para chegar a limiares
de ocupación que permitan cubrir
custos.

A.3 A competencia pola captación de
novos nichos de mercado será moi
intensa nos vindeiros anos e outros
destinos están mellor preparados
de partida.

F.3 Compromiso da administración
para o mantemento da actividade e
a conservación de postos de traballo
no sector, mediante a posta en
marcha de plans de reactivación e
rescate
derivados
das
consecuencias da COVID 19

O.3 Predisposición a viaxar na
sociedade: cando se permite a
mobilidade, hai actividade turística.
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D.4 O gasto medio diario das
persoas que visitan Galicia segue
moi por debaixo do rexistrado no
cómputo do estado, a pesar de que
segue unha tendencia alcista nos
últimos anos.

A.4 A dependencia das rutas creadas
polas liñas de aviación de baixo
custo

F.4 Os principais atributos de Galicia
como destino seguen vixentes: na
mente
dos
visitantes
evoca
natureza, paisaxe, gastronomía e
relax, e asóciase ás cores verde e
azul. Galicia ten unha menor
dependencia
do
turismo
internacional que outros territorios
de España.

O.4 A dispoñibilidade de fondos
Next Generation supón unha
importante inxección económica
para reanimar o sector e para sentar
as bases dun novo modelo turístico
máis sustentable, dixitalizado e
competitivo.

D.5 O sector turístico galego apenas
conta con empresas coa dimensión
suficiente como para exercer un
efecto tractor sobre a actividade da
súa contorna.

F.5 O Camiño de Santiago é o
principal elemento de atracción de
visitantes a Galicia e antes da
chegada da COVID 19 rexistraba
cifras récord de peregrinos e
peregrinas ano tras ano. Galicia
sitúase entre as CC.AA. que
reflectiron
un
mellor
comportamento da demanda en
2020 no relativo aos apartamentos
turísticos (2ª a nivel nacional, cunha
caída interanual do 28,8 % no
número de noites) e cámpings (5ª
CC.AA.
española
con
menor
descenso, un 32,0 % respecto a
2019).

O.5 A potencia da marca Galicia e o
seu
bo
posicionamento
nos
principais
mercados
emisores
nacionais.

D.6 Persistencia e continuidade da
fenda dixital, con problemas de
acceso á rede en moitos territorios

F.6 A gran
relevantes
patrimonial
diversidade

O.6 Os destinos e aloxamentos
rurais
aparecen
entre
as
preferencias
das
persoas
consumidoras no curto e medio
prazo. O patrimonio material e
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creación de experiencias.
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a

inmaterial, a diversidade natural e
as posibilidades para a práctica de
actividades ao aire libre, así como
contar con espazos de baixa
densidade de poboación son
vantaxes competitivas de partida.

D.7 O feísmo segue presente en
ámbitos rurais e urbanos, con
moitos exemplos susceptibles de
actuación
no
patrimonio
arquitectónico
e
paisaxístico.
Abundancia
de
elementos
disonantes que prexudican a paisaxe
galega.

F.7 Vinculación emocional positiva
dos turistas co destino, así como
unha continua referencia a volver no
futuro. Moitos territorios galegos
teñen o seu perfil de turista
fidelizado. Galicia é percibida como
un destino hospitalario.

O.7 O crecente interese polo
coidado da saúde e o benestar,
xunto coa riqueza mineromedicinal
e a oferta de prazas hoteleiras en
balnearios de Galicia, outorgan un
gran potencial ao turismo termal.

D.8 Déficit de coñecemento do
territorio e da oferta turística da
contorna por parte de empresarios
e
traballadores
do
sector.
Necesidade de capacitación de
recursos humanos con formación en
turismo.

F.8 Oferta formativa de calidade,
liderada polo Centro Superior de
Hostalería de Galicia e as tres
universidades públicas galegas.

O.8 O auxe do sendeirismo nos
últimos
anos,
así
como
a
proliferación de rutas e itinerarios
turísticos, contribúen á valorización
e
recuperación
de
recursos
territoriais infrautilizados.

D.9 A estacionalidade da demanda
turística, centrada no mes de
agosto, e a baixa estadía media.

F.9 Aposta decidida, desde os eidos
público e privado, pola calidade:
Galicia é unha referencia nacional en
canto a certificacións da Q de
Calidade
Turística
e
varios
territorios galegos están adheridos
ao Sistema Integral de Calidade
Turística en Destinos (Sicted).

O.9 Preferencia a curto prazo por
turismos
non
masivos
e
sustentables,
valorándose
a
proximidade do destino como un
elemento máis de seguridade.
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D.10 A escasa cultura da innovación
como
factor
necesario
para
favorecer ao sector turístico

F.10 Papel da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal como elemento
creador de sinerxías entre ambos
destinos. Galicia é percibida polas
persoas visitantes como un destino
cunha excelente relación calidade –
prezo.

O.10 A chegada definitiva do AVE
supón unha gran oportunidade para
a comercialización de city breaks e
escapadas de fin de semana durante
todo o ano.

D.11 Insuficientes actividades e
servizos
complementarios
que
complementen a oferta turística

F.11 A innovación levada a cabo
noutros sectores relacionados co
turismo
(novas
tecnoloxías,
accesibilidade,…)
inflúen
positivamente no desenvolvemento
do destino e dos servizos prestados
ao visitante.

O.11 O parón provocado pola
pandemia é unha oportunidade para
repensar o modelo de destino que
Galicia quere ser.

O.12 Desenvolvemento de iniciativas
turísticas e accións de promoción
turística en zonas rurais e de
interior,
en
particular
as
relacionadas coas Vías Verdes.
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D.1 A taxa de abandono escolar é
superior á media europea aínda que
se reduciu significativamente nos
últimos anos.

A.1 A perda de poboación nas zonas
rurais e a dispersión como factores
dun posible encarecemento dos
servizos básicos relacionados coa
educación.

F.1 Un sistema público de ensinanza
consolidado e unha rede de centros
que permite dispoñer deste servizo
básico en proximidade ao domicilio
familiar. Importante esforzo na
prestación de servizos e axudas
complementarias da ensinanza.

O.1 Apostar por un sistema
educativo centrado nas necesidades
das persoas, inclusivo, equitativo e
eliminador de barreras para a
promoción de todos e todas.

D.2 Escaso desenvolvemento da
colaboración co sector empresarial
para a formación profesional e a
aprendizaxe.

A.2
Lexislación
cambiante,
inconsistente e de marcado carácter
político.

F.2 Segundo os resultados do
Informe PISA correspondente a
2015, os estudantes de Galicia
presentan un nivel medio de
rendemento superior á puntuación
media de España, da UE e da OCDE,
nas tres competencias consideradas
troncais:
ciencias,
lectura
e
matemáticas.

O.2 Fomentar unha educación que
axude aos cidadáns a coñecer e
utilizar
as
Tecnoloxías
da
Información de maneira intelixente.

D.3 Distancia entre a oferta
académica da ensinanza superior e
as
necesidades
do
contorno
socioeconómico.

A.3 Desigualdade de oportunidades
educativas como consecuencia das
dificultades económicas familiares.

F.3 Existencia de estratexias e plans
sectoriais: Proxecto Abalar (“Da aula
dixital á educación dixital”), Plan
galego de potenciación das linguas
estranxeiras, Plan de dotación de
infraestruturas educativas, Plan de

O.3 Utilizar as novas tecnoloxías
para mellorar o sistema educativo
coa
dotación
de
medios
tecnolóxicos
e
desenvolvendo
contidos educativos dixitais.
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mellora da aprendizaxe
rendemento (PMAR), etc.

D.4 Existencia de centros educativos
antigos e obsoletos. Inadecuación
das infraestruturas educativas á
implantación de novos ciclos de
formación
profesional
e
á
potenciación
da
mesma.
Insuficientes infraestruturas para
atender unha maior demanda en
determinados núcleos urbanos.

OPORTUNIDADES
e

o

F.4 Galicia supera o obxectivo
establecido en 2020 na Estratexia
Europa 2020 da taxa de titulados da
ensinanza superior.

O.4 Potenciar a educación e
formación en sectores que crearán
emprego no futuro: medio ambiente
(emprego verde), economía do
coidado,
competencias
STEM
(Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e
Matemáticas) e economía rural.

D.5
O
dominio
de
linguas
estranxeiras é inferior á media
europea.

O.5 Promover unha avaliación
formativa, diagnóstica, orientadora
e continua ao longo do proceso de
aprendizaxe e que contemple todos
os aspectos que inciden no proceso
educativo, incluído o funcionamento
dos centros, os seus recursos, o
labor docente e as metodoloxías de
ensino e de aprendizaxe.

D.6 Sistema educativo baseado
excesivamente
nos
resultados
académicos, obtidos máis a partir da
capacidade memorística que da
capacidade crítica e de análise, en
lugar de fomentar a motivación, o
traballo persoal e as gañas de
aprender nos estudantes.

O.6 A educación é unha prioridade
nas
principais
estratexias
internacionais. É un ODS da Axenda
2030 das Nacións Unidas que busca
garantir unha educación inclusiva e
equitativa de calidade e promover
oportunidades
de
aprendizaxe
permanente. Ademais, é un principio
do pilar europeo de dereitos sociais
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OPORTUNIDADES
e un obxectivo específico obxecto da
política de cohesión no vindeiro
período 2021-2027.

D.7 Descenso nos últimos anos do
gasto público en educación respecto
ao PIB, porcentaxe lixeiramente
inferior á media nacional e por
debaixo da media europea.

O.7 A Crise global do COVID 19
mostrou
a
importancia
da
dixitalización do sistema educativo

D.8 Reducidos recursos destinados á
formación
permanente
do
profesorado.
D.9 Avaliacións externas e internas
de diagnóstico da calidade do ensino
pouco desenvolvidas.
D.10 Ratios de alumnado por
unidade
en
funcionamento
mellorables, especialmente para
atender
adecuadamente
ao
alumnado
con
necesidades
específicas.
D.11 Reducida participación do
alumnado na formación profesional
de grao medio e superior.
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D.1 Taxa de risco de pobreza ou
exclusión social afecta a preto da
metade da poboación estranxeira,
multiplicando por 2,5 a taxa da
poboación
con
nacionalidade
española

A.1 Situación política, social e
económica das economías de
América

F.1 Alta motivación, interese e valor
cara ao traballo da poboación
estranxeira.

O.1 Loita
irregular

D.2 Nivel de formación da poboación
inmigrante inferior ao da poboación
galega.

A.2 Concentración espacial
persoas da mesma orixe

de

F.2 Rexeneración da estrutura da
poboación. O 80% da poboación
inmigrante ten menos de 50 anos.

O.2 Desenvolvemento de programas
da Unión Europea referidos ó
retorno e a inmigración.

D.3 Elevada taxa de paro da
poboación
inmigrante,
especialmente entre as mulleres

A.3 Incerteza sobre a política
migratoria a nivel nacional e
europeo.

F.3 Maior taxa de actividade da
poboación inmigrante tanto nos
homes como nas mulleres.

O.3 Mellora e modernización dos
sistemas administrativos

D.4 Alto diferencial da taxa de paro
entre poboación inmigrante e
galega con niveis formativos altos.

A.4 Incremento de actitudes
adversas cara á inmigración na
opinión pública

F.4 Preto do 50% da poboación
estranxeira ten como lingua
materna o galego ou o castelán

O.4 Incremento da diversidade de
orixe, idades, categorías socio –
demográficas.

D.5 Maior mobilidade xeográfica dos
asalariados
con
nacionalidade
estranxeira

A.5
Posibles
repercusións
financeiras negativas derivadas do
cambio do ciclo económico

F.5 Retornados coñecen a lingua e a
cultura galega. Fácil integración
social

O.5 Política migratoria da UE é unha
prioridade da Axenda Estratéxica.

D.6 Os salarios da poboación de
nacionalidade estranxeira son un
20% inferiores aos da poboación de
nacionalidade
española.
Sen
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socialmente
sobre
civismo e cidadanía
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

información sobre posibles efectos
derivados da distinta estrutura.
D.7 A mediana de ingresos mensuais
por fogar é aproximadamente un
25% inferior nos fogares onde o
sustentador principal é estranxeiro.

O.7 Importante contribución dos
retornados ó reto demográfico.

D.8 Máis do 50% da poboación
estranxeira non ten como lingua
materna o galego ou o castelán.

O.8
Know-how
das
persoas
retornadas pola súa experiencia
vital noutros países.

D.9 Dificultade para a regularización
administrativa.

O.9 Iniciativa emprendedora das
persoas retornadas.

D.10 Dificultades administrativas
para a homologación de títulos e
convalidacións.
D.11 Baixa dispoñibilidade de
información sobre certos aspectos
da
poboación
inmigrante:
marxinación, segregación escolar,
irregularidade,....
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PA 4.3: POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA COMO ELEMENTOS CLAVE PARA CONSTRUÍR UNHA SOCIEDADE INCLUSIVA E COHESIONADA E QUE
CONTRIBÚA Á CALIDADE DE VIDA DA CIDADANÍA

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Escaso peso económico atribuído
á cultura no PIB.

A.1 Importante dependencia do
gasto público que sostén unha gran
cantidade de servizos ofrecidos por
empresas, profesionais, entidades
sen ánimo de lucro.

F.1 Algunhas áreas, singularmente,
algúns produtos audiovisuais e de
edición teñen capacidade de
exportación
e
gozan
de
recoñecemento a nivel de España e
internacional

O.1 O deseño e elaboración da
Estratexia da cultura galega 2021.

D.2 A inexistencia dunha política
coordinada na programación de
actividades do sector cultural.

A.2 A transición a novas formas de
difusión da información que afecta
especialmente ao sector do libro, ás
publicacións
periódicas
e
ao
audiovisual.

F.2 Galicia é un destino turístico
cultural atractivo para españois e
estranxeiros.

O.2 Sector de gran relevancia social
e con potencial económico.

D.3 Escasa relación e coordinación
entre as administracións e moitos
actores dos sectores culturais.

A.3 Tendencia ao abandono das
formas de consumo cultural
tradicional.

F.3 O emprego na cultura e o no
número de empresas culturais
presenta unha tendencia positiva
nos últimos anos.

O.3 Existencia dunha extensa
diáspora e unha rede universitaria
que poderían facilitar a expansión
de moitos produtos e servizos
culturais,
como
publicacións
periódicas,
libros,
música,
distribución dixital dos medios
públicos, etc.

D.4 Na actualidade as políticas
culturais en Galicia carecen dunha
planificación e avaliación a medio
prazo que pode derivar en
ineficiencias nas medidas tomadas.

A.4 Os bens integrantes do
patrimonio cultural de Galicia por
mor das súas condicións de
propiedade, uso e xestión non están
nunha situación uniforme de
conservación,
coñecemento
e

F.4 Galicia conta cunha gran riqueza
patrimonial, material e inmaterial e
con coleccións museísticas de gran
valor.

O.4
Desenvolvemento
das
tecnoloxías
como
vías
para
potenciar as maneiras de creación,
produción, distribución e consumo
da cultura.
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accesibilidade o que representa un
risco para a súa permanencia.
D.5 O acceso e consumo da cultura
en Galicia é menor, en xeral, á media
de España.

A.5 A perda de poboación en
determinadas zonas de Galicia
dificulta a conservación do seu
patrimonio cultural.

F.5 As bibliotecas presentan un
aumento importante da oferta de
libro electrónico, programas de
préstamo innovadores e unha oferta
dixital que ten moi boa acollida en
xeral.

O.5 Impulso do consumo cultural
como xeito de financiar a actividade
cultural e o traballo das industrias
culturais e creativas.

D.6 A participación cultural no
contorno rural é inferior que no
urbano

A.6 Forte redución do gasto público
en cultura nos últimos anos.

F.6
Producíronse
avances
lexislativos importantes, como a
aprobación da Lei 7/2014, do 26 de
setembro,
de
arquivos
e
documentos de Galicia.

O.6 A protección, conservación,
investigación,
promoción
e
utilización dunha forma sostible, do
patrimonio cultural, supón unha
ferramenta e un axente fortemente
dinamizador da economía local e das
posibilidades de desenvolvemento
cultural.

D.7
Obsérvase
unha
profesionalización
en
ámbitos da cultura.

A.7 A crise económica derivada do
COVID 19, con un forte efecto
negativo no sector cultural, pode
facer retraer os investimentos
neste ámbito.

F.7 Existe unha gran cantidade de
infraestruturas culturais en Galicia
que se atopan en bo estado de
conservación.

O.7 Importante vinculación entre a
cultura e o desenvolvemento local e
comunitario.

F.8 O amplo tecido asociativo da
cultura en Galicia mostra un gran
dinamismo social en consonancia
cun
elevado
índice
de
asociacionismo.

O.8 A Cidade da Cultura de Galicia
como centro creativo e innovador.

escasa
moitos

D.8 Excesiva presenza da cultura de
gratuidade nalgúns sectores e
tamén
existencia
de
prezos
excesivamente
baixos
en
programacións culturais, como as
de teatro ou a música clásica.
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D.9 Pouca dedicación entre as
empresas galegas a exportar bens e
servizos culturais.

F.9 Aprecio social polo valor da
cultura como parte da identidade
galega.

O.9 A RTVG como ferramenta para a
divulgación cultural de calidade.

D.10 A Administración atopa
dificultades para xestionar a
tramitación
relacionada
co
patrimonio cultural.

F.10 O sistema galego de museos é
una rede estendida no territorio que
alcanza a una parte moi maioritaria
da poboación galega e fortemente
integrada cos lugares e destinos de
maior atractivo turísticos.

D.11 No total do emprego cultural en
Galicia, a taxa de autoemprego é
demasiado alta e mesmo superior
ao conxunto das actividades
económicas.
D.12 As empresas do audiovisual
dependen excesivamente da TVG e
o seu consumo tradicional. Nin a
radio nin a televisión públicas son
líderes de audiencia.
D.13 No sector creativo detéctase
minoría de mulleres nalgunhas
disciplinas e a súa visibilidade e
recoñecemento son menores.
D.14 As entidades sen ánimo de
lucro do ámbito cultural dependen
excesivamente das subvencións e,
en
moitos
casos,
créanse
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asociacións e fundacións
carecen de recursos propios

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

que

D.15 Gasto medio por fogar en bens
e servizos culturais inferior á media
estatal.
D.16 Estancamento no uso habitual
do
galego
que
presenta
significativas diferenzas xeográficas
e por grupos de idade.
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PA 4.4: IMPULSAR A COHESIÓN TERRITORIAL E DESENVOLVER OS SERVIZOS NO TERRITORIO BAIXO O CONCEPTO DE CIDADE ÚNICA

DEBILIDADES
D.1 Alto grado
poboacional.

de

dispersión

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

A.1 Baixa dispoñibilidade de recursos
financeiros e redución de recursos
públicos que podería afectar a
proxectos de infraestruturas.

F.1
Mellora
da
vertebración
territorial debido ao avance nas
infraestruturas de comunicación
que facilitan as conexións exteriores
e vertebración interior.

O.1
Integración
nos
grandes
proxectos europeos no marco da
rede transeuropea de transportes
RTE-T.

A.2. O tráfico interurbano como un
factor de perda de identidade
territorial nas vilas e cidades.

F.2 Sistema portuario e transporte
marítimos galego especialmente
desenvolvido. Galicia, pola súa
localización xeográfica, forma parte
das
redes
transeuropeas,
fundamentalmente na “autoestrada
do mar” de Europa occidental.

O.2 Obxectivo rexional, nacional e
europeo de transición cara a unha
economía baixa en carbono á que
debe
contribuír
de
xeito
fundamental a mellora da eficiencia
do transporte.

A.3.
Desenvolvemento
metropolitano, modelo alleo a
Galicia
e
favorecedor
do
despoboamento do rural.

F.3 Medidas de cambio modal cara a
fórmulas de transporte máis
eficientes Tendencia a fomentar o
transporte intermodal.

O.3 Maior protagonismo e interese
do turismo exterior

D.2 Baixa densidade de poboación
das zonas pouco poboadas, 30 veces
inferior ás zonas densamente
poboadas. Nestas zonas vive un 27%
da poboación galega. Só as zonas
densamente
poboadas
experimentan
crecemento
da
poboación nos últimos dez anos.

D.3 Alto índice de envellecemento
das zonas pouco poboadas en
comparación coas outras zonas.
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D.4 Menor renda por habitante nas
zonas pouco poboadas, entre un
70% e un 85% das outras zonas.

A.4. Priorizar as áreas periurbanas
en detrimento do sistema urbano
intermedio e dos nodos de equilibrio
territorial

F.4 Forte crecemento do transporte
aéreo de viaxeiros nos últimos anos.

O.4 Corredor atlántico

D.5 Menor actividade económica a
medida que descende o grado de
urbanización.

A.5. Os efectos do cambio climático
e a previsible subida do nivel do mar
parecen unha seria ameaza para
amplas zonas do territorio. A subida
das temperaturas acompañada da
diminución de precipitacións e o
incremento do risco de lumes,
parecen
tamén
ameazas
a
considerar

F.5 Plan de Transporte Público de
Galicia. Estratexia en materia de
mobilidade alternativa de Galicia.
Plan de modernización tecnolóxica
da mobilidade en Galicia (e-Mobility)

O.5 Amplas superficies de terras
susceptibles de incorporarse á
produción agrícola de calidade

D.6 Dinámica demográfica
implica perda de poboación.

A.6 O risco de inundación polos
efectos climáticos adversos ligados
ao cambio climático de zonas
construídas que ameaza bens e
persoas.

F.6 Boa oferta turística, crecente.

D.7 A maior taxa de risco ou
exclusión social rexístrase nunha
gran parte do territorio ao
converxer maioritariamente nas
zonas pouco poboadas.

A.7 Intensificación
intensivo.

turismo

F.7. O minifundio como un potencial
para unha produción agrícola de alta
calidade
compatible
coa
conservación da biodiversidade.

D.8 Baixa accesibilidade dunha gran
parte do territorio aos principais
nodos de intermodalidade e a nodos

A.8 Corredor Atlántico Europeo para
o transporte de mercadorías por
ferrocarril, que deixe ao marxe á
Galicia co que isto supón para o

F.8. Galicia como modelo único de
calidade de vida e sustentabilidade.
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DEBILIDADES
de centralidade
económica

da

AMEAZAS
actividade

desenvolvemento de portos como o
da Coruña.

D.9 Dificultades na prestación de
servizos de transporte nas zonas
rurais, deficiencias en transporte
interurbano debido á dispersión
poboacional.

A.9 Incremento da demanda do
transporte aéreo portugués (Porto)
que pon en risco a viabilidade dos
aeroportos galegos.

FORTALEZAS

F.9.
Modelo
de
organización
territorial único, base para un
desenvolvemento sustentable.

D.10 Baixo uso dos medios de
transporte
de
viaxeiros/as
colectivos en zonas urbanas e
periurbanas e baixa participación do
transporte intermodal

F.10. A Lei de recuperación e posta
en valor das terras agrarias de
Galicia.

D.11 Reducida utilización de TIC
nalgúns sectores e modos de
transporte de mercadorías

F.11 As Directrices de ordenación do
territorio como un marco para o
desenvolvemento
de
carácter
estratéxico e o Plan de ordenación
do litoral como ferramenta de
sustentabilidade
no
ámbito
costeiro.

D.12 Situación xeográfica periférica
que prexudica a implantación de
centros loxísticos e de transporte
terrestre

F.12 Plan de transporte público de
Galicia para acadar a accesibilidade
do conxunto da poboación en
condicións de igualdade aos servizos
e dotacións.

D.13 Descoordinación do sistema
aeroportuario que provoca pouca
especialidade
e

F.13 A capacidade forestal de Galicia
como potencial dunha actividade
sostible e rendible que reverta na
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complementariedade entre os tres
aeroportos galegos.

economía do rural en particular e
polo seu potencial como sumidoiro
de CO2.

D.14. Problema demográfico que
opera sobre os demais problemas.

F.14 A paisaxe de Galicia, tamén na
súa vertente cultural.

D.15. Desenvolvemento deficitario
da infraestrutura ferroviaria de
Galicia:

F.15 Galicia como territorio para a
produción de enerxías limpas.

OPORTUNIDADES

-articulación
exterior
con
corredores estratéxicos nacionais
(transcantábrico)
e
europeos
(Atlántico)
-articulación interior con amplas
zonas sen infraestrutura (Rías Altas,
Costa da Morte, Barbanza, Morrazo,
...)
D.16 A xente nova formada que
emigra fóra de Galicia na procura
dun traballo axeitado a súa
formación.
D.17 A estrutura da propiedade
como dificultade para a xestión da
terra.
D.18 A visión maioritaria de que a
riqueza
vai
ligada
a
un
desenvolvemento metropolitano que
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fai que a xente abandone o rural
cando quere emprender algunha
actividade económica.
D.19 A deficitaria e
accesibilidade territorial.

desigual

D.20 A debilidade dos ecosistemas
das Rías ao estaren en contacto coa
zona máis antropizada.
D.21 Insuficiente concienciación da
sociedade sobre problemas medio
ambientais para afrontar os retos.
D.22 A actual estrutura de propiedade
da
terra
agravada
polas
características de idade e formación
de boa parte dos propietarios actuais
que manteñen unha vinculación vital e
económica coa terra. En moitos
outros
casos
os
propietarios
presentan un forte desarraigo,
descoñecemento e desinterese polo
medio.
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5 CADRO DE NECESIDADES
5.1 EIXE 1. O RETO DEMOGRÁFICO
PA 1.1 ACADAR UN NIVEL DE EMPREGO ELEVADO E DE CALIDADE, QUE GARANTA O EQUILIBRIO ENTRE A VIDA PROFESIONAL E A PRIVADA.

1.1.1 Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas, especialmente entre a poboación xuvenil e aquelas con maiores
dificultades de acceso ao mercado laboral, por medio da adquisición de experiencia profesional e da orientación, fomentando a igualdade
de oportunidades.
RETOS E NECESIDADES
Apostar por crear emprego de calidade en sectores emerxentes.
Aumentar a contratación de mulleres, especialmente en sectores económicos que presentan un alto potencial con escasa presenza feminina para acadar unha
participación equilibrada de xénero no mercado de traballo.
Aumentar o emprego indefinido a tempo completo e de calidade, así como mellorar o acceso ao mercado de traballo e a medidas de activación dos demandantes
de emprego, en particular dos colectivos desfavorecidos, ademais das persoas mozas, dos parados de longa duración e das persoas en risco de exclusión.
Evitar as xornadas parciais indesexadas e promover a estabilidade nos contratos laborais.
Mellorar os servizos públicos de axuda á inserción laboral para garantir unha asistencia axeitada e personalizada e o apoio á adecuación entre a oferta e a demanda
no mercado de traballo
Reducir a taxa de desemprego, especialmente do desemprego xuvenil.
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1.1.2 Potenciar a formación, adquisición e acreditación de competencias profesionais, fomentando a igualdade de oportunidades.
Promover a aprendizaxe permanente e adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado de traballo.
RETOS E NECESIDADES
Mellorar as competencias e cualificación profesional das persoas desempregadas, mellorando a súa empregabilidade e incrementando as súas posibilidades de
inserción laboral.
Mellorar as competencias e cualificacións, así como a actualización e especialización profesional das persoas traballadoras ocupadas.
Facilitar o acceso á formación profesional para calquera persoa que o necesite.
Impulsar unha educación cunha compoñente máis práctica, apostando por fórmulas como a Formación Profesional Dual.
Potenciar a preparación da poboación cara as necesidades formativas que require a Industria 4.0, así como, a formación técnica e certificación oficial en idiomas e
produtos, servizos e metodoloxías TIC, en particular das persoas ocupadas en sectores produtivos estratéxicos.
Adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, así como mellorar a súa condición contractual para garantir o seu
mantemento no emprego e permitir a súa progresión profesional.
Aposta pola dixitalización, eliminando as fendas sociais e xeracionais e o analfabetismo dixital.
Establecer condicións favorables no mercado laboral para fixar talento.

389

TOMO I – PEG 22-30

1.1.3 Aumentar as competencias emprendedoras, impulsar a creación de empresas e iniciativas de traballo por conta propia sustentables
e fomentar un mercado de traballo inclusivo.
RETOS E NECESIDADES
Aumentar o emprendemento e impulsar a creación de empresas e iniciativas por conta propia sustentables, facilitando o seu financiamento mellorando a calidade
e eficiencia dos servizos de apoio e de consolidación e simplificando os trámites administrativos.
Mellorar o acceso ao mercado de traballo de colectivos desfavorecidos, ademais das persoas mozas, os parados de longa duración e as persoas en risco de exclusión.
Aumentar a integración laboral das persoas con discapacidade fomentando a igualdade de oportunidades.

1.1.4 Consolidar un marco de relacións laborais moderno que facilite unhas condicións de traballo saudables e seguras e favorecer a
conciliación da vida laboral, familiar e persoal.
RETOS E NECESIDADES
Avanzar cara un emprego estable e de calidade e contar cunhas relacións laborais sólidas e modernas baseadas na responsabilidade social empresarial, nun
entorno de traballo seguro, saudable e adaptado ás necesidades profesionais.
Fomentar e ampliar a negociación colectiva dentro do respecto ao principio de autonomía colectiva e impulsar unha adecuada estrutura dos convenios, nos ámbitos
territorial e sectorial, así como promover e facilitar a mediación e arbitraxe nos conflitos laborais.
Manter no mercado laboral ás persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral e servizos de atención á
dependencia. Fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral.
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RETOS E NECESIDADES
Aumentar a contratación de mulleres, especialmente en sectores económicos que presentan un alto potencial con escasa presenza feminina e fomentar plans de
igualdade e adopción de medidas que posibiliten a conciliación da vida familiar e laboral, así como a racionalización de horarios laborais ou elaboración de plans
de mellora da conciliación laboral.
Fomentar a conciliación e a corresponsabilidade para contribuír á mellora da calidade de vida dos homes e mulleres, de xeito que poidan participar de forma
igualitaria na asunción das responsabilidades familiares e dos tempos laborais e de ocio para o desenvolvemento do seu proxecto vital.
Fomentar a seguridade e saúde para a mellora das condicións de traballo coa integración da prevención de riscos laborais e a promoción da saúde no traballo.

1.1.5 Promover o cooperativismo e a economía social, como modelo de competitividade empresarial e sustentabilidade económica para
xerar empregos de calidade, fomentar o desenvolvemento local, a igualdade de oportunidades ou a inserción no mercado laboral de
colectivos en exclusión.
RETOS E NECESIDADES
Aumentar o emprego indefinido a tempo completo e de calidade, así como mellorar o acceso ao mercado de traballo de colectivos desfavorecidos, ademais das
persoas mozas, os parados de longa duración e as persoas en risco de exclusión.
Mellorar a xestión empresarial e societaria e da competitividade das empresas de economía social.
Promover iniciativas empresariais baseada nas persoas e na cooperación como alternativa estable e de calidade para o emprego e o autoemprego colectivo, en
particular entre as mulleres, a xuventude, as persoas con discapacidade ou en situación de vulnerabilidade, especialmente no medio rural.
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PA 1.2 MELLORAR A ATENCIÓN AO BENESTAR E Á CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS

1.2.1 Garantir unha estrutura de servizos de atención das necesidades das familias para favorecer que as persoas poidan levar a cabo o
seu proxecto familiar en Galicia así como ter o número de fillos e fillas que desexen, a través do desenvolvemento de actuacións integrais.
Impulsar políticas de conciliación para que a crianza dos fillos e fillas e o coidado de persoas dependentes non supoña unha eiva
profesional, en especial para as mulleres.
RETOS E 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.
Apostar por unha sociedade amigable coas familias e a crianza dos fillos e fillas, facilitando o acceso a medidas que favorezan a conciliación e o acceso ás escolas
infantís. Favorecer as condicións para que a idade media das mulleres á que teñen o primeiro fillo se reduza.
Facilitar o aumento de servizos extra escolares aos menores en idade escolar co gallo de facilitar a conciliación das nais e pais.
Promover unha cultura e sensibilidade social a favor dos dereitos e deberes da infancia e a adolescencia, así como a súa participación activa na sociedade.
Realizar unha abordaxe integral e erradicar as situacións de desprotección dos e das menores ante todo tipo de violencias
Establecer mecanismos xurídicos e financeiros estables que permitan unha estrutura permanente dos servizos esenciais de atención e apoio ás familias, en materia
de políticas de familia, vivenda, transporte, educación, etcétera, con especial consideración das familias numerosas, as monoparentais e as acolledoras.
Aproveitar o nicho de mercado que supón na actualidade o envellecemento, de xeito que sexa unha oportunidade de emprego e de creación de novos retos.
Poñer en valor novos conceptos de familia, en conxunción cos conceptos de familia “galega” e familia extensa. Fomentar o acollemento e a adopción.
Fomentar o apoio ás familias numerosas: redefinir e mellorar o sistema de prestacións e axudas, fomentar a conciliación e o emprego de nais e pais de familias
numerosas (sobre todo de mulleres).
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RETOS E NECESIDADES
Avanzar cara un modelo social baseado na infancia e as persoas maiores, con aproveitamento das relacións interxeracionais como vía importante para acadar a
inclusión e a igualdade.
Definir un modelo sustentable de protección social no ámbito do benestar que sexa capaz de responder ás necesidades da cidadanía, incorporando un enfoque
especializado e, polo miúdo de xénero e territorial.

1.2.2 Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias e capacidades, incrementando o seu benestar e
impulsando a participación e o voluntariado
RETOS E NECESIDADES
Mellorar a empregabilidade da mocidade galega a través da adquisición dunha serie de competencias, destrezas e capacidades complementarias á educación
formal ou regrada, reforzando os programas de educación non formal.
Promover a cultura da solidariedade e establecer novos programas de voluntariado orientados a colectivos específicos, segundo as necesidades que melloren a
calidade de vida das persoas en risco e incrementen a participación da cidadanía, en especial da mocidade.
Procurar o benestar físico, psíquico, emocional e social da poboación infantil, adolescente e xuvenil, a través da promoción de estilos de vida saudables e de
ámbitos familiares, medioambientais e sociais axeitados, así como mediante a detección e a prevención de factores de risco que comprometan o seu
desenvolvemento integral.
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PA 1.3 MELLORAR O ACCESO Á VIVENDA E AS SÚAS CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE

1.3.1 Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para a mocidade e as persoas en situación de
vulnerabilidade, e dar cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda da súa vivenda habitual
RETOS E NECESIDADES
Garantir a intervención das administracións públicas no mercado da vivenda con fin de corrixir os fallos de mercado.
Atender as necesidades reais da poboación local en cada contexto tendo en conta que existen distintas tipoloxías de concellos en Galicia.
Dar cobertura a un arrendamento accesible como primeiro paso para a independencia das persoas novas, priorizando ás familias con fillos.
Fomentar a accesibilidade de vivenda para as persoas en situación de vulnerabilidade, con especial atención ás zonas rurais. Axilizar o proceso de accesibilidade.
Permitir a conexión entre poboación envellecida propietaria de vivenda e persoas con dificultades no acceso á vivenda.
Reducir a carga que supón o custe da vivenda para os inquilinos.
Facilitar o acceso e o mantemento da vivenda en condicións de habitabilidade e nunha contorna inclusiva, poñendo o foco nas familias máis vulnerables con
menores, así como nos mozos e mozas.
Promover os alugueiros sociais, que permitan ás persoas en situación de vulnerabilidade destinar como máximo un 30% dos seus ingresos ao pago da vivenda.
Fomentar o asentamento das persoas con dificultades por todo o núcleo urbano das cidades, para minimizar o risco de que se xeren barrios de exclusión e
segregación nas cidades.
Reforzar as medidas para evitar ou paliar a perda da vivenda habitual como consecuencia dunha execución hipotecaria ou dun desafiuzamento por falta de
pagamento das rendas.
Erradicar a infravivenda e mobilizar a vivenda baleira.
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1.3.2 Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade e eficiencia enerxética das vivendas, que sexan saudables e que se
adapten aos futuros cambios demográficos, ás novas tecnoloxías e aos retos que supón o cambio climático. Impulsar a rehabilitación da
vivenda e a renovación e rexeneración urbana.
RETOS E NECESIDADES
Potenciar novos sistemas construtivosmáis eficientes tanto dende o punto de vista económico, como do medio ambiente e a enerxía.
Aproveitar o actual código técnico de edificación para mellorar os estándares de calidade das vivendas e sensibilizar á poboación sobre a relevancia destes.
Concienciar á poboación da necesidade dun consumo responsable que se traduza nun modo de uso eficiente da vivenda (luz, auga, calefacción, electrodomésticos...).
Promover a accesibilidade e a adaptación das vivendas ás necesidades dunha poboación cada vez máis envellecida.
Fomentar a rehabilitación de infravivendas para acometer obras que permitan ter as mínimas condicións de habitabilidade e axilizar os trámites para
rehabilitacións, especialmente nos cascos históricos e mellorar o diálogo coas administracións locais.

Reforzar o uso da normativa de habitabilidade e das guías de rehabilitación sustentable.
Considerar a rehabilitación na súa contorna, fomentando procesos globais de rexeneración urbana.
No entorno rural, conciliar a necesidade de rehabilitación de vivendas de propietarios envellecidos e con baixo poder económico coa da poboación que se o podería
permitir pero que non se instala no rural porque non ten acceso a determinados servizos.
Nas cidades, promover a rehabilitación de vivenda baleira para que poida ser reutilizada e evite o deterioro das mesmas.
Fomentar a rehabilitación con elementos construtivos máis eficientes e sostibles.
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PA 1.4 PROMOVER UNHA ASISTENCIA SANITARIA ACCESIBLE E DE CALIDADE

1.4.1 Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación, aproveitar as tecnoloxías para impulsar a
atención a domicilio e a teleasistencia que permitan prestar un mellor servizo asistencial a unha poboación moi avellentada e espallada
no territorio
RETOS E NECESIDADES
Impulsar un modelo de atención sanitaria moderno e de calidade, onde as persoas sexan as auténticas protagonistas do seu proceso de saúde, que se focalice na
atención integral dos pacientes, baseado nas necesidades e resultados en saúde, no respecto, a autonomía, a equidade e a información en relación cos pacientes.
Fortalecer os valores do sistema público de saúde.
Acadar un sistema sanitario que mellore a saúde da poboación, a calidade, experiencia e formación do paciente, a satisfacción dos profesionais e incremente a
eficiencia.
Acadar uns servizos máis próximos á cidadanía para favorecer vivir máis e mellor.
Impulsar a atención a domicilio con equipos de soporte de atención domiciliaria con Hospitalización e Asistencia a Domicilio, en definitiva proporcionar servizos e
prestacións máis próximos á cidadanía (“sanidade no fogar”).
Promover a telemonitorización da asistencia nas patoloxías crónicas de maior impacto en saúde e poñer a disposición da cidadanía ferramentas para o seu
autocoidado en saúde de forma proactiva.
Promover a corresponsabilidade da cidadanía co sistema de saúde.
Acercar a farmacia hospitalaria á cidadanía.
Aumentar a carteira de servizos dos hospitais comarcais e reforzar a atención primaria como vertebradora do sistema de saúde con máis e mellores recursos.
Utilizar a metodoloxía da avaliación de tecnoloxías sanitarias para apoiar as decisións de servizos a incorporar ao sistema de atención sanitaria
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1.4.2 Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades e problemas de saúde
RETOS E NECESIDADES
Mellorar a saúde dos galegos e galegas anticipándonos a enfermidade.
Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades nos principais problemas de saúde pública: prevención consumo de tabaco e diminuír a obesidade
e o comportamento sedentario.
Promover unha renovación tecnolóxica e impulsar novos cribados.
Ampliar o calendario vacinal consonte á evidencia científica.
Continuar na mellora dos sistemas de información innovadores para mellorar os labores de prevención, diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade no
seu conxunto.

1.4.3 Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información innovadores para mellorar as labores de prevención,
diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade.
RETOS E NECESIDADES
Afondar na transformación dixital do sistema sanitario. Evolucionar cara un modelo dixital de saúde e asistencia sanitaria participativa e personalizada.
Continuar na mellora dos sistemas de información innovadores para mellorar as labores de prevención, diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade no
seu conxunto
Desenvolver ferramentas que permitan á cidadanía interactuar co sistema de saúde e mellorar o seu autocoidado.
Desenvolver un sistema de axuda no diagnóstico empregando intelixencia artificial e big data.

397

TOMO I – PEG 22-30

RETOS E NECESIDADES
Construír unha Historia clínica intelixente, que axude a tomar decisións clínicas.
Mellorar a rede de vixilancia epidemiolóxica, en base en novos sistemas de información, como factor determinante para a alerta e promoción da saúde e control
de enfermidades.
Impulsar unha integración socio-sanitaria de nova xeración.

1.4.4 Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais, a
través dunha xestión orientada a resultados
RETOS E NECESIDADES
Situar a Galicia como unha das rexións máis avanzadas en materia de innovación e xestión eficiente dos recursos sanitarios
Incorporar resultados de saúde e a experiencia dos pacientes.
Impulsar a transformación dos niveis asistenciais e comunitarios.
Avanzar no desenvolvemento dixital do sistema sanitario.
Favorecer un sistema sanitario máis sustentable e promover unha estratexia de economía circular no ámbito sanitario
Asegurar unha xestión eficiente dos recursos sanitarios.
Avanzar na medición de resultados en saúde e divulgación á poboación destes resultados.
Mellorar a satisfacción dos profesionais sanitarios e incrementar a súa formación a través dun plan de formación continuada adaptado ás necesidades dos
profesionais. Transformar o coñecemento para favorecer novas contornas de aprendizaxe e potenciar novas metodoloxías docentes.
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1.4.5 Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta tecnoloxía e facer os nosos centros sanitarios
enerxeticamente máis eficientes, promovendo a economía circular e o respecto ao medio ambiente.
RETOS E NECESIDADES
Promover infraestruturas sanitarias máis eficientes que melloren a calidade asistencial e sexan respectuosas co medio ambiente.
Modernizar e adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades de pacientes e profesionais.
Utilizar a metodoloxía da avaliación de tecnoloxías sanitarias como apoio as decisións de renovación da alta tecnoloxía

1.4.6 Fomentar a I+D+i 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
RETOS E NECESIDADES
Continuar promovendo a innovación sanitaria, de xeito que Galicia sexa pioneira en materia de I+D+i en materia sanitaria
Incorporar resultados de saúde e a experiencia dos pacientes.
Consolidar unha contorna de investigación atractiva para a incorporación, captación e retención de persoal investigador altamente cualificado, orientado ás
necesidades do sector sanitario.
Impulsar e consolidar unha rede de estruturas de apoio á investigación sanitaria.
Proporcionar soporte á xestión de procesos de transferencia de resultados de investigación no Sistema Público de Saúde de Galicia.
Promover a cultura de innovación entre os profesionais sanitarios e a transferencia dos resultados da investigación biomédica.
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RETOS E NECESIDADES
Promover a internacionalización da innovación do Sistema Público de Saúde de Galicia.

1.4.7 Impulsar o deporte dende a etapa escolar e como práctica integradora e inclusiva que conduza á súa xeneralización entre a poboación
galega, fortalecendo o deporte feminino e atendendo aos deportistas de alto nivel durante e despois da súa dedicación deportiva, así
como a procurando as condicións máis adecuadas que coadxuven aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas
dentro e fóra de Galicia.
RETOS E NECESIDADES
Fomentar a actividade física da poboación.
Dispoñer das instalacións deportivas necesarias para a práctica deportiva.
Incrementar a actividade deportiva na etapa escolar.
Consolidar o deporte de alto nivel.
Fortalecer o deporte feminino.
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5.2 EIXE 2. GALICIA VERDE E SOSTIBLE
PA 2.1 FOMENTO DUNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO BASEADA EN FONTES DE ENERXÍA MÁIS LIMPAS E MENOS AGRESIVAS CO MEDIO AMBIENTE,
DANDO PRIORIDADE AS FONTES DE ENERXÍA RENOVABLES. POTENCIAR A EFICIENCIA ENERXÉTICA EN TODOS OS SECTORES: PÚBLICO, INDUSTRIAL E
DOMÉSTICO.

2.1.1 Mellorar a eficiencia enerxética na edificación, nas infraestruturas e servizos públicos. Avanzar na avaliación e mellora da eficiencia
enerxética das empresas, incidindo no que atinxe á intensidade enerxética.
RETOS E NECESIDADES
Mellora da eficiencia enerxética primaria e final reducindo a dependencia enerxética do exterior.
Aumentar a transparencia e a seguridade xurídica no sector enerxético para incentivar os investimentos.
Redución da intensidade enerxética do tecido empresarial, aumentando con elo o aforro e a eficiencia enerxética nas empresas, así como a consolidación da cultura
das auditorías enerxéticas.
Aumentar os criterios de eficiencia enerxética na contratación pública.
Fomento da I+D+i tecnolóxica no terreo enerxético, especialmente no campo da eficiencia enerxética e das enerxías renovables. Promover o uso de solucións
dixitais para contribuír á optimización da produción, distribución, consumo e almacenamento de enerxía, con fin de coordinar mellor todos os nodos da rede
enerxética, dende o produtor ata o consumidor final.
Consolidación das boas prácticas en materia de consumo enerxético entre a poboación e considerar aos cidadáns nunha dobre vertente: como consumidores e
como xeradores de enerxía
Mellorar a información enerxética dos produtos do mercado para que o consumidor dispoña dunha maior información que lle facilite a toma de decisións e a
adquisición de equipos cunha mellor cualificación enerxética.
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2.1.2 Aumentar o peso das enerxías renovables autóctonas no mix enerxético para favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de
emisión de carbono e reducir a dependencia enerxética do exterior.
RETOS E NECESIDADES
Reducir a alta dependencia enerxética e aumentar a proporción de enerxía renovable no conxunto de enerxía total consumida co fin de acadar unha economía de
baixo nivel de emisión de carbono.
Diversificar as fontes renovables. Continuar co fomento de actividades asociadas ao ciclo de aproveitamento da biomasa térmica, enerxía eólica e o autoconsumo
eléctrico. Impulsar proxectos de enerxías renovables como os gases renovables e as fontes de enerxía mariña entre outras
Desenvolvemento de proxectos impulsados por comunidades de enerxías renovables
Avanzar en sistemas de almacenaxe de enerxía renovable que sexan respectuosos co medio ambiente e a integración paisaxística.
PA 2.2 GARANTIR UNHA MOBILIDADE SUSTENTABLE

2.2.1 Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do transporte público colectivo e o emprego de medios
de transporte menos contaminantes. Garantir a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de transporte e a conexión urbanarural. Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros como de mercadorías. Incrementar a resiliencia climática da rede de
transporte e comunicacións de Galicia
RETOS E NECESIDADES
Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do transporte público colectivo e facéndoo máis atractivo.
Impulsar a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de transporte (mellorar horarios, frecuencias e conexións, así coma mellorar a accesibilidade ás
estacións intermodais).
Impulsar a xestión intelixente da rede de transporte de xeito que se alcance unha mobilidade más intelixente, sostible e accesible.
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RETOS E NECESIDADES
Modernizar as infraestruturas co fin de que sexan máis seguras, eficientes e accesibles, facendo o transporte público máis atractivo.
Sensibilizar e informará cidadanía en materia de mobilidade sustentable e potenciación do transporte colectivo nos desprazamentos in itinere (fogar-traballo)
localizados en lugares onde non existe aínda un transporte público urbano regular (polígonos industriais), garantindo unha transición xusta, tendo en conta as
implicacións que pode ter o fomento do transporte colectivo no sector da automoción.
Garantir o acceso ás vías de alta capacidade da poboación e das empresas que están afectadas pola dispersión xeográfica.
Emprego de novas tecnoloxías aplicadas ao transporte en todos os ámbitos, e especialmente aqueles marcadamente rurais e fomento de modalidades alternativas
de transporte colectivo (uso compartido, transporte a demanda, aplicacións que permitan avaliar e escoller de entre varias alternativas aquela máis eficiente en
termos tanto económicos como de sustentabilidade).
Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros coma de mercadorías e continuar a mellorar a seguridade viaria.
Incentivar a creación de centros loxísticos e fomentar o achegamento das principais industrias e portos ao corredor (ferroviario) Atlántico de cara a facer atractivo,
tanto por tempos coma por economía, o uso dun transporte sustentable.
Eliminar os estrangulamentos nas infraestruturas de rede fundamentais. Reducir ao mínimo posible as conxestións nos núcleos urbanos.
Renovación do parque de vehículos a favor de tecnoloxías máis limpas e eficientes.
Mellorar as sendas verdes e ciclistas, dotándoas dun maior grao de seguridade, maior lonxitude e percorridos concretos, que permitan aos cidadáns acceder a
destinos específicos. Posibilidade de reutilización de antigas vías de ferrocarril.
Garantir unha transición xusta, tendo en conta as implicacións que pode ter o fomento do transporte colectivo no sector da automoción.
Apoiar á industria automobilística e naval para que avance no emprego de combustibles non fósiles.
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PA 2.3 GARANTIR UNHA RESPOSTA INTEGRAL ÁS NECESIDADES DA CIDADANÍA EN MATERIA DE EMERXENCIAS, INCLUÍDOS OS EFECTOS DO CAMBIO
CLIMÁTICO, E AUMENTAR A RESILIENCIA FRONTE AOS RISCOS RELACIONADOS CO CLIMA E OS DESASTRES NATURAIS.

2.3.1 Fortalecer unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de emerxencias, protección civil e seguridade pública, así
como a resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais.
RETOS E NECESIDADES
Mellora e potenciación dos sistemas de información para coñecemento do risco, a través do mantemento das bases de datos e ferramentas de análise que se
traduzan na elaboración dun mapa de riscos accesible ás administracións locais e aos cidadáns.
Potenciar o desenvolvemento de novas solucións dixitais que permitan ampliar a capacidade de monitorización e a aplicación de técnicas preventivas para protexer
o territorio e asegurar o benestar da cidadanía fronte a riscos físicos, químicos ou danos en situacións de ameaza.
Fortalecer a resiliencia e a capacidade de adaptación aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais.
Potenciar a formación autonómica en materia de Seguridade Pública (en materia de medio ambiente e incendios, menores, violencia de xénero, protección civil, e
emerxencias).
Prever e reducir os efectos negativos das catástrofes e dos accidentes mariños, reforzando as actuacións de salvamento e de prevención.
Modernización e potenciación do sistema de atención ás emerxencias en Galicia a través do CIAE 112 Galicia, dando unha resposta mais áxil e eficaz á cidadanía
galega.
Mellorar a coordinación e colaboración transfronteiriza en emerxencias.

2.3.2 Xestión dos riscos ocasionados por incendios forestais mellorando a defensa contra os mesmos e aumentando a resiliencia a través
dunha adecuada planificación e prevención.
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RETOS E NECESIDADES
Incremento da vixilancia preventiva e disuasoria en todo o territorio, pero especialmente nas zonas de alto risco de incendio e outro tipo de catástrofes, e de
especial vixilancia que se definan previamente.
Desenvolvemento das campañas de educación forestal e ambiental sensibilización social e divulgación, dirixidas a cada un dos distintos estratos de poboación e
diferenciando, ademais, a poboación urbana e a rural.
Potenciar o estudo exhaustivo das catástrofes naturais e incendios forestais para coñecer a súa casuística de cara a mellorar no Plan de ordenación do territorio
e dos seus usos e un Plan de resolución de conflitos e conciliación de intereses.
Aumentar a prevención: potenciación das infraestruturas defensivas, fomento da silvicultura preventiva, actualización dos Plans de prevención a nivel autonómico,
de distrito e local. Fomento especial de:
- A silvicultura preventiva coa xestión do combustible nas zonas de alto risco de incendio e a promoción de queimas controladas nas zonas de pastoreo.
- A ampliación da rede de devasas e de puntos de auga.
- A mellora das instalacións e bases de medios aéreos.
- A construción e mellora de pistas e cortalumes
Apoiar, fomentar e controlar o mantemento da superficie forestal: xestión do arborado que diminúa o risco de incendio e se tornen en depósitos de carbono.

2.3.3 Deseño dunha estratexia medioambiental dotada de ferramentas para loitar contra o cambio climático e consolidación dunha
estrutura de redes de observación. Aumentar a capacidade en investigación e innovación en materia de cambio climático. Sensibilización
da sociedade sobre as consecuencias das súas actuacións no medio. Impulsar a gobernanza climática.
RETOS E NECESIDADES
Fomentar a concienciación e sensibilización da cidadanía galega mediante o compromiso da Administración Pública Galega como soporte exemplar e aumentar a
capacidade de identificación de sinerxías. respecto ao cambio climático, dando a máxima difusión posible..
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RETOS E NECESIDADES
Incorporar medidas relativas ao cambio climático nas políticas, estratexias e plans autonómicos e locais. Incorporar a paisaxe nos instrumentos de ordenación do
territorio, na formulación urbanístico e mesmo nas accións territoriais públicas na procura da preservación dos valores non renovables do territorio no proceso de
desenvolvemento necesario da sociedade
Mellorar a educación, a sensibilización e a capacidade humana e institucional respecto da mitigación do cambio climático, a adaptación a el, a redución dos seus
efectos e a alerta temperá. Asegurar que a cidadanía galega dispoña da información e a formación pertinentes para favorecer un desenvolvemento sustentable e
estilos de vida en harmonía coa natureza.
Reforzar os sistemas de observación ambiental (da calidade do aire, da calidade das augas, ruído, olores..) e os sistemas de observación meteorolóxica e
oceanográfica, para mellorar cualitativa e cuantitativamente a información sobre os ecosistemas galegos.
Impulso da investigación en meteoroloxía e oceanografía así coma en prevención de riscos naturais, o que permitirá mellorar a predición meteorolóxica e
oceanográfica da nosa comunidade, desenvolver ferramentas de alerta temperá e definir plans de continxencia axeitados para previr riscos derivados de fenómenos
meteorolóxicos adversos, incendios, vertidos acuáticos e mariños e de emisións á atmosfera Reducir a vulnerabilidade das actividades do sector primario ante o
cambio climático mediante medidas de adaptación eficaces que aumente a resiliencia do sector primario ante cambios nas temperaturas e nas pauta de
precipitación, ambos aspectos fundamentais no sector primario.
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PA 2.4 IMPULSAR UN MODELO DE CRECEMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE
DO CICLO DA AUGA, Á ECONOMÍA CIRCULAR E A PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL.

2.4.1 Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración,
mellorando a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a comunicación e cooperación entre as administracións implicadas e
impulsando a innovación e investigación nos procesos de tratamento e do ciclo urbano e natural da auga. Fomento da circularidade do
ciclo urbano da auga
RETOS E NECESIDADES
Colaborar cos concellos para facilitar o acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración aos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais
existentes e buscando unha maior eficacia e eficiencia na execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas hidráulicas.
Adaptación das infraestruturas de saneamento e depuración aos efectos do cambio climático, con especial atención á optimización da xestión das augas pluviais.
Mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación, diminuíndo os vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos, reducindo a
porcentaxe de augas residuais sen tratar que se verten ao medio. En concreto:
-

Reforzar a facultade de control e sancionadora dos concellos cara aos incumprimentos dos vertidos das industrias.

-

Reforzar as infraestruturas de depuración ante os contaminantes emerxentes (antibióticos, metais pesados ou radioactividade).

-

Mellorar a xestión, fomentando a comunicación e cooperación entre os diferentes niveis das administracións implicadas e coas comunidades de usuarios.
Potenciación da xestión supramunicipal. Mellorar a coordinación entre xestores e a coordinación de competencias. Garantir a xestión integrada do medio
hídrico. Clarificar as competencias en materia da auga.

Establecer criterios sobre a eficacia, a calidade e o custe na prestación dos servizos de saneamento e depuración, respectando o principio de recuperación de
custos. Criterios adecuados e homoxéneos, pero coa flexibilidade suficiente para poder recoller as particularidades de cada situación concreta, potenciando a
redución do consumo hídrico e enerxético e procurando avanzar na circularidade do modelo
Traballar na profesionalización do sector nas administracións competentes:
-
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RETOS E NECESIDADES
-

Incrementar a formación e establecer uns requisitos mínimos formativos para a xestión do ciclo da auga.

-

Aumentar a porcentaxe de masas de auga en bo estado ata acadar cumprir cos obxectivos medioambientais establecidos pola Directiva Marco da Auga.

2.4.2 Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento ,
diminuíndo as diferencias territoriais existentes. Mellorar as infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción e distribución,
evitando fugas e despilfarros innecesarios, potenciando a eficiencia dos sistemas. Conseguir unha estrutura tarifaria que respecte o
principio de recuperación de custes da Directiva Marco da Auga.
RETOS E NECESIDADES
Mellorar as infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción, potabilización (nas ETAP), depósito e distribución ata os puntos de consumo final de auga,
co fin de evitar perdas nas canles de distribución e facilitar a adaptación aos efectos do cambio climático.
Reducir o risco de desabastecemento da poboación incrementando a resiliencia dos sistemas vulnerables ante un escenario de seca
Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores e asegurar a sustentabilidade da extracción e o abastecemento de auga doce para facer
fronte á escaseza de auga. Concienciación do carácter limitado, escaso e fráxil que ten este recurso.
Mellorar a xestión, fomentando a comunicación e cooperación entre os diferentes niveis das administracións implicadas e coas comunidades de usuarios.
Potenciación da xestión supramunicipal.
Establecer criterios sobre a eficacia, a calidade e o custe na prestación dos servizos. Criterios adecuados e homoxéneos, pero coa flexibilidade suficiente para
poder recoller as particularidades de cada situación concreta.
Traballar na profesionalización do sector nas administracións competentes:
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-

Mellorar o coñecemento das infraestruturas existentes, sobre todo a nivel de redes de abastecemento (trazado, elementos existentes, funcionamento,
características, etc.) como punto de partida para poder establecer criterios para a súa xestión.

-

Incrementar a formación e establecer uns requisitos mínimos formativos para a xestión do ciclo da auga.
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RETOS E NECESIDADES
Garantir un acceso igualitario ós servizos básicos de abastecemento, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior eficacia e eficiencia
na execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas hidráulicas.
Reforzar as infraestruturas de potabilización ante os contaminantes emerxentes como antibióticos, metais pesados ou radioactividade.
Mellorar o coñecemento dos sistemas de abastecemento autónomo:
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-

Estado das infraestruturas e correcta definición da poboación abastecida a través destes sistemas

-

o nivel de garantía do servicio, desde un punto de vista da calidade e da cantidade
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2.4.3 Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio
natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos, reducindo
a porcentaxe de augas residuais sen tratar. Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores e fomentar a redución
dos consumos. Reducir a vulnerabilidade do medio natural e das instalacións fronte ós riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e
meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes
RETOS E NECESIDADES
Continuar a mellorar a calidade das masas de auga, reducindo a contaminación no seu estado natural e garantindo que as augas que se restitúen teñan unha carga
de contaminación residual, que poida ser aceptada e autodepurada polo medio natural.
Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica. Estimar e valorar economicamente os servizos ecosistémicos
que nos aportan as masas de auga, así como as deseconomías que xera a súa degradación ou o seu emprego non racional.
Minimizar o impacto das actividades nas masas de auga, de tal xeito que todas aquelas que se desenvolven na auga (ou que afectan directamente á masa) sexan
compatibles entre si e cos obxectivos medioambientais establecidos.
Incrementar a información estatística referida ás masas de auga e da xestión do ciclo da mesma no marco do Plan Galego de Estatística, co fin de xerar un maior
número de datos e de maior calidade ao tempo que se integran nunha base de datos común a todas as fases do ciclo.
Diminuír a vulnerabilidade da sociedade fronte aos riscos derivados dos eventos extremos, tendo en conta os efectos do cambio climático
Continuar coa realizar propostas específicas para a xestión do risco de inundación nas áreas con risco potencial significativo fronte a inundación.
Actualizar os plans municipais de emerxencia fronte á seca.

2.4.4 Xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados. Desenvolvemento efectivo dunha xestión dos residuos
baseada na economía circular. Situar á Galicia entre as rexións europeas con maior taxa de residuos tratados e reciclados
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RETOS E NECESIDADES
Potenciar a sensibilización e a información da poboación para producir menos lixo, fomentar a reutilización e mellorar as taxas de reciclaxe de residuos domésticos.
Aumentar a responsabilidade dos axentes industriais implicados na xeración e reciclaxe de residuos e incorporar ao tecido produtivo de procesos de simbiose ou
ecoloxía industrial..
Fomentar e favorecer unha produción máis limpa e modelos de negocio sostibles.
Fomento da innovación nos procesos de fabricación (especialmente, emprego da biotecnoloxía no sector alimentario); incorporación da I+D+i no desenvolvemento
de eco-produtos; innovación organizativa nas empresas, sendo fundamental a proximidade xeográfica e a capacidade para traballar de forma interconectada.
Procurar que a cidadanía identifique e acepte os produtos eco-innovadores no mercado e adquira un comportamento sostible.
Fomento do uso eficiente dos bens e das actividades de reparación para a prolongación da vida útil dos produtos (implicará a xeración de postos de traballo no
ámbito local).

2.4.5 Promover o estado de conservación de hábitats e especies de interese comunitario e/ou ameazas e os servizos ecosistémicos,
desenvolver a Infraestrutura Verde de Galicia e xestionar e implantar os instrumentos de planificación dos espazos naturais protexidos
e da súa biodiversidade
RETOS E NECESIDADES
Promover o uso sustentable dos ecosistemas terrestres, a xestión sustentable das superficies forestais, loitar contra a desertificación, deter e inverter a
degradación das terras e frear a perda da diversidade biolóxica.
Asegurar que a cidadanía galega dispoña da información e a formación pertinentes para favorecer un desenvolvemento sustentable e estilos de vida en harmonía
coa natureza.
Aumento da responsabilidade atribuída aos axentes que xeran impacto no medio ambiente a través das súas actividades económicas.
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5.3 EIXE 3. COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO
PA 3.1 MELLORAR AS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN E A ADOPCIÓN DE TECNOLOXÍAS AVANZADAS

3.1.1 Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado reforzando a
colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i, avanzar na especialización a través da priorización en ámbitos estratéxicos para
Galicia, impulsando o liderado empresarial, especialmente das PEMES, na transformación das ideas innovadoras en produtos e servizos
de alto valor engadido, xeradores de crecemento, emprego e benestar. Apoiar o talento emprendedor en todos os eidos (xeración,
atracción e retención). Mellorar a xestión administrativa vinculada a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i e incrementar a eficiencia
na xestión dos recursos dispoñibles a partires da avaliación do seu rendemento..
RETOS E NECESIDADES
Avanzar no modelo de especialización e mellorar o posicionamento de Galicia como rexión innovadora, mellorando a imaxe de Galicia como lugar apropiado para
facer I+D+i. Impulsar a marca Galicia como activo para a I+D+i co obxectivo de apalancar investimento privado exterior, configurando Galicia como un “living lab”
en ámbitos estratéxicos tractores na consolidación do modelo de especialización de Galicia, de xeito que se considere un enclave e un socio estratéxicos.
Dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado (universidades, centros públicos e privados de investigación, agrupacións industriais e empresas) e
valorización e comercialización de resultados de investigación
Fomentar o investimento en I+D+i en Galicia, tanto por parte da administración pública, como por parte da iniciativa privada.
Internacionalización da I+D+i galega e interconexión cos ecosistemas europeos. Necesidade de inserirnos nas cadeas de valor europeas.
Mellorar a eficiencia, a estruturación e a ordenación do ecosistema de I+D+i. Evitar solapamentos entre centros, servizos, etc.
Mellorar a xestión administrativa vinculada a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i, incrementando a eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles. Mellorar
a tramitación na xestión de axudas e incrementar a eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles.
Promoción da cultura innovadora e de emprendemento. Concienciar á sociedade dos beneficios da investigación e a innovación. “Fomento das vocacións STEM”
entre os mozos/as para garantir o talento futuro nos ámbitos da ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas, con especial foco nas mulleres.
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RETOS E NECESIDADES
Reforzar a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i, especialmente coas empresas
Visualización e posicionamento, mellorar a imaxe de Galicia como lugar apropiado para facer I+D+i..
Xerar, reter e atraer talento para I+D+i en Galicia.

3.1.2 Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora, os resultados e o traballo por proxectos da investigación universitaria galega,
desenvolver un sistema de transferencia efectivo que permita capitalizar o coñecemento xerado polo tecido produtivo
RETOS E NECESIDADES
Fomentar entorno de investigación e innovación de referencia global conectado coas redes internacionais máis relevantes en todos os ámbitos do coñecemento
Mellorar a eficiencia, a estruturación e a ordenación do ecosistema de I+D+i.
Reforzar as Estruturas de Investigación universitaria orientándoas a resultados, orientándoas a resultados. Dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado
(universidades, centros públicos e privados de investigación, agrupacións industriais e empresas) e valorización e comercialización de resultados de investigación
PA 3.2 IMPULSAR UNHA SOCIEDADE DIXITAL QUE REDUNDE EN BENEFICIO DA CIDADANÍA E AS EMPRESAS.

3.2.1 Impulsar e desenvolver un goberno e administración intelixente e accesible que ofreza máis e mellores servizos á cidadanía,
respondendo proactivamente as súas necesidades e facilitando a súa participación.
RETOS E NECESIDADES
Promover un goberno aberto e participativo que potencie a explotación dos datos públicos para maximizar o seu valor en beneficio da sociedade e fomentar o
cambio interno cultural e organizativo que require o novo paradigma dixital.
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RETOS E NECESIDADES
Continuar liderando a transformación do modelo relacional da administración coa sociedade, avanzando no desenvolvemento de servizos públicos dixitais máis
accesibles, inclusivos, proactivos, personalizados e seguros.
Avanzar na dixitalización do sistema xudicial baixo os principios de eficacia e eficiencia, contribuíndo a mellorar o acceso á xustiza, a incrementar a confianza da
sociedade na administración de xustiza e a resolver os seus conflitos de maneira máis áxil.
Evolucionar os actuais servizos públicos dixitais dos diferentes ámbitos sectoriais, e implantar tecnoloxías disruptivas e ferramentas en relación aos mesmos, para
mellorar a súa calidade, eficiencia e eficacia.
Anticipar os cambios no mercado laboral que trae consigo a economía dixital derivadas dos cambios nos procesos empresariais en termos de eficiencia (aforro de
tempo, redución de costes, de erros,…) e dos novos modelos de colaboración.
Propiciar un novo paradigma de atención sociosanitaria que, facendo uso da innovación tecnolóxica, permita mellorar a transparencia e calidade do servizo
asistencial, facilitar a participación das familias nos coidados e fomentar servizos personalizados e autónomos.

3.2.2 Fomentar e impulsar a educación, a capacitación e o talento dixital da sociedade necesaria para desenvolverse plenamente con
confianza e seguridade no novo contexto dixital.
RETOS E NECESIDADES
Facilitar os medios necesarios para que a cidadanía conta coas capacidades dixitais básicas para participar de forma efectiva no novo contexto dixital, propiciando
unha mellor calidade de vida, a creación de oportunidades de emprego e a redución das fendas de participación existentes, en especial entre os colectivos máis
vulnerables.
Potenciar o desenvolvemento dun ecosistema educativo dixital de alta calidade, inclusivo e accesible, mellorando e ampliando o uso de solucións e ferramentas
dixitais para apoiar os procesos de ensinanza e aprendizaxe e dotando ao alumnado das competencias dixitais necesarias para vivir, traballar, aprender e prosperar
nun mundo cada vez máis dixital.
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3.2.3 Impulsar a economía dixital cara a un territorio intelixente, máis sostible e conectado, promovendo a innovación tecnolóxica no
aproveitamento e preservación dos recursos naturais e impulsando a mobilidade intelixente así como os novos modelos para a
dinamización do noso patrimonio e a produción cultural.
RETOS E NECESIDADES
Impulsar o uso de solucións dixitais para mellorar a xestión e o coñecemento do territorio como base para permitir aumentar a capacidade de adaptación ás
necesidades e oportunidades que se lle presenten á Comunidade, dunha forma ordenada, áxil, eficiente e eficaz.
Afondar na adopción das novas tendencias tecnolóxicas para aumentar a capacidade de xeración de valor no territorio reducindo o consumo de recursos e
mellorando o seu rendemento, avanzando cara a un modelo de rexión sostible e climáticamente neutra.
Potenciar o desenvolvemento de novas solucións dixitais que permitan ampliar a capacidade de monitorización e a aplicación de técnicas preventivas para protexer
o territorio e asegurar o benestar da cidadanía fronte a riscos físicos, químicos ou danos en situacións de ameaza.
Fortalecer a competitividade do tecido produtivo impulsando a dixitalización dos sectores estratéxicos da economía galega, para dar resposta ás principais
aspiracións dos clientes e/ou usuarios, entre elas, a persoalización, unha maior seguridade e comodidade, así como a eficiencia enerxética e bo uso de recursos.
Xerar un ecosistema dixital de apoio á xestión e información dun sistema de transporte e mobilidade seguro e respectuoso co medio ambiente que permita
responder de forma áxil e eficiente ás demandas crecentes de mobilidade no territorio.
Potenciar a innovación dixital aplicada á dinamización e salvagarda do patrimonio e a produción cultural da Comunidade como recurso vivo e accesible e
compoñente fundamental da nosa tradición, identidade e recoñecemento colectivo; incluíndo a lingua galega como creadora de cultura e vehículo de posibilidades
representativas.
Avanzar no turismo intelixente mediante a aplicación de solucións innovadoras que faciliten a interacción co visitante e incrementen a calidade da súa experiencia,
e que fagan os destinos galegos máis atractivos, especialmente o Camiño de Santiago.

3.2.4 Impulsar o crecemento do ecosistema dixital, a través da innovación e a especialización tecnolóxica, favorecendo a adopción de
tecnoloxías avanzadas que dean resposta aos retos de futuro.
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RETOS E NECESIDADES
Impulsar o desenvolvemento das capacidades en torno ás tecnolóxicas disruptivas para garantir un tecido productivo competitivo no novo contexto dixital,
garantindo a sustentabilidade e a evolución futura das actuacións de impulso á transformación dixital en novas áreas de interese para o sector público e privado.
Apoiar o desenvolvemento do hipersector TIC como un dos sectores con maior potencial de crecemento nos próximos anos, xerando redes de valor co resto de
axentes, empresas tractoras e sectores económicos, dando lugar á conformación dun ecosistema dixital galego activo, que atraia investimento á comunidade.
Impulsar a vocación en materia TIC para dar resposta á transformación dixital, reducindo a fenda crecente entre a demanda e a dispoñibilidade de talento dixital
para satisfacer as necesidades do mercado tecnolóxico a medio e longo prazo.
Apoiar o desenvolvemento de maiores capacidades en torno á novas tendencias tecnolóxicas en Galicia (Intelixencia artificial, 5G, Intelixencia do dato,
ciberseguridade,…) para acelerar o desenvolvemento e implantación de solucións que dean resposta aos novos retos da sociedade.
Continuar a dotar das infraestruturas dixitais necesarias para o impulso das tecnoloxías disruptivas e a implantación en Galicia das empresas do hipersector TIC.
Promover as relacións entre os diferentes axentes públicos e privados, contribuíndo á xeración de cadeas de valor a escala global.

PA 3.3 IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIAL E O EMPRENDEMENTO.

3.3.1 Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar
decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade
industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os seus
lexítimos intereses económicos
RETOS E NECESIDADES
Impulsar a creación de novas empresas favorecendo ecosistemas empresariais innovadores que completen cadeas de valor da industria e fomentar decididamente
o espírito emprendedor.
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RETOS E NECESIDADES
Promover o crecemento das empresas e fomentar un entorno empresarial favorable impulsando o desenvolvemento de redes e clústeres. Apoiar o crecemento
das microempresas, especialmente en sectores tradicionais e emerxentes (agricultura, turismo, artesanía) e en sectores con potencial de crecemento e exportación.
Consolidar a presenza das empresas galegas en mercados exteriores habituais para a exportación galega e promover o aceso a novos mercados internacionais
Favorecer o acceso ao crédito das PEMES e, en particular, dos novos emprendedores, e promover o acceso a fontes alternativas de financiamento, como capitalrisco, business angels, ou outras formas de investimento privado.
Incrementar a cooperación empresarial como elemento de crecemento das empresas, que incremente á súa vez a competitividade e a actividade económica
Poñer en valor a creatividade, a calidade e o produto local, elaborado e deseñado en Galicia.
Crear unha alianza coas empresas tractoras para fomentar o negocio local e o investimento en Galicia.
Fomentar a motivación e a cultura emprendedora nos diversos niveis educativos.
Mellorar o entorno administrativo asociado coa posta en marcha da iniciativa empresarial mediante a simplificación normativa, asesoramento público.
Eliminar os atrancos para crear ou expandir negocios e aproveitar economías de escala, eliminando trabas administrativas a nivel rexional e local, máis tamén a
figuras tributarias inhibidoras do emprendemento así como das limitacións ao acceso ao financiamento.
Favorecer as condicións para atraer actividade empresarial a Galicia.
Conseguir que todas as industrias galegas e instalacións cumpran cos requirimentos que establecen os regulamentos de seguridade industrial que lles son de
aplicación, para que sexan o máis seguras posibles.
Mellorar a competencia e funcionamento dos mercados, removendo obstáculos á entrada de novas empresas e garantindo a defensa dos dereitos e intereses das
persoas consumidoras e usuarios/as
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3.3.2 Incrementar a competitividade das empresas galegas a través da innovación e o desenvolvemento tecnolóxico, apoiar o
desenvolvemento de polos de desenvolvemento baseados nas tic e das habilidades STEM en tódalas fases do proceso educativo, e a
competitividade do sector produtivo apostando por produtos de alto valor engadido diferenciados en base ao compoñente tecnolóxico,
a calidade a o deseño
RETOS E NECESIDADES
Avanzar cara unha industria intelixente e aliñada coas tendencias internacionais da Fábrica Intelixente e Industria 4.0
Modernizar e facer máis competitivas ás PEMES en base á innovación dixital.
Promover o desenvolvemento tecnolóxico das empresas galegas en materia de internacionalización coa implementación de programas que fomenten a presenza
internacional das empresas con base tecnolóxica.
Reforzar o asesoramento e a formación sobre que tecnoloxías poden ser máis útiles, que modelos de negocio son máis adecuados á súa situación, que formación
pode permitir aos empresarios escalar o seu modelo, coa conseguinte actualización e facilitación do acceso ás especialidades formativas da formación profesional
para o emprego nestas áreas.
Mellorar a capacitación do capital humano adaptado ás novas necesidades do mercado laboral, impulsando e actualizando a formación profesional para o emprego,
tanto de persoas traballadoras desempregadas como ocupadas e o impulso do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola
experiencia laboral.
Impulsar unha contorna social e empresarial que favoreza a atracción de talento.
Utilizar os sectores estratéxicos galegos como panca do emprendemento innovador mediante modelos de innovación aberta.
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3.3.3 Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das empresas galegas, en especial as PEMES.
RETOS E NECESIDADES
Apoiar novos investimentos que actúen como tractores da economía, e promover as infraestruturas compartidas que necesitan as PEMES.
Incrementar o volume de empresas de base exportadora, vinculado ás pequenas empresas que só poden sobrevivir no mercado local (incrementar as empresas de
base exportadora, evolucionando cara á exportación de bens e produtos elaborados, servizos especializados e tecnolóxicos fronte á exportación de materias primas
ou bens non elaborados).
Por a disposición das empresas financiamento público que remedie os fallos de mercado do sector financeiro.
Potenciar a marca Galicia como territorio atractivo para a innovación e investimento económica. Atraer investimento estranxeiro e o investimento interno das
empresas galegas ou con centros de traballo no noso territorio
Incentivar o investimento privado nas pequenas empresas e xerar elementos que reduzan a aversión ao risco de investimento.
PA 3.4 PROMOVER AS INFRAESTRUTURAS PRODUTIVAS E AS DE REDE

3.4.1 Asegurar que unha alta porcentaxe da poboación se sitúe a 15 minutos ou menos do acceso á rede de Vías de Altas Prestacións.
Mellorar a calidade da rede viaria para aumentar a súa funcionalidade e seguridade viaria e adaptala á evolución da mobilidade e da
tecnoloxía. Modernizar e mellorar a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia
RETOS E NECESIDADES
Completar a articulación da rede de infraestruturas de transporte de Galicia co exterior e a conexión cos principais eixes exteriores.
Asegurar que unha alta porcentaxe da poboación se sitúe a 15 minutos ou menos do acceso á rede de Vías de Altas Prestacións.
Mellorar a calidade da rede viaria para aumentar a súa funcionalidade e seguridade viaria e adaptala á evolución da mobilidade e da tecnoloxía.
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RETOS E NECESIDADES
Impulsar o papel do sistema portuario para o crecemento socioeconómico de Galicia e mellorar a conexión dos portos con outros medios de transporte, para
potenciar fundamentalmente o transporte dos produtos do mar
Modernización e adecuación das instalacións portuarias existentes, tanto para as actividades pesqueiras como para a actividade náutica recreativa. Construción
de novas infraestruturas necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores e demais persoal do sector.
Garantir os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena máis adecuado ás necesidades das actividades con maior demanda e máis
eficiente enerxeticamente e respectuoso co medio mariño.

PA 3.5 APROVEITAR AS POTENCIALIDADES DE GALICIA CARA A UN SECTOR PRIMARIO MODERNO E COMPETITIVO

3.5.1 Aumentar a rendibilidade e a competitividade dos sistemas produtivos das explotacións agro gandeiras e fomentar a súa
modernización e diversificación ao tempo que se reduce a pegada da agricultura e gandaría no eido medioambiental.
RETOS E NECESIDADES
Renovar e modernizar as explotacións agrogandeiras para aumentar a súa competitividade:
-

A través de instrumentos financeiros de apoio á modernización e introdución das enerxías renovables

-

Impulso da dixitalización no sector primario e aplicación da industria 4.0, a tecnificación das tarefas e procesos e a utilización de técnicas de análises de
datos como elementos que permitan gañar competitividade

-

Fomento da I+D+i

-

Fomento da contratación de seguros agrarios

Incrementar o tamaño e a rendibilidade das empresas do sector agrogandeiro:
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-

Desenvolvendo incentivos fiscais para o investimento empresarial no sector

-

Minimizando e eliminando trabas lexislativas e burocráticas vinculadas á apertura e consolidación de iniciativas empresariais;
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RETOS E NECESIDADES
-

Mellora da xestión dos fondos comunitarios que permita investimentos eficientes que leven a unha efectiva transformación do sector

-

Fomento do asociacionismo agrario e gandeiro para poder acceder ao mercado en condicións máis favorables, sobre todo en sectores menos desenvolvidos
(como por exemplo froitas, hortalizas, flor, planta ornamental)

Avanzar na cadea de valor do sector agrogandeiro, dende a extracción, produción, transformación e comercialización de produtos do sector mediante o reforzo
dos instrumentos de planificación e tendo en conta as tendencias dos mercados.
Fomentar a diferenciación do produto, en relación á posta en valor dos produtos en termos de calidade, produción sustentable, seguridade alimentaria e produtos
saudables, para minimizar a competencia por prezo. Impulsar a Marca Galicia e velar polo prestixio das denominacións xeográficas de calidade.
Fomentar a divulgación e promoción dos sectores agropecuario e forestal de Galicia, estimulando a demanda, a divulgación do medio rural en xeral, mellorando a
percepción que a poboación ten do mesmo, así como acadar un recoñecemento dos produtos agroforestais polo público en xeral acorde a súa calidade e
potencialidade.
Incremento da labor de asesoramento das explotacións como a ferramenta que axuda en gran medida a que as explotacións poidan acadar os obxectivos da súa
actividade, tanto técnico-económicos, sociais así como de cumprimento da normativa de condicionalidade das axudas para o cumprimento dos requisitos legais de
xestión e as boas prácticas agrarias e medioambientais
Aproveitar as oportunidades que supón a economía circular para a mellora da eficiencia nas explotacións e xerar novos nichos de negocio. Ensinar ás empresas e
produtores a sacar rendemento aos subprodutos.
Minorar o impacto da agricultura e a gandaría no medio ambiente tratando de reducir:

421

-

a contaminación da auga e do solo por prácticas non axeitadas e usos inadecuados de fertilizantes e fitoquímicos.

-

a erosión e perda de solo en zonas explotadas con modelos intensivos.
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3.5.2 Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos cultivos.
RETOS E NECESIDADES
Garantir un nivel axeitado de protección da sanidade animal entendida amplamente (identificación de explotacións e animais, programas de control e erradicación
de enfermidades, etc.) e da cadea alimentaria (residuos, hixiene da produción primaria, calidade do leite cru, xestión de subprodutos, pensos, etc.).
Reforzar a loita contra os axentes nocivos, o control da calidade e a seguridade alimentaria das producións e reducindo ao mínimo o seu impacto no medio de tal
xeito que sexan debidamente tratados os residuos e se garanta unha calidade sanitaria para as persoas consumidoras.
Incrementar o número de explotacións integradas en agrupacións de defensa sanitaria gandeiras, como vía fundamental para o control doutras enfermidades que
afectan económica e comercialmente ás explotacións
Garantir un nivel axeitado de protección á protección dos vexetais, mediante a aplicación de medidas eficaces de sanidade vexetal (aplicación de programas de
emerxencia, programas de vixilancia, control da utilización e comercialización de produtos fitosanitarios).
Mellorar a calidade dos produtos destinados á alimentación humana mediante unha correcta aplicación do programa de hixiene da produción primaria agraria.

3.5.3 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomento da xestión forestal sostible. Optimizar a gobernanza do monte e a
mobilidade das terras, para lograr unha mellora na sustentabilidade e eficiencia das explotacións.
RETOS E NECESIDADES
Abordar a planificación de ordenación dos recursos forestais de cara a integrala no marco da ordenación do territorio, conseguindo, deste xeito, que a planificación
e xestión forestal se conecten coa ordenación territorial.
Completar un Mapa de solos de Galicia que permita mellorar o coñecemento das tipoloxías de solos, superficies, especies e permita coñecer a súa sensibilidade e
resistencia fronte aos distintos axentes degradativos.
Seguir despregando unha estratexia de dixitalización e descarbonización (D&D), favorecendo o acceso público á información forestal (estatística forestal) e
afondando no coñecemento detallado e continuado do recurso forestal (inventario forestal continuo de Galicia-IFCG)
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RETOS E NECESIDADES
Establecer e revisar os modelos silvícolas e de xestión forestal así como os referentes de boas prácticas, para a ordenación e o aproveitamento sustentable dos
montes, garantindo que non se poña en perigo a persistencia dos ecosistemas e se manteña a capacidade produtiva dos montes. Impulsar e promover a certificación
da xestión forestal sustentable mediante sistemas internacionalmente recoñecidos ou validados polas correspondentes entidades de normalización.
Mellorar a contribución do monte galego á conservación da natureza, á biodiversidade e ao patrimonio natural galego dos recursos xenéticos forestais, así como
a prestación doutros servizos ecosistémicos relacionados co cambio climático e as enerxías renovables. Potenciar actuacións de forestación e silvicultura que,
ademais de valorizar os produtos do monte, supoñan unha medida preventiva para diminuír o risco de incendios forestais. Mellorar a capacidade de absorción do
sector forestal e fomentar os produtos madereiros como depósitos de carbono.
Fomentar a agrupación de propietarios forestais cun sistemas de xestión forestal conxunta co fin de acadar unha explotación económica rendible e sostible dos
aproveitamentos forestais e a comercialización das producións forestais.
Incrementar a rendibilidade das explotacións forestais dos silvicultores. Afondar no desenvolvemento do status de “silvicultor activo”.
Restaurar, conservar e mellorar a cuberta vexetal protectora e a ampliación da superficie arborada mediante a restauración hidrolóxico-forestal, tendo cabida
dentro deste concepto accións tales como repoboacións forestais protectoras, corrección de canles torrenciais e traballos de conservación e mellora da cuberta
vexetal. Fomentar a recuperación de especies tradicionais.
Continuar fortalecendo as liñas dirixidas a manter e conservar a saúde e vitalidade dos ecosistemas forestais, con especial atención ao estado fitosanitario dos
nosos bosques mediante o seguimento, detección e actuación, de ser necesario, fronte a pragas e doenzas que están a minorar e incluso danar gravemente o
potencial forestal de determinadas áreas de montes galegos. Actuacións concretas en materia de resiliencia e vitalidade dos ecosistemas forestais e na adaptación
dos bosques a previsibles alteracións climáticas.
Impulsar os aproveitamentos forestais en montes de xestión privada, habilitando procedementos áxiles para a tramitación das autorizacións, necesarias así como
para o cumprimento das obrigas en materia da legalidade da madeira e produtos baseados en madeira.
Optimizar a gobernanza do monte e a mobilidade de terras como elementos para facer máis rendibles as explotacións e eliminar ineficacias na xestión.
Apoiar a especialización das empresas e incentivar o control dos canais de comercialización da madeira. Impulsar o uso da madeira local na construción e
rehabilitación, para facer da industria forestal a panca da bioeconomía.
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3.5.4 Potenciación da xestión sostible, eficiente e competitiva da pesca e a acuicultura que minimice os impactos do cambio climático e
garanta o posicionamento actual do sector. Garantir a calidade e a seguridade alimentaria dos produtos do mar..
RETOS E NECESIDADES

Potenciar medidas que aumenten a competitividade, a produción e fomenten a internacionalización dos produtos pesqueiros e da acuicultura.
Fomentar o incremento do tamaño das empresas do sector, que permita aumentar a súa rendibilidade e competitividade
Modernización das actividades e das instalacións empregadas para levar a cabo as actividades de pesca e acuicultura, especialmente a través do
desenvolvemento tecnolóxico (industria 4.0), a innovación e a transferencia de coñecemento. Incremento da tecnificación das tarefas.
Garantir un emprego eficiente dos recursos naturais e o mantemento, conservación e recuperación do medio mariño e a súa valorización e explotación sostible.
Prevención e control de todas as actividades que poidan afectar negativamente á sustentabilidade dos recursos mariños, especialmente os de interese pesqueiro,
así como dos seus hábitats, garantindo o equilibrio entre os recursos e a capacidade de pesca
Fomentar a diversificación de actividades do sector pesqueiro mediante a posta en marcha de programas de formación, de actuacións de demostración e de apoio
ás iniciativas de novas actuacións. Apoio aos colectivos que promoven a defensa do saber facer da pesca de Galicia
Potenciación do asesoramento e apoio ao sector para a definición e establecemento de novas figuras de protección e xestión de áreas mariñas de interese
pesqueiro, e a mellora dos seus mecanismos de xestión representativas do sector.
Fomentar da investigación para o coñecemento e control das patoloxías dos organismos mariños sometidos á explotación comercial mediante a pesca, o marisqueo
e a acuicultura
Seguir a controlar a calidade e a seguridade alimentaria dos produtos do mar
Mellorar a eficiencia enerxética nos medios e instalacións empregados para as actividades e redución do impacto das mesmas no medio mariño
Continuar aplicando a normativa sobre calidade das augas e da produción de moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a
acuicultura. En concreto, o control das condicións oceanográficas, bioxeoquímica mariña e poboacións fitoplanctónicas, das biotoxinas mariñas, da contaminación
química e da contaminación microbiolóxica, tanto no referente aos organismos coma ás zonas de produción.
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RETOS E NECESIDADES
Incrementar a recompilación de toda clase de información técnica, científica e operacional, elaborando e mantendo bases de datos ao respecto cara a afondar na
observación oceanográfica ao obxecto de proporcionar respostas a situacións de emerxencia no mar (contaminación mariña accidental, seguimento de obxectos á
deriva,..).
Mellorar a trazabilidade dos produtos pesqueiros que permita avanzar na loita contra a pesca ilegal.
Desenvolver sectores da comercialización e transformación cun elevado potencial de crecemento reforzando tamén a cadea de innovación. Favorecer a
reestruturación e potenciar o establecemento destas empresas de comercialización e transformación
Potenciar medidas que aumenten a competitividade, a produción e fomenten a internacionalización dos produtos pesqueiros e da acuicultura.

3.5.5 Mellorar a calidade e resultados do ensino relacionado coas actividades agroforestais e marítimo-pesqueiras para facilitar a
incorporación ao mercado laboral e mellorar a profesionalización
RETOS E NECESIDADES
Coñecer das necesidades do sector para adecuar a oferta formativa e a formación continua.
Fomentar a formación na que se priorice a sustentabilidade das actividades do sector primario, de xeito que todas as actividades produtivas sexan respectuosas
co medio ambiente
Garantir a capacitación profesional daqueles que se incorporan por primeira vez á actividade agraria ou marítimo-pesqueira como consecuencia do relevo
xeracional.
Mellorar a cualificación dos profesionais do sector e impulsar a transferencia tecnolóxica para que os resultados das investigacións cheguen ao sector.
Potenciar a formación de formadores, que ten como obxectivo manter a calidade na prestación dos servizos, continuando a mellora do nivel de formación do
persoal docente e técnico encargado de transmitir os coñecementos aos usuarios e usuarias.
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RETOS E NECESIDADES
Potenciar o tránsito á vida laboral, continuando e mellorando o modelo de “empresa tutelada”

3.5.6

Contribuír ao desenvolvemento económico e social en zonas rurais e costeiras. Mellorar as condicións de vida no territorio rural
galego, especialmente a través dunha mellora das infraestruturas, mellora no acceso aos servizos básicos e creación de emprego.
RETOS E NECESIDADES

Articular a planificación e coordinación de investimentos no rural e potenciar as sinerxías e efectos multiplicadores das actuacións horizontais, a través da
execución de estratexias locais de desenvolvemento, fomento do tecido asociativo social, cultural e económico no medio rural, fomento da participación pública e
privada no proceso de desenvolvemento.
Contribuír á construción dun territorio rural intelixente no marco da acción da UE a favor dos pobos intelixentes. Elaborar e xestionar propostas de proxecto
europeos neste eido e no do desenvolvemento rural.
Contribuír á mellora da calidade de vida dos habitantes do rural, a través da creación e consolidación de dotacións, equipamentos, infraestruturas e servizos
básicos para o desenvolvemento no medio rural, fomento das novas tecnoloxías da información no medio rural, conservación e uso sostible do patrimonio natural
e cultural rural.
Dar visibilidade e difundir o coñecemento sobre a realidade existente, a oferta actual de produtos galegos do sector e o impacto do mesmo, mellorando a
percepción que a poboación en xeral ten do medio rural
Elaborar e aprobar os instrumentos de planificación e ordenación dos usos dos solos agroforestais, así como desenvolver actuacións integrais en ámbitos
específicos do territorio rural.
Poñer a disposición da sociedade e do sector agrario a información e os servizos que contribúan a un aproveitamento e xestión eficiente e sostible do territorio
desde un punto de vista económico, social e ambiental.
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RETOS E NECESIDADES
Potenciar un desenvolvemento económico sostible e un desenvolvemento territorial cohesionado, a través do fomento da creación e consolidación de actividades
económicas sostibles no medio rural a través de PEMES, fomento da diversificación das actividades económicas sostibles no medio rural, fomento da
competitividade das actividades económicas vinculadas ao mundo agroforestal, apoio á creación de emprego e fomento do autoemprego.
Promocionar e favorecer o relevo xeracional nas actividades do sector primario.
Promover o emprego, o crecemento, a inclusión social e o desenvolvemento local nas zonas rurais, incluíndo a bioeconomía e a silvicultura sustentable.

PA 3.6 FOMENTAR O TURISMO SUSTENTABLE E DE CALIDADE

3.6.1 Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis competitivo, que aposte por proxectos
de alto valor engadido , sustentable e adaptado aos cambios do mercado. Integrar a adaptación ao cambio climático na planificación
sectorial do turismo e adaptar a actividade turística para minimizar o seu impacto.
RETOS E NECESIDADES
Afianzar a imaxe de Galicia como destino seguro. Trasladar tanto a turistas como residentes a boa cobertura sanitaria e a seguridade fronte a enfermidades,
accidentes e incluso episodios puntuais de violencia (fundamentalmente garantir a seguridade no Camiño de Santiago fronte a posibles agresións, roubos, etc.).
Diversificar na promoción do Camiño de Santiago, mediante o reforzo da visibilidade das rutas oficiais menos transitadas.
Fomentar a actividade turística sostible co medio ambiente, tratando de minimizar a pegada que as actividades turísticas teñen no medio natural. Deseño dunha
estratexia en liña cos obxectivos da Axenda 2030.
Favorecer a creación e a comercialización de novos produtos turísticos que respondan ás demandas do viaxeiro post COVID 19, impulsando a creación de novas
ferramentas de comercialización adaptadas á nova realidade (comercialización online e big data, entre outras) e, sobre todo, impulsando a innovación como
ferramenta fundamental para a recuperación económica do sector.

427

TOMO I – PEG 22-30

RETOS E NECESIDADES
Apoio ao tecido asociativo de xeito que permita fomentar o traballo cooperativo e o establecemento de sinerxías.
Impulsar dunha oferta de calidade, a través da extensión da certificación de calidade relativa agora tamén á seguridade sanitaria, impulsando accións orientadas
a mellorar a formación e capacitación dos profesionais de toda a cadea de valor e con especial atención a aqueles vencellados co Camiño de Santiago, co obxectivo
de ofrecer servizos ao peregrino ou peregrina dunha maior e máis alta calidade.
Potenciar a especialización das empresas do sector nas posibles actuacións de lecer e culturais que poden facer os viaxeiros na contorna, co fin de mellorar e
enriquecer a experiencia dos clientes.
Fomentar procesos de formación e emprendemento no sector a través de iniciativas de aceleración turística empresarial que contribúan ao desenvolvemento dun
sector turístico moderno e rendible, con respostas para as novas necesidades da realidade derivada da pandemia.
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5.4 EIXE 4. COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL
PA 4.1 PROMOVER UNHA EDUCACIÓN INCLUSIVA E DE CALIDADE

4.1.1 Reforzar o sistema educativo do ensino infantil e de primaria mediante a reforma e a modernización dos sistemas educativos, dos
centros educativos sostibles e accesibles e o desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital
RETOS E NECESIDADES
Consolidar un rendemento escolar por enriba da media europea, reducindo aínda máis o fracaso escolar e o abandono educativo temperán e mellorar os resultados
educativos do conxunto do alumnado, en especial do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (alumnado con necesidades educativas especiais,
dificultade de aprendizaxe, altas capacidades, alumnado estranxeiro, etc.).
Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo galego.
Reforzar o sistema educativo mediante a súa adaptación aos novos retos, a modernización, incluídas as infraestruturas, e o desenvolvemento de novas capacidades
para a economía dixital e as vocacións científicas, perfeccionando o sistema plurilingüe. Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis
vinculado á innovación e a investigación educativa, consolidando o uso das tecnoloxías dixitais.
Introducir sistemas de avaliación da calidade do ensino e do financiamento de proxectos.

4.1.2 Reforzar o sistema educativo en educación secundaria mediante a reforma e a modernización dos sistemas educativos, dos centros
educativos sostibles e accesibles e o desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital
RETOS E NECESIDADES
Consolidar un rendemento escolar por enriba da media europea, reducindo aínda máis o fracaso escolar e o abandono educativo temperán e mellorar os resultados
educativos do conxunto do alumnado, en especial do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (alumnado con necesidades educativas especiais,
dificultade de aprendizaxe, altas capacidades, alumnado estranxeiro, etc.).
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RETOS E NECESIDADES
Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo galego.
Reforzar o sistema educativo mediante a súa adaptación aos novos retos, a modernización, incluídas as infraestruturas, e o desenvolvemento de novas capacidades
para a economía dixital e as vocacións científicas, perfeccionando o sistema plurilingüe. Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis
vinculado á innovación e a investigación educativa, consolidando o uso das tecnoloxías dixitais.
Introducir sistemas de avaliación da calidade do ensino e do financiamento de proxectos

4.1.3 Elevar a participación na formación profesional dos graos básico, medio e superior, e cursos de especialización, en particular nas
modalidades relacionadas co tecido produtivo (DUAL), mellorando a súa calidade, a súa personalización, capacidades de innovación,
emprendemento e internacionalización, nuha relación estreita coas empresas e coas competencias necesarias na estrutura produtiva de
Galicia.
RETOS E NECESIDADES
Elevar a participación na formación profesional, nos graos básico, medio e superior, e cursos de especialización, e en particular naquelas modalidades nas que
colabora o tecido produtivo.
Afondar na personalización da formación profesional, adaptando a formación ás necesidades do tecido produtivo galego, especialmente as xurdidas da
transformación dixital e ecolóxica, así coma dos sectores emerxentes. Adaptación e reciclaxe da formación e do profesorado ás novas demandas.
Mellorar as capacidades de innovación, dixitalización, emprendemento e internacionalización dos centros, do profesorado e do alumnado de formación profesional
de Galicia.
Incrementar as capacidades de inserción laboral do capital humano de Galicia a través do recoñecemento das competencias adquiridas pola experiencia, e do
complemento desas competencias con formación axustada, que permita ao dito capital mellorar a súa empregabilidade.
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RETOS E NECESIDADES
Mellora na calidade a través do desenvolvemento de redes de centros de excelencia, que desenvolvan a súa actividade en base a estándares de calidade.

4.1.4 Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que de resposta ás necesidades do alumnado e do mercado laboral. Acadar
unha maior integración das universidades galegas co tecido económico e social, non só no ámbito da investigación, senón tamén no ámbito
da docencia e recuperar o liderado da Universidade como motor de cambio da sociedade galega. Fomentar a colaboración entre as
universidades e a súa internacionalización e afondar na especialización dos campus.
RETOS E NECESIDADES
Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que dea resposta ás necesidades do alumnado e do mercado laboral.
Acadar unha maior integración das universidades galegas co tecido económico e social, non só no ámbito da investigación, senón tamén no ámbito da docencia e
recuperar o liderado da Universidade como motor de cambio da sociedade galega.
Fomentar a colaboración entre as universidades, a súa internacionalización, e afondar na especialización dos campus.
Mellorar os sistemas de avaliación da calidade do ensino universitario.
Ampliar a educación universitaria para acompañar aos graduados ao longo da súa traxectoria profesional.

4.1.5 Diminuír o fracaso escolar, reducir o abandono educativo temperán e mellorar os resultados educativos especialmente do alumnado
con necesidades educativas especiais e do alumnado con necesidades específicas
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RETOS E NECESIDADES
Consolidar un rendemento escolar por enriba da media europea, reducindo aínda máis o fracaso escolar e o abandono educativo temperán e mellorar os resultados
educativos do conxunto do alumnado, en especial do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (alumnado con necesidades educativas especiais,
dificultade de aprendizaxe, altas capacidades, alumnado estranxeiro, etc.).
Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo galego.

4.1.6 Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis vinculado á innovación e a investigación educativa, dirixido
á mellora da súa práctica docente. Devolver o prestixio ao labor que realiza o profesorado en todos os niveis de ensino.
RETOS E NECESIDADES
Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis vinculado á innovación e a investigación educativa, dirixido á mellora da súa práctica
docente.
Fomentar a reciclaxe profesional do profesorado, de xeito que se manteña actualizado á realidade existente en cada momento e aliñado coas demandas do sistema
educativo.

4.1.7 Reforzar o sistema educativo do ensino especial e das ensinanzas de réxime especial, mediante a reforma e a modernización dos
sistemas educativos, en especial no que atinxe ao dominio efectivo dunha terceira lingua.
RETOS E NECESIDADES
Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo galego.
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RETOS E NECESIDADES
Reforzar o sistema educativo mediante a súa adaptación aos novos retos, a modernización, incluídas as infraestruturas, e o desenvolvemento de novas capacidades
para a economía dixital e as vocacións científicas, perfeccionando o sistema plurilingüe. Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis
vinculado á innovación e a investigación educativa, consolidando o uso das tecnoloxías dixitais.
Introducir sistemas de avaliación da calidade do ensino e do financiamento de proxectos

4.1.8 Promover unha educación accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo e reforzar a
función que desempeña a educación, xunto coas familias, na plena realización dos dereitos humanos, a paz, o exercicio responsable da
cidadanía local e global, a igualdade de xénero, o desenvolvemento sustentable e a saúde
RETOS E NECESIDADES
Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo galego.
Reforzar a función que desempeña a educación, xunto coas familias, na plena realización dos dereitos humanos, a paz, o exercicio responsable da cidadanía local
e global, a igualdade de xénero, o desenvolvemento sustentable e a saúde.
Favorecer un entorno propicio para os fillos de familias inmigrantes co fin de garantir a súa plena inclusión na sociedade.
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PA 4.2 FACER QUE O CRECEMENTO CHEGUE A TODA A CIDADANÍA, EN PARTICULAR ÁS PERSOAS MÁIS DESFAVORECIDAS E APOIAR A INTEGRACIÓN
SOCIOECONÓMICA DA POBOACIÓN RETORNADA E INMIGRANTE

4.2.1 Dotar de integridade un sistema de garantía de ingresos para que as persoas sen recursos ou con insuficiencia destes podan cubrir
as súas necesidades básicas
RETOS E NECESIDADES
Consolidar, dende a complementariedade, un sistema de garantía de ingresos para as persoas, a través dunha inserción sociolaboral con emprego digno e, de non
ser o caso, garantir un sistema áxil de ingresos mínimos para que as persoas accedan aos recursos básicos.
Achegar os recursos e os servizos necesarios aos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia.

4.2.2 Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situacións de vulnerabilidade, pobreza ou exclusión social e loitar contra
calquera forma de discriminación ademais de garantir a igualdade de oportunidades e o acceso aos servizos públicos da poboación
retornada e inmigrante
RETOS E NECESIDADES
Activar itinerarios integrados e personalizados de inserción, tendo en conta as diferenzas das zonas rurais fronte as urbanas para mellorar a inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social.
Apostar pola implementación de políticas que promovan o desenvolvemento comunitario como elemento vertebrador da cohesión social e a sustentabilidade do
sistema.
Contemplar a inmigración como un activo potencial relacionado co reto demográfico, na medida en que contribúe á renovación xeracional e á dinamización social,
laboral e económica.
Definir novos modelos de formación profesional adaptada ás persoas en risco de exclusión.
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RETOS E NECESIDADES
Desenvolver accións integrais que fomenten a diversidade e a igualdade de trato e a loita contra todo tipo de discriminación para aumentar a integración sociolaboral, a contratación e o emprego por conta propia das persoas migrantes e outras persoas en situación de vulnerabilidade, puntual ou crónica.
Desenvolver modelos de acreditación de competencias adquiridas no estranxeiro e o recoñecemento da experiencia laboral das persoas migrantes.
Facilitar o acceso aos servizos ás persoas que viven en territorios afectados polo fenómeno da exclusión territorial, a través de servizos de atención itinerantes,
garantido a dispoñibilidade de servizos de transporte e facilitando a atención on-line trala formación necesaria en TIC.
Facilitar o pleno desenvolvemento das persoas e unidades familiares máis vulnerables e atender as necesidades derivadas das situacións de exclusión social e as
familias con persoas con dependencia ou menores a cargo, con especial atención á monoparentalidade, de cara a mellora da súa calidade de vida.
Favorecer a inmigración e a acollida da poboación recentemente chegada ás áreas rurais con políticas integrais de benvida e acollida a novos/as residentes.
Favorecer o acceso aos servizos básicos de calidade para toda a poboación e aproveitar o potencial inclusivo do sector primario de cara a poñer fin ao círculo de
exclusión territorial, ademais da produción doutras externalidades positivas como a economía verde ou a economía social que ofrecen moitas posibilidades en
canto á integración dos grupos de poboación en situación de vulnerabilidade.
Garantir a adecuada atención especializada do sistema de saúde aos problemas de saúde mental, como elemento asociado á exclusión, fomentando medidas de
prevención desde a detección temperá na escola á atención primaria de saúde.
Impulsar a integración socioeconómica de comunidades marxinadas.
Impulsar a responsabilidade social empresarial, recoñecendo o seu compromiso a través do selo de empresa inclusiva, e promover a colaboración da iniciativa
privada nos obxectivos de inclusión social das persoas e familias máis vulnerables.
Mellorar a accesibilidade para as persoas máis vulnerables aos servizos de atención sanitaria, sociais e de orientación, formación e educación, dando una resposta
axeitada as súas necesidades, incluíndo a eliminación dos estereotipos.
Previr o senfogarismo para evitar a súa aparición e consolidación e eliminar o chabolismo ou outras situacións de infravivenda.
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RETOS E NECESIDADES
Promover unha educación accesible e inclusiva, especialmente entre adolescentes e adultos con baixa cualificación, que reduza o abandono educativo temperán e
o fracaso escolar, mellore os niveis de cualificación e dote aos cidadáns e cidadás das habilidades e competencias, persoais e profesionais, necesarias para a súa
inserción no mercado de traballo e erradicación da pobreza e exclusión social.
Romper co illamento e soidade das persoas maiores fomentando a súa participación na sociedade mediante a intervención social grupal e comunitaria, tendo en
conta que a soidade se manifesta de maneira diferente nas zonas urbanas e nas rurais.
Superar a fenda dixital como elemento de exclusión e paliar os efectos da transformación dixital do mercado de traballo nos grupos de poboación en situación de
vulnerabilidade e outros ata agora non vulnerables que se ven afectados pola fenda dixital.

4.2.3 Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia e atender as necesidades
derivadas da mesma
RETOS E NECESIDADES
Actuar de xeito preventivo para contribuír a aumentar a esperanza de vida libre de dependencia e garantir os dereitos das persoas maiores, a non discriminación
e a igualdade de oportunidades, promovendo medidas coa perspectiva de xénero.
Apostar pola atención social á dependencia e a discapacidade na súa contorna vital e social, reforzando a provisión de recursos de proximidade.
Crear emprego vinculado ao sistema para a autonomía e atención á dependencia e potenciar a sinerxía co sistema sanitario
Achegar os recursos e os servizos necesarios aos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia.
Facilitar o pleno desenvolvemento das persoas e unidades familiares máis vulnerables e atender as necesidades derivadas das situacións de exclusión social e as
familias con persoas con dependencia ou menores a cargo, con especial atención á monoparentalidade, de cara a mellora da súa calidade de vida.
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RETOS E NECESIDADES
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.

4.2.4

Mellorar a atención social e a calidade de vida das persoas con discapacidade e das persoas maiores, garantindo a accesibilidade
universal e fomentando a eliminación de calquera tipo de barreira que impida a súa participación en termos de igualdade, así
como previr as situacións de dependencia
RETOS E NECESIDADES

Actuar de xeito preventivo para contribuír a aumentar a esperanza de vida libre de dependencia, promocionar a autonomía persoal e garantir os dereitos das
persoas maiores, a non discriminación e a igualdade de oportunidades, promovendo medidas coa perspectiva de xénero.
Apostar pola atención social á dependencia e a discapacidade na súa contorna vital e social, reforzando a provisión de recursos de proximidade. Apostar polo
envellecemento activo e a solidariedade interxeracional.
Establecer a prevención como obxectivo transversal nos sistemas de emprego, sanidade, vivenda e educación, principalmente, para previr a perpetuación de
situacións desfavorables con alto risco de terminar nos servizos sociais nun estado da situación máis agravada e con maior complexidade de intervención.
Facilitar o acceso da poboación maior ás comunicacións e ás redes tecnolóxicas.
Fomentar a I+D+i na atención, protección e promoción das persoas e os seus dereitos, de maneira accesible e alcanzable, que lles permita acadar unha maior
independencia.
Garantir a accesibilidade universal e fomentar a eliminación de calquera tipo de barreira que impida a participación das persoas con discapacidade en termos de
igualdade. Garantir a eliminación de barreiras en todos os inmobles e instalacións das administracións públicas galegas.
Normalizar a imaxe das persoas con discapacidade e outorgarlles maior visibilidade nos medios de comunicación.
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RETOS E NECESIDADES
Potenciar a figura do/a asistente persoal para facilitar a inclusión social das persoas en situación de dependencia.
Visibilizar e apoiar o papel das persoas maiores como motor de cambio e a súa contribución ao benestar familiar e promover o seu empoderamento.

4.2.5 Acadar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, impulsando unha maior e mellor participación das mulleres en todos
os ámbitos sociais e profesionais e nos procesos de toma de decisións
RETOS E NECESIDADES
Acadar o equilibrio de xénero na toma de decisións e a política e asegurar a participación plena da muller e garantir a igualdade de oportunidades.
Desenvolver actividades de información, formación, orientación, asesoramento, acompañamento e sensibilización que contribúan a concienciar sobre a necesidade
de acadar a igualdade entre mulleres e homes.
Eliminar a discriminación por razón de sexo e as fendas de xénero no acceso, permanencia e promoción no emprego e favorecer a autonomía económica e o
desenvolvemento profesional das mulleres desde unha cultura da innovación.
Favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, á vez que se promove un modelo de sociedade corresponsable no que homes e mulleres compartan de
maneira equilibrada as responsabilidades domésticas e familiares e realicen un uso equitativo dos tempos e das medidas de conciliación.
Garantir a igualdade de participación e de oportunidades no mercado laboral, incluída a igualdade de retribución. Impulsar o emprendemento e o autoemprego
femininos.
Impulsar o cambio de valores, actitudes, roles e estereotipos que sustentan a desigualdade de xénero a través dun modelo educativo que promova a igualdade
entre mulleres e homes en todas as súas dimensións.
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RETOS E NECESIDADES
Reforzar a perspectiva de xénero en todas as políticas públicas e nos diferentes ámbitos co fin de contribuír á mellora da calidade de vida, da saúde e ao benestar
integral da poboación feminina, así como á eliminación das desigualdades entre mulleres e homes na sociedade.

4.2.6 Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias articulando unha resposta global e coordinada
RETOS E NECESIDADES
Rematar coa violencia e os estereotipos de xénero.
Protexer e apoiar ás mulleres que sofren violencia de xénero. Fortalecer os mecanismos para a prevención e a rápida detección das distintas manifestacións da
violencia de xénero.
Incidir en medidas de sensibilización sobre as causas e efectos que a violencia de xénero ten sobre as mulleres, sobre os nenos e as nenas, e sobre a sociedade en
xeral
Poñer en marcha programas de concienciación que promovan a inserción laboral das vítimas de violencia de xénero como un medio para conseguir a súa
recuperación integral.
Reforzar a resposta institucional para unha adecuada intervención e atención integral ás vítimas de violencia de xénero.
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PA 4.3 POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA COMO ELEMENTOS CLAVE PARA CONSTRUÍR UNHA SOCIEDADE INCLUSIVA E COHESIONADA E QUE
CONTRIBÚA Á CALIDADE DE VIDA DA CIDADANÍA

4.3.1 Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores
produtivos, facilitando o acceso á cultura da cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e internacionalización. Apoiar á industria
de contidos culturais, dende a artesanía ata o audiovisual, para que aproveite as oportunidades que ofrece un mercado global e
dixitalizado.
RETOS E NECESIDADES
Consolidar unha visión social da cultura como valor esencial e imprescindible para o desenvolvemento integral da sociedade.
Estimular a produción e a distribución cultural, especialmente en galego, por todo o territorio de Galicia, co fin de favorecer a democratización da cultura, isto é,
a inclusión e a participación na cultura de toda a sociedade.
Poñer en valor a cultura e facilitar o acceso á mesma, incidindo na igualdade de oportunidades para todas as persoas.
Asentar un tecido social e empresarial da cultura potenciado e fortalecido que desempeñe una actividade que cree riqueza. Promocionar e apoiar a cultura como
un medio de vida e apostar pola profesionalización das persoas creadoras.
Integrar a cultura e en particular o audiovisual galego no marco das industrias culturais e creativas europeas. Considerar o audiovisual como sector industrial
integrado na industria 4.0, polo seu carácter creativo e innovador na xeración e produción de contidos e situalo en posición de liderado nun momento de continuos
cambios de hábito de consumo e modelos de negocio.
Potenciar o papel da CRTVG como motor de innovación, tanto da industria creativa coma do sector tecnolóxico e como instrumento de difusión internacional de
contidos culturais galegos. Incrementar a relevancia da televisión e da radio pública galega como elemento de tracción de pequenas e medianas empresas.
Avanzar na proxección exterior e a internacionalización da produción cultural de Galicia, logrando que Galicia sexa un referente internacional na xeración de
contidos.
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RETOS E NECESIDADES
Fomentar o uso das novas ferramentas dixitais e tecnolóxicas para o desenvolvemento da cultura en todas as súas facetas, potenciando o posicionamento da
cultura galega no marco da sociedade dixital. Apoiar a innovación cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, así como a colaboración
entre as institucións públicas e privadas e a boa gobernanza no ámbito da cultura.
Garantir a igualdade de oportunidades no acceso á cultura: deseño de espazos e programacións culturais inclusivos asegurándose de que ningún colectivo teña
problemas de acceso por cuestións económicas, de xeito que a cultura actúe como elemento de integración social da poboación máis desfavorecida

4.3.2 Fortalecer a programación e os servizos dispoñibles nas bibliotecas, arquivos, museos e centros de interpretación, para lograr a
participación activa da cidadanía como usuaria destes servizos e como consumidora dunha oferta cultural de calidade
RETOS E NECESIDADES
Consolidar unha visión social da cultura como valor esencial e imprescindible para o desenvolvemento integral da sociedade. Estimular a produción e a distribución
cultural de base por todo o territorio de Galicia, co fin de favorecer a democratización da cultura, isto é, a inclusión e a participación na cultura de toda a sociedade.
Apoiar a innovación e asegurar a calidade dos servizos públicos culturais fomentando o uso das novas ferramentas dixitais e tecnolóxicas para o desenvolvemento
da cultura en todas as súas facetas, potenciando o posicionamento da cultura galega no marco da sociedade dixital.
Asegurar a cobertura territorial do servizo de bibliotecas e integrar ás bibliotecas e outros servizos públicos na súa contorna social a fin de que a poboación na
súa diversidade goce destes espazos máis próximos aos seus intereses.
Facer das bibliotecas e outros espazos culturais públicos ferramentas máis atractivas para a mocidade, reconverténdose en espazos de intercambio e
descubrimento, sobre todo no rural. Apostar pola actualización de fondos e a adaptación de espazos.
Continuar poñendo en valor a cultura e facilitar o acceso á mesma, incidindo na igualdade de oportunidades para todas as persoas.
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4.3.3 Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia como un recurso vivo e accesible.
RETOS E NECESIDADES
Consolidar unha visión social da cultura como valor esencial e imprescindible para o desenvolvemento integral da sociedade.
Promover a difusión e a posta en valor do patrimonio cultural material e inmaterial e fomentar as accións destinadas a investigar e ampliar o seu coñecemento e
as súas necesidades de conservación, restauración e rehabilitación.
Fomentar a I+D+i no sector cultural que permita a salvagarda do patrimonio e propiciar a creación de emprego e riqueza.
Potenciar a innovación dixital aplicada á dinamización e salvagarda do patrimonio e a produción cultural da Comunidade como recurso vivo e accesible e
compoñente fundamental da nosa tradición, identidade e recoñecemento colectivo; incluíndo a lingua galega como creadora de cultura e vehículo de posibilidades
representativas.
Deseñar políticas globais en cuestións relacionadas co patrimonio que cren pasarelas coas políticas sectoriais, sobre todo de ordenación do territorio.
Fomentar os coñecementos tradicionais sobre o patrimonio cultural como recurso que dinamice a vida no mundo rural e urbano.
Fomentar o uso das novas ferramentas dixitais e tecnolóxicas para o desenvolvemento da cultura en todas as súas facetas, potenciando o posicionamento da
cultura galega no marco da sociedade dixital.
Dinamizar a elaboración dos informes de patrimonio natural que permiten preservar a o estado dos bens de interese cultural e natural de Galicia.

442

TOMO I – PEG 22-30

4.3.4

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.
RETOS E NECESIDADES

Conseguir que a cidadanía teña garantida a posibilidade de vivir en galego en todos os ámbitos, se o desexar.
Conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, priorizando a súa presenza en sectores estratéxicos.
Promover unha visión afable, moderna e útil da lingua galega que esfarele prexuízos, reforce a súa estima e aumente a súa demanda.
Conseguir que a cidadanía teña garantida a posibilidade de vivir en galego en todos os ámbitos, se o desexar.
Incorporar a crecente poboación inmigrante ao galego, garantíndolle, para este fin, unha oferta formativa accesible, gratuíta, atractiva e de calidade.
Reforzar a política lingüística de promoción, coñecemento e uso do galego.
Promover que os produtos culturais de maior demanda na infancia e a mocidade estean dispoñibles en galego, potenciando a subtitulación e a tradución.
Habilitar dentro da cultura xuvenil espazos de uso para o galego, a través dunha oferta de produtos de demanda masiva no eido da cultura, o deporte e do ocio.
Incrementar o apoio ás expresión culturais e de comunicación emerxentes e innovadoras como as redes sociais para que o seu desenvolvemento se faga en galego.
Fomentar a proxección das expresións culturais en galego fóra de Galicia, impulsando programas de tradución a outras linguas.
Posicionar a lingua galega na designación e etiquetaxe dos produtos comerciais e no ámbito empresarial como marca de proximidade, confianza e denominación
de orixe.
Conseguir identificar o galego coa modernidade a través dunha CRTVG conectada cos movementos e tendencias culturais e sociais máis dinámicos e innovadores.
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RETOS E NECESIDADES
Potenciar a labor da CRTVG como ferramenta para manter a lingua e a cultura galega como elementos de referencia e de proxección da imaxe de Galicia. Garantir
unha oferta informativa, sobre lecer e cultura tematicamente variada e de calidade.
Apoiar institucionalmente o uso e a promoción do galego nas comunidades de fóra da Galicia territorial nas que ten uso e pervivencia.
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PA 4.4 IMPULSAR A COHESIÓN TERRITORIAL E DESENVOLVER OS SERVIZOS NO TERRITORIO BAIXO O CONCEPTO DE CIDADE ÚNICA.

4.4.1 Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os
valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo industrial.
RETOS E NECESIDADES
Fomentar solo industrial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, con
especial atención ás áreas transfronteirizas con Portugal. Reforzar a conectividade do solo coas vías de comunicación, fundamentalmente alternativas ao
transporte por estrada.
Favorecer a conectividade TIC necesaria para garantir a vertebración dixital do territorio de xeito seguro e sostible. Posta en marcha da plataforma Galicia
territorio intelixente, que consolide en base cartográfica única toda a información en tempo real xerada a través das redes de sensorización, captación de imaxes
e outras fontes de datos.
Ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Establecer catálogos e directrices da
paisaxe, con carácter vinculante en urbanismo, co obxecto de protexer, xestionar e ordenar a paisaxe de Galicia
Mellorar e actualizar a información cartográfica e xeográfica necesaria para o desenvolvemento de estudos territoriais que contribúan a protección da paisaxe e
o seguimento dos instrumentos de ordenación do territorio.
Creación dunha Plataforma Urbanística Dixital de Galicia que permita a tramitación integral dos instrumentos de planeamento territorial e urbanísticos, a través
dun modelo de sistemas que dea soporte ao proceso completo de tramitación e posibilite de xeito seguro e transparente o intercambio e acceso á información a
todos os axentes implicados no proceso.
Manter actualizadas as directrices de ordenación do territorio de Galicia.
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