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1.

ENFOQUE ESTRATÉXICO XERAL DO PEG 2022-2030
Estrutura

1.1.

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 da cidadanía galega, en especial o dos máis desfavorecidos, para seguir a artellar unha
sociedade ben formada, libre e cohesionada.
¿Que pretende o Plan?

Deseñar a

Galicia do
futuro,
poñendo no centro
o reto

demográfico

Favorecer os valores
diferenciais de
Galicia como motores de

desenvolvemento

1.

Acadar unha
Galicia máis
sostible e
climáticamente
neutra, mais
dixital e
resiliente

Superar o impacto
causado pola Covid-19
e lograr unha

recuperación
sostible,

resistente e
inclusiva

Promover
unha sociedade
moderna,
competitiva,
solidaria e

cohesionada

Amosar unha senda

rigorosa
e estable de

previsible,

actuación do goberno,
impulsar e coordinar
as diferentes
estratexias

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 ecolóxica e
climáticamente neutra, máis dixital, máis resistente e mellor adaptada aos retos actuais
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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

•

Cohesión social e territorial

•

Gobernanza

Eixe 1: O reto demográfico
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Eixe 2: Galicia verde e sostible

Eixe 3: Competitividade e crecemento

Eixe 4: Cohesión social e territorial

Eixe 5: Gobernanza

O Plan Estratéxico 2022-2030 está estruturado en tres niveis principais: eixe, prioridade de
actuación e obxectivo estratéxico / obxectivo instrumental. O PEG consta, en concreto, de 20
prioridades de actuación e 70 obxectivos estratéxicos.
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Así mesmo, o plan integra os principios horizontais de asociación, promoción da igualdade entre
homes e mulleres e non discriminación, e desenvolvemento sustentable.
O seguinte cadro mostra unha representación esquemática dos eixes transversais así coma os
principios horizontais da estratexia do PEG 2022-2030.
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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

Eixe 3

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 desastres naturais
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
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 sinxelos, accesibles e áxiles que redunden nunha atención
eficiente e de calidade
5.2. Unhas finanzas sustentables para un crecemento san
5.3 Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa
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Principios horizontais

1.2.

Principio de asociación
O principio de asociación pretende a participación de todos as partes pertinentes na preparación,
execución, seguimento e avaliación do Plan Estratéxico 2022-2030.
No proceso de elaboración da planificación estratéxica solicitouse a colaboración de:
1.

Autoridades públicas rexionais e locais: sendo as diferentes Consellerías da Xunta de
Galicia as encargadas de recompilar toda a información facilitada polas unidades
administrativas participantes.

2.

Axentes económicos e sociais: sindicatos máis representativos, patronais, Consello
Económico e Social, Cámara de Comercio, etc.

3.

Representantes da sociedade civil, incluíndo: interlocutores ambientais, organismos de
acción social, organismos responsables dos principios horizontais de desenvolvemento
sostible, igualdade de xénero e non discriminación.

O proceso de participación levouse a cabo fundamentalmente a través da celebración de mesas
de traballo, nas que, ao longo de varias fases, definíronse os principais trazos que configuran a
situación actual de Galicia, os principais retos e necesidades e finalmente a proposta das liñas de
actuación para poder cumprir cos retos marcados.
Posteriormente, a definición da estrutura do plan a través da definición de eixes, prioridades de
actuación e obxectivos estratéxicos, tivo lugar nun proceso interno entre a Consellería de
Facenda e Administración Pública, encargada dos traballos de planificación estratéxica, e o resto
de consellerías da Xunta de Galicia. Para esta fase empregouse toda a información derivada do
proceso participativo anterior, de xeito que o plan nútrese de todas as propostas facilitadas por
todos os axentes participantes.
O listado de participantes, temas tratados e principais conclusións derivadas do debate no seo
das mesas de traballo, aparece recollido no Tomo III.
Ademais da celebración das mesas de traballo, toda a información do proceso de elaboración,
así coma os documentos provisionais deste plan foron sometidos a un proceso de participación
cidadá, articulado a través:
-

da páxina web do Plan Estratéxico (www.planestratexico2030.gal) a través da cal todos
os axentes sociais e a cidadanía en xeral puideron coñecer o proceso de elaboración do
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plan e documentación sobre o mesmo, así como facer as súas achegas por medio dun
formulario habilitado ao efecto.
-

do enderezo electrónico da unidade de xestión do Plan: planestratexico@xunta.gal

Igualdade de xénero e non discriminación
A igualdade de oportunidades é un principio xeral cuxos dous aspectos son: a igualdade entre
mulleres e homes e a igualdade de trato entre as persoas (non discriminación). Este principio
xeral debe aplicarse en todos os sectores, en especial na vida profesional, a educación e o acceso
á asistencia sanitaria, os bens e servizos.
A promoción da igualdade debe ser un principio básico das políticas públicas, xa que constitúe
un valor fundamental dunha sociedade democrática moderna e á súa vez é un factor de impulso
do crecemento económico e da prosperidade.
O presente Plan Estratéxico identifica, dentro do diagnóstico da situación socioeconómica e na
matriz DAFO, as necesidades relacionadas coas fendas de xénero e a discriminación de persoas
existentes nos distintos ámbitos de actuación. Para permitir a redución das mesmas definíronse
unha serie de obxectivos estratéxicos e prioridades de actuación que contribúen, a través de
accións específicas, a esta finalidade.
Ademais das actuacións de carácter específico, debe terse en conta a igualdade de xénero e entre
persoas como un principio horizontal, de xeito que a dimensión de xénero e de non
discriminación, como estratexia de mellora das políticas públicas, implica que ningún aspecto da
realidade económica, social, cultural e política, e en consecuencia tampouco ningunha
intervención que teña lugar desde os poderes públicos, sexa alleo ás persoas. En definitiva, a
análise da realidade das persoas debe ter en conta ambas dimensións, o que implicará coñecer a
situación, as necesidades, as achegas e saberes de mulleres e de homes.
Os principais aspectos nos que se pretende incidir, tendo en conta a perspectiva de xénero e de
non discriminación nas diferentes políticas públicas, son fundamentalmente:
1. Combater os estereotipos. Os estereotipos son unha das causas profundas da desigualdade
entre homes e mulleres e afectan a todos os ámbitos da sociedade. As expectativas
estereotipadas baseadas en normas fixas para mulleres e homes, nenas e nenos limitan as súas
aspiracións, as súas eleccións e a súa liberdade e contribúen en gran medida á brecha entre
mulleres e homes e entre as distintas esferas da sociedade.
2. Prosperar nunha economía con igualdade de xénero e entre persoas, tratando de:
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- Aumentar a participación das mulleres e de persoas afectadas por algún tipo de discriminación
no mercado de traballo
- Mellorar a conciliación da vida privada e la vida profesional
- Eliminar a brecha salarial e de pensións entre homes e mulleres
3. Igualdade nos postos de mando en todos os ámbitos da sociedade, de forma que exista
equilibrio na toma de decisións e na política e que non se desperdicie o talento e a capacidade
das mulleres.

O PEG está aliñado co principio de transversalidade da perspectiva de xénero recollido no VIII
Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 20222027, xa que ten entre os seus fins o de impulsar e fortalecer a consideración da igualdade de
xénero e a non discriminación como elementos horizontais e transversais en todas as políticas e
accións da administración pública galega e, polo tanto, non abordar este tema unicamente baixo
un enfoque de accións directas e específicas.

Desenvolvemento sostible
Os obxectivos do presente Plan Estratéxico perseguiranse en consonancia co obxectivo de
promover o desenvolvemento sostible establecido no artigo 11 do Tratado de Funcionamento da
Unión Europea (TFUE), nos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable das Nacións Unidas
(Axenda 2030), o Acordo de París (2015), o Pacto Verde Europeo (2019) e o principio de «non causar
un dano significativo» (en inglés “Do No Significant Harm” - DNSH), no marco do Mecanismo de
Recuperación e Resiliencia 1
A pesar de que o Eixe 2 do plan céntrase no eido medioambiental, o desenvolvemento sostible e
o principio de no causar danos significativos ao medio ambiente debe estar presente en todas as
políticas públicas e actuacións recollidas na presente planificación.
O principio DNSH debe interpretarse a través de seis obxectivos ambientais:
-

Mitigación do cambio climático. Considérase que unha actividade causa un dano
significativo á mitigación do cambio climático se conduce a importantes emisións de
gases de efecto invernadoiro ( GEI).

O principio de DNSH recóllese no Reglamento de Taxonomía da UE, peza fundamental para unhas Finanzas Sostibles na
Unión Europea, pois define criterios harmonizados para calificar unha actividade económica como ambientalmente
sostible. Ademais de recollerse neste Reglamento, tamén se incorpora a súa aplicación no Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia (Reglamento 2021/241).

1

20

TOMO II – PEG 22-30

-

Adaptación ao cambio climático. Considérase que unha actividade causa un dano
significativo á adaptación ao cambio climático se conduce a un maior impacto adverso do
clima actual e futuro, sobre a propia actividade ou sobre as persoas, a natureza ou os
activos.

-

Uso sostible e protección da auga e os recursos mariños. Considérase que unha actividade
causa un dano significativo ao uso sostible e á protección dos recursos hídricos e mariños
se é prexudicial para o bo estado ou ao bo potencial ecolóxico das masas de auga,
incluídas as augas superficiais e subterráneas, ou ao bo estado ambiental das augas
mariñas.

-

Transición á economía circular. Considérase que unha actividade causa un dano
significativo á economía circular, incluíndo a prevención e a reciclaxe de residuos, se
conduce a ineficiencias significativas no uso de materiais ou no uso directo ou indirecto
de recursos naturais, ou se aumenta a xeración, incineración ou eliminación de residuos,
ou se no longo prazo a eliminación de refugallos pode causar danos ambientais
importantes

-

Prevención e control da contaminación. Considérase que unha actividade causa un dano
significativo á prevención e o control da contaminación se conduce a un aumento
significativo das emisións de contaminantes ao aire, á auga ou ao chan.

-

Protección e restauración da biodiversidade e o ecosistema. Considérase que unha
actividade causa un dano significativo á protección e restauración da biodiversidade e os
ecosistemas se é significativamente prexudicial para o bo estado e a resiliencia dos
ecosistemas, ou prexudicial para o estado de conservación dos hábitats e especies,
incluídas as de interese para a Unión.

No seguimento e avaliación do Plan, informarase sobre as medidas de apoio á consecución dos
obxectivos relacionados co cambio climático e o desenvolvemento sustentable, así como a
evolución e cumprimento das metas establecidas para os indicadores definidos no ámbito
medioambiental. As actuacións contempladas no Plan e que poidan ter efectos significativos
sobre o medio ambiente, someteranse con carácter previo ao trámite ambiental que lles
corresponda en virtude do establecido na normativa en materia de avaliación ambiental.
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2. ESTRATEXIA OPERATIVA DOS EIXES DO PEG 2022-2030
Neste apartado relaciónanse primeiramente os obxectivos estratéxicos coas súas prioridades de
actuación e Eixes prioritarios, e posteriormente exponse o detalle da formulación estratéxica do
PEG por prioridades de actuación e obxectivos estratéxicos onde se mostra principalmente para
cada un deles as liñas de actuación máis destacadas, os plans sectoriais, os indicadores e os
programas de gasto.
EIXE 1. O RETO DEMOGRÁFICO

A COMPLEXIDADE DA ANÁLISE DAS DINÁMICAS DEMOGRÁFICAS
A crecente preocupación polas dinámicas demográficas, con manifestacións que se estenden
dende o ámbito público ao privado e con ampla repercusión na sociedade, obedece a unha serie
de causas concatenadas se ben de distinta índole, que se suman á hora de centrar a atención no
devir da poboación e na significación do cambio demográfico tanto en Galicia como en España e
nos países da nosa contorna.
Nun contexto de disruptivas transformacións (agudizadas nestes dous últimos anos pola
pandemia da COVID-19), e cando aínda existe certa incerteza na evolución da realidade
socioeconómica, cómpre non abordar o estado da poboación en Galicia á marxe dos cambios
globais e sen ter en conta as esixencias da propia análise demográfica.
Precísase, así, avanzar na prospectiva pero atendendo a que os ritmos da demografía non son os
da economía. Se no eido da economía a adopción de medidas a curto e medio prazo e unha
axeitada planificación poden mostrar resultados satisfactorios, na medida en que permiten evitar
ou acadar determinados resultados, na evolución demográfica, polo contrario, a maior
“autonomía relativa” de variables demográficas que parecerían reflectir unha certa inercia no seu
comportamento, faina menos permeable á acción inmediata de políticas tendentes a reorientala.
E así o entendeu a Lei 5/2021, de 2 de febreiro de Impulso Demográfico de Galicia -fundamento
normativo superior na xestión do cambio demográfico na Comunidade Autónoma-, que recolle
no corpo da exposición de motivos que “É necesario un compromiso estratéxico que permita
establecer medidas estables a medio e longo prazo. A presente Lei de impulso demográfico de
Galicia ten como obxectivo servir de marco e orientación das accións en materia demográfica,
que deben transcender o ámbito político temporal e ser planificadas considerando os seus
efectos a medio e longo prazo e acadando un consenso sociopolítico ao obxecto de establecer un
marco regulador que de amparo a políticas estables”.
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Fronte ao peso desa inercia que se apuntaba no parágrafo anterior imponse unha visión sistémica
e dinámica, apoiada na interdisciplinariedade, perspectiva de análise que dota aos cambios
demográficos de sentido, e que permite a adopción dunha visión superadora daquela vella e
estreita concepción que reduce o réxime demográfico á súa expresión meramente cuantitativa,
asumindo que os aspectos cualitativos son tamén intrínsecos á análise da poboación e non
externos á mesma.
O cambio é un elemento, poderíase dicir, consubstancial á especie humana e, polo tanto, á
poboación que habita en contextos físicos, sociais e económicos que se transforman
continuamente e requiren capacidade de resposta e de adaptación ás modificacións do ambiente
en que se desenvolve a súa vida. Para a demografía, a poboación é parte fundamental destes
procesos e o desenvolvemento das súas compoñentes —reprodución e dinámicas familiares,
saúde e supervivencia, mobilidade e migracións— son obxecto de continua observación, análise e
interpretación.
O anterior implica admitir tamén que a análise dos comportamentos humanos esixe asumir o reto
da súa complexidade. Pois se no momento inicial de análise dunha poboación se impón a
necesidade de reducir a realidade a elementos calculables e cuantificables para describir, analizar
e comprender os mecanismos que rexen a súa composición e evolución, esa mesma obriga de
”simplificar” a realidade supón tamén unha alerta para non perder de vista a súa complexidade.
Nos estudos da poboación non abonda con saber como funcionan os mecanismos da demografía,
tamén hai que intentar interpretar por que varían, descubrir as interrelacións e as causas
profundas que os determinan. De aí que as achegas á poboación se foran orientando cara
explicitar as interdependencias entre produción, reprodución e marco institucional -do que é unha
boa mostra o presente documento do Plan Estratéxico de Galicia (PEG) 2022-2030-, pois todo o
que incida sobre a organización social faino tamén sobre as variables demográficas, e a súa vez,
todo o que afecta á dinámica e a estrutura da poboación influirá sobre a organización e a situación
da reprodución económica e social. Aspectos que constitúen o cerne do “metabolismo
demográfico”, unha perspectiva de análise que facilita illar o que é o resultado directo de
movementos e inercias demográficas provocadas por mecanismos ou forzas derivadas da propia
estrutura e volume da poboación, antes que asignar os cambios a determinantes doutra natureza.
O recente Proxecto europeo FUTURESOC (Forecasting Societies Adaptive Capacities to Climate
Change), profundando nesta liña de “metabolismo demográfico”, salienta o valor exponencial da
educación para a demografía, a economía e a consecución de sociedades máis igualitarias. Cómpre
insistir en que o obxectivo central do devandito proxecto europeo –como se sinala textualmenteo constitúe a produción dunha síntese integral do estado de coñecemento sobre os impulsores
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da futura fecundidade, mortalidade, migración e educación e a súa tradución en proxeccións de
escenarios por idade, sexo e nivel de educación para todos os países do mundo ata 2100.
En Galicia, como nas demais sociedades da nosa contorna, producíronse nos últimos anos unha
serie de mudanzas, intrínsecas ao que se coñece como cambio demográfico, que se reflicten na
estrutura e dinámica demográficas –amplamente expostas na Diagnose recollida no Tomo I do
presente Plan Estratéxico- e implican, de seu, importantes consecuencias dende o punto de vista
persoal, da sociedade, da economía, da política ou do medio ambiente. Algúns destes cambios
foron de tal calado que reclaman actuacións e medidas tamén de impacto, como as que no
presente plan se contemplan, se se pretende manter os niveis de benestar e de calidade de vida
da poboación a medio e longo prazo.

POBOACIÓN EN GALICIA E CAMBIOS GLOBAIS
Ficou apuntada a imposibilidade de abordar o estado da poboación en Galicia á marxe dos
cambios globais e a necesidade de situalos nun contexto espacial máis amplo, como o español e
europeo principalmente, sen esquecer como se insire en dinámicas mundiais como mostran os
datos seguintes, referidos principalmente á progresión da lonxevidade humana e á súa
interacción cos cambios no sistema reprodutivo.
Dende hai máis dun século e medio a lonxevidade humana está a aumentar a un ritmo de tres
meses cada ano. Unha evolución tan extraordinariamente continuada, que precisou dunha
notable extensión temporal, produciu, e segue a producir, unha profunda transformación no
sistema reprodutivo humano. É ben sabido que a especie humana mantivera en decenas de miles
de anos unha esperanza de vida ao nacer de entre 30 e 40 anos, explicable, en gran medida, pola
alta mortalidade infantil e xuvenil, o que significaba que nunha parte moi substantiva os
nacementos estaban abocados a unha morte temperá. Esta elevada mortalidade facía necesaria
unha alta fecundidade para poder garantir a substitución das poboacións adultas e, xa que logo,
a reprodución da especie. Compréndese así que o aumento da esperanza de vida nas proporcións
sinaladas alterara en profundidade este escenario. Este proceso secular de alteracións tan
profundas é o que se coñece como transición demográfica ou, para algúns autores, como
revolución demográfica.
Non é posible realizar unha interpretación individualizada das variables demográficas. Cóntase
hoxe con abundante material empírico que corrobora que os comportamentos das mesmas están
profundamente interrelacionados e que mortalidade e fecundidade se constitúen nos principais
determinantes do cambio demográfico que, a súa vez, entraña modificacións de aspectos
esenciais da vida persoal (con cambios notables no curso de vida), así como da vida social e
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económica. Asistimos á máis significativa transformación demográfica da historia da
humanidade. Os cambios na lonxevidade e fecundidade, xunto coa urbanización e a migración, son
forzas poderosas que modelan o futuro demográfico e presaxian importantes consecuencias
sociais, políticas, económicas e ambientais
Reparemos en que se está a contemplar un proceso de máis dun século, o tempo que separa en
Galicia (se ben é un fenómeno que, con distintos ritmos, se reproduce a escala mundial) unha
esperanza de vida de 40,9 anos en 1900, cunhas taxas brutas de natalidade en torno ao 30 por
mil a acadar, en 2020 segundo as últimas estimacións do IGE, unha taxa bruta de natalidade de
5,6 por mil e unha esperanza de vida que supera amplamente os oitenta anos, 83,82 de media
para ambos sexos (cunha notable diferencia á alza no caso das mulleres, 86,8 anos e 80,7 nos
homes) e un índice sintético de fecundidade de 1,0 por mulleres en idade fértil (o terceiro máis
baixo de España). No mapa de fecundidade en Europa a nivel de NUTS II, que se presenta na
Diagnose, o índice galego figura así mesmo entre os máis baixos de Europa.
A inicios do século XX Galicia atopábase en pleno proceso transicional: a curva da mortalidade
distanciárase da de natalidade (cunha redución da primeira nun 25 por mil). Tendencia
descendente da mortalidade que se continúa ata os anos sesenta do pasado século (coas únicas
excepcións debidas a mortalidades catastróficas na gripe de 1918 e no período da Guerra Civil).
Cómpre salientar que á importante e progresiva redución da mortalidade infantil (ata os niveis
moi baixos actuais) engádese o feito de que a supervivencia segue a aumentar en idades
avanzadas, no grupo de nonaxenarios e centenarios.
O proceso de transición demográfica en Galicia garda gran paralelismo co sucedido noutras
poboacións europeas, en especial da Europa do Sur, se ben con algunhas particularidades ben
coñecidas. Así, as dinámicas de mortalidade e natalidade non gardan a separación característica
doutras poboacións, o que deu lugar a unha contención do crecemento vexetativo, explicable en
gran medida polo peso na estrutura de idades dos estruturais fluxos migratorios, ao que cabe
sumar que o baby boom foi máis modesto en Galicia.
A análise da mobilidade da poboación ocupa un espazo cada vez maior nos estudos das dinámicas
poboacionais por constituír hoxe nas sociedades occidentais unha compoñente fundamental do
crecemento poboacional. En España, tras décadas de relativa calma emigratoria, a emigración,
tanto a interior en España como a nivel internacional, incrementouse nas comunidades
autónomas que tradicionalmente foran expulsoras, como é, o caso de Galicia. Tras a crise de
2008, a diferenza de etapas anteriores cando as persoas que emigraban estaban escasamente
formadas e partían maioritariamente de ámbitos rurais, os fluxos de saída tenden nestes tempos
máis recentes a caracterizarse por un elevado nivel de instrución e orixe e formas de vida urbanas
(o que deu lugar a súa categorización como “emigración do talento”).
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Se fixamos de primeiras a nosa atención no conxunto do mundo occidental, a mobilidade da
poboación, con especial atención nos movementos trasfronteirizos, é a principal canle de
modificación do tamaño da poboación. Asemade, esta migración contemporánea, nun escenario
mundial tan dinámico e complexo, concita moitas inquietudes e tamén leva de seu oportunidades
e retos, especialmente no ámbito dos actuais procesos de globalización. Unha migración
internacional que adquiriu dinámicas cada vez máis complexas, mantendo algúns trazos e
mostrando a emerxencia doutros novos, entre os que se sinalan: a feminización dos fluxos
migratorios, que representan, segundo a ONU, o 51 por cento; o desenvolvemento da inmigración
infantil; e inmigrantes provenientes do deterioro climático que sendo xa maioritarios no mundo,
continuarán in crescendo.
Trátase, con todo, de migracións que non acadan o volume que se podería deducir da atención
que acaparan na actualidade, pois apenas o 3,5 por cento da poboación do mundo vive fóra do
seu país natal. Agora ben, en Europa e América do Norte vive o 15 por cento da poboación mundial
pero máis da metade do grupo de migrantes internacionais do mundo. As persoas que as
protagonizan maioritariamente están en idade activa, cunha distribución por sexo xa non tan
parella (51 por cento feminina). Subsisten aínda nestes tempos significativas barreiras
económicas e institucionais á inmigración que se suman a unha oposición (en distintos grados)
tanto social como política que se vive en países de economías avanzadas.
Non dispomos aínda da necesaria información para ver como afectaron a eses fluxos migratorios
as medidas de emerxencia que limitan a mobilidade no contexto da pandemia mundial, de
maneira especial cando a emigración se está a converter no factor clave e o máis volátil na
previsión da evolución das poboacións europeas marcadas pola súa estrutura envellecida.
Recollíase no Informe elaborado polo Observatorio Galego de Dinamización Demográfica en
xaneiro de 2021 que segundo datos manexados por Frontex (a Axencia de fronteiras europeas,
Axencia Europea da Garda de Fronteiras e Costas) a pandemia estaba a provocar, ata xaneiro de
2021, un descenso da migración cara a UE ata niveis de 2013. En 2020 representaban un 13 por
cento menos que o anterior ano 2019, que Frontex interpreta como debido “en gran parte polo
impacto das restricións pola COVID-19 establecidas por varios países”. Pensemos que a principal
entrada de migrantes a Europa se produce de forma regular e por avión.
Nunha perspectiva española de conxunto pódese así mesmo afirmar que desde o cambio de
século os movementos migratorios exteriores convertéronse nunha compoñente fundamental da
dinámica demográfica, con importantes repercusións para a vida económica, social e política do
país. Sen os aportes poboacionais da inmigración non se explicaría, tendo en consideración os
baixos índices de fecundidade en España, o crecemento da poboación española no seu conxunto

26

TOMO II – PEG 22-30

(pensemos que dos catro millóns setecentos mil habitantes que rexistra España de incremento
entre 1996 e 2006, tres millóns seiscentos mil son inmigrantes).
Tanto a chegada moi numerosa de estranxeiros, atraídos polo boom do inicio dos anos 2000,
como as marchas durante a grave crise económica que se iniciara en 2008 configuraron o perfil
dunha gran parte da poboación de orixe inmigrante que reside en España na actualidade.
Decatémonos de que a emigración non é sempre unha viaxe só de ida (ensinóunolo ben a nosa
historia migratoria, unha emigración cunha marcada vocación de “voltar” a Galicia). De feito,
sabemos que as viaxes de volta son frecuentes, e cada vez máis, tamén para moitos inmigrantes
que veñen de países cun menor nivel de desenvolvemento. Sen embargo, os fluxos de saída
tenden a ignorarse con frecuencia, en parte pola maior dificultade para recabarmos información
certeira sobre os mesmos. É de salientar que o saldo migratorio positivo (454.232) que se sinalaba
para 2019 mudou en negativo en 2020 segundo os últimos datos da Estadística de Migraciones
publicada polo INE. Ese saldo migratorio negativo prodúcese nun ano no que o número total de
emigrantes descendeu case un 15 por cento verbo do rexistrado en 2019.
No caso particular de Galicia hai que retrotraer aos anos oitenta do pasado século, cando está
coñecendo a fin do seu crecemento vexetativo, a constatación, de novo, do importante papel da
emigración na súa dinámica demográfica, coincidente precisamente co cambio de signo da
balanza migratoria. Pensemos que a nosa Comunidade, ata ben entrado o último cuarto do século
pasado, podía considerarse un paradigma de “país de emigración”, exterior e interior. Foino por
un tempo longo. Convertida a emigración en característica estrutural da súa sociedade, desde un
xa apartado século XVIII, aínda hoxe se proxecta a súa pegada na estrutura de idades da
poboación, principalmente.
Nas dúas últimas décadas, e de maneira máis acentuada dende 1999, Galicia está a vivir a súa
particular transición migratoria. E de país expulsor de man de obra –en xeneral, pouco cualificada, pasou, nun lapso moi breve de tempo, a recibir aportes de poboación procedente do estranxeiro,
especialmente poboación retornada e inmigrante, se ben esta última con aportes porcentuais
máis reducidos que os relativos á media española. Pero a pesar de que a inmigración en Galicia é
inferior á de outras autonomías españolas, é evidente que no espazo galego se tratou tamén dun
feito de natureza crecente e irreversible, que se alimentou, especialmente no caso da inmigración
latinoamericana (aínda que non en todos os casos de inmigrantes desta procedencia, pensemos
na inmigración ecuatoriana, peruana, colombiana...), pola existencia de sólidas redes migratorias
tecidas por familiares de anteriores emigrantes a aquel continente. A pegada da vella emigración
está a representar unha potencialidade na proxección exterior de Galicia e ao mesmo tempo na
atracción de poboación “retornada”. Estes retornos son, a miúdo, protagonizados por
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descendentes (de segunda, terceira e ata cuarta xeración) daquelas persoas que partiran de
Galicia.
Unha valoración do papel a xogar pola inmigración e o retorno na evolución da poboación galega
non é fácil. A pesar da aparente solidez das tendencias demográficas (debido á inercia que impón
a estrutura por sexo e idade, é dicir, ao peso dos comportamentos do pasado), a prospectiva verbo
dos comportamentos poboacionais é difícil. Se atendemos á demografía, a prospectiva
complícase porque cada vez máis a evolución da poboación se debe, como sinalabamos, á
migración, o máis volátil dos fenómenos demográficos (e o sucedido a partir da crise de 2008 e
de novo coa pandemia son unha boa mostra). Na maioría dos países desenvolvidos, con sistemas
complexos de reprodución (SCR) o saldo migratorio –o balance entre inmigración e emigración–
constitúe a compoñente principal do crecemento, moi por riba do crecemento vexetativo (a
diferencia entre restar os nacementos –máis escasos pola baixa fecundidade– e as defuncións –
máis numerosas pola propia estrutura envellecida do histograma poboacional).
Demografía significa esencialmente natalidade, familia e inmigración e, por tanto, modelo de
convivencia e posibilidade de gozar de benestar a medio e longo prazo. E para garantir un modelo
viable é necesario elaborar un novo pacto xeracional e cultural porque non hai alternativa a saber
nunha realidade que é intercultural ou non será. A globalidade está a provocar que os
movementos migratorios se diversifiquen e aceleren. Querer cambiar o signo das migracións sen
transformar o modelo de crecemento baseado na baixa cualificación constitúe un espellismo
perigoso. O reto será saltar a unha economía baseada na innovación á vez que se aplica unha
política migratoria proactiva. Incluso en Galicia, en pouco tempo, ter unha soa identidade nacional
na familia pode chegar a ser a excepción.
O reto da diversidade en sociedades como a nosa non pode presentarse en termos dicotómicos
(favor ou contra) e debe xestionarse coma un recurso. Precísase valorar que unha sociedade
políglota e con rexistros culturais diversos ten un potencial de capacitación humana que nos pode
permitir actuar globalmente nunha economía mundial interconectada, promovendo unha
sociedade creativa e innovadora.
Galicia enfróntase ademais, como potencialidade, coa súa forte proxección exterior a través dos
centos de milleiros das súas xentes que emigraron en tempos pasados ou máis recentes e cuxas
segundas e terceiras xeracións ao poder acceder á nacionalidade española poden optar a
consideración de “galegas”. Moitos dos retornos, na súa maioría en idade activa, están
protagonizados por esta parte da “Galicia exterior”.
Ademais das políticas a favor do retorno de emigrantes, a administración galega enfróntase
neste momento á necesidade de artellar políticas de retención e captación do talento para
facilitar o retorno dunha xeración adulta nova en posesión dun importante capital humano e con
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motivacións fundamentalmente económicas e de promoción da súa carreira profesional e de
investigación, que previamente os levou a desenvolver o seu proxecto profesional no exterior.

A NATUREZA DOS CAMBIOS NO MODELO REPRODUTIVO
Tras século e medio de diminución da mortalidade a todas as idades e con esperanzas de vida
que superan ben os oitenta anos, as xeracións galegas foron adaptando, ao igual que noutras
sociedades da nosa contorna, o seu esforzo reprodutivo a un escenario de alta supervivencia (de
aí que se fale de eficiencia reprodutiva aínda considerando o feble índice sintético de
fecundidade). Hoxe en día, o aumento do tempo de vida e a superposición de xeracións (pola
diminución da mortalidade tamén nas idades adultas) xogan o papel que hai un século
desempeñaba a alta natalidade no sistema reprodutivo.
En Galicia, como no conxunto de España, o retroceso da mortalidade -aínda tratándose dun
proceso secular- debuxa nos últimos tempos unha forte aceleración, o que se traduce nunha
prolongación da vida ata límites insospeitados hai poucas décadas. Proceso que a irrupción da
COVID-19 está a frear, espérase que de xeito conxuntural, como parecen apuntar os datos xa
dispoñibles do Movemento Natural da Poboación do INE e IGE.
Se acudimos como indicador da mortalidade á esperanza de vida ao nacer, en Galicia a diminución
foi de medio ano, pasando dos 83,8 anos de 2019 aos 83,3 de 2020 segundo datos provisionais
dos institutos estatísticos referidos. No conxunto de España a diminución da esperanza de vida
nese mesmo período foi de 1,3 anos.
Parece previsible que a esperanza de vida se ralentice nos vindeiros trinta ou corenta anos debido
á diminución radical da mortalidade infantil e xuvenil – enténdese que con taxas tan baixas de
mortalidade infanto-xuvenil resulten difícil de repetir as espectaculares ganancias en esperanza
de vida da ultima centuria- e polas limitacións biolóxicas na progresión da lonxevidade. Un tema
sometido a ampla discusión no eido científico.
A observación da evolución da mortalidade foi perdendo parte da súa capacidade explicativa á
hora de medir a saúde e o benestar da poboación, en parte debido á importancia crecente das
enfermidades crónicas, que se estima se están a incrementar por causas directas e sobre todo
indirectas da pandemia da COVID-19. O aumento da esperanza de vida ocorrido nas últimas
décadas provocou que o interese non se centre só no aumento dos anos de vida, senón en saber
se tal aumento se produce á conta de anos en boa saúde ou, pola contra, á conta dun aumento
da morbilidade e a mala saúde.
O outro reto que enfronta a poboación en termos de mortalidade é o de conseguir reducir as
desigualdades sociais ante a morte. Do mesmo xeito que no resto de poboacións, no caso galego
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existen diferenzas en mortalidade segundo o grupo social de pertenza. Nivel de estudos, lugar
de residencia, clase social ou ser home ou muller, determinan a cantidade de anos por vivir e a
calidade coa que se vivan os mesmos. A publicación recente do Atlas Nacional de Mortalidade en
España 2021 (realizado a partir de máis de dez millóns de rexistros de mortes entre 1989 e 2014,
financiado pola Fundación Fisabio), revela a forte incidencia da pobreza e escaseza de recursos
materiais e formativos na mortalidade. O Atlas mostra moi detallados resultados para Galicia.
Situar no centro os logros e éxitos que, como sociedade significa para Galicia ter acadado os
actuais niveis de supervivencia, non permite esquecer que unha sociedade lonxeva, como a galega,
que cómpre insistir conseguiu reducir ao mínimo os anos de maior capacidade produtiva perdidos
por mortalidade, non enfronte importantes retos, entre os que cómpre salientar a baixa
fecundidade sinalada, a prolongación da etapa da mocidade, a evolución da saúde e a redución
das desigualdades na mortalidade e na saúde.
Verbo do comportamento da fecundidade en Galicia, cabe mencionar a incidencia que sobre o
seu descenso está a ter a prolongación da etapa da mocidade e a súa tardía emancipación do
fogar familiar (en 2020 a porcentaxe de poboación de 18 a 34 anos que vive cos pais é do 64,2 por
cento; no caso dos homes é do 68,8 por cento mentres que nas mulleres é de 59,5 por cento). Isto
en parte explica tamén o continuo aumento da idade media á maternidade, 32,8 anos en 2019,
mentres que no conxunto de España era nese mesmo ano lixeiramente inferior, de 32,3, e na UE27 de 30,9 anos. Tan só un 5,1 por cento dos fogares está formado por persoas menores de 35
anos; 4,2 puntos menos que hai dez anos.
Pola súa especial relevancia nas dinámicas demográficas, e de maneira moi especial no
achegamento á comprensión dos comportamentos reprodutivos, faise necesario atender á
situación da mocidade, que enfronta un porvir eivado pola crise financeira de 2008 e polo parón
económico provocado pola pandemia dende marzo de 2020.
No estudo da medición do fenómeno “emancipación” hai que empezar sinalando a dificultade de
asignarlle un período de anos en canto ao seu inicio. Resulta evidente que a día de hoxe a maioría
de idade legal (18 anos) non mostra adecuación co comezo do período de emancipación; parece
unha idade excesivamente temperán para os usos sociais actuais. Máis complicado aínda resulta
tratar de establecer o límite superior debido á evolución das circunstancias sociais, económicas
e culturais moi diversas.
A ampliación do período de estudos e o retraso na incorporación á actividade laboral, a
conxuntura do mercado de traballo, a maior ou menor accesibilidade a unha vivenda ou as
actitudes familiares definen as circunstancias que regulan o calendario da emancipación. Se
atendemos aos datos do cuarto trimestre de 2018 presentados polo “Observatorio de la
Emancipación del Consejo de la Juventud de España” menos da metade das persoas mozas de
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Galicia eran “activas” no mercado de traballo, o que é dicir que estaban traballando ou estaban
na procura de traballo. No caso de estar ocupando un posto de traballo, insiste o Observatorio
da emancipación en que o risco de que estiveran subocupadas e sobrecualificadas era superior no
caso da mocidade galega ao da maioría das comunidades autónomas.
Un cambio significativo, que viña agromando dende 2010 como resultado da crise que se
manifesta en 2008, o constitúe o feito de ser a mocidade agora un colectivo en risco de pobreza.
En xuño de 2021 o 32 por cento da poboación española de entre 20 e 29 anos estaba en risco de
pobreza ou exclusión social, fronte ao 16 por cento do grupo de maiores de 65 anos. Entre as
causas está a tradicional precariedade do mercado de traballo, entre as súas consecuencias, que
dous de cada tres persoas mozas viva no fogar familiar. Se ben a mocidade non é un todo
homoxéneo, e non todos son igual de vulnerables. O risco de pobreza ou exclusión é triplo para a
xente que non rematou o instituto que para os universitarios; igual que inflúen as carencias
económicas e culturais do fogar familiar. Outro caso extremo é o da mocidade inmigrante, porque
case a metade está en risco de pobreza (un 45 por cento, fronte ao 20 por cento do grupo nacido
en España).
O presente PEG 2022-2030 sitúa como unha prioridade de actuación dentro do Eixe 1 (o reto
demográfico) “acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre
a vida profesional e privada”, con especial atención nos seus obxectivos estratéxicos á
empregabilidade xuvenil e á adecuación da súa formación ás necesidades do mercado laboral así
como á adquisición e acreditación de competencias profesionais.
Engádese ao respecto no “diagnóstico da situación actual” que a taxa de paro da poboación nova,
de entre 16 e 29 anos (no último trimestre de 2020) era de 26,3 (25,2 por cento nos homes e 27,5
por cento nas mulleres), “con cocientes que se sitúan máis de dez puntos por riba dos valores
medios de Galicia e España”. Neste mesmo eixe de “O reto demográfico” a prioridade de “Mellorar
a atención ao benestar e á calidade de vidas das familias” que sitúa coma un dos seus obxectivos
estratéxicos “mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias
e capacidades...”.
Polo que respecta aos temas de acceso á vivenda por parte da mocidade, cómpre salientar que
outra das prioridades dentro deste primeiro eixe de “reto demográfico” é a de “mellorar o acceso
á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para as persoas mozas e/ou
en situación de vulnerabilidade”.
Na diagnose e análise DAFO do Tomo I enuméranse unha serie de problemas que explican en boa
medida a tardía emancipación da mocidade. Un problema que alcanza non só ás persoas que o
padecen se non que se amplía ao conxunto da sociedade. Considérase que ningunha outra
cuestión hipoteca de maneira tan rotunda o futuro dun país. Velaí que enfrontar a xestión do reto
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demográfico, ou articular estratexias de xestión demográfica si se prefire, implique poñer o
acento na importancia estratéxica dos temas que teñen como protagonista á mocidade. Sabemos
sobradamente que nas dinámicas de poboación en Galicia está a pesar de maneira extraordinaria
a prolongación da etapa da xuventude, nun momento en que a pandemia está a agravar o retraso
na emancipación residencial e na autonomía persoal deste grupo de idade.
Dende unha perspectiva de “dinamización demográfica” é fundamental, promover a educación
para a autonomía e facilitar con medidas de impulso a transición entre formación e emprego,
mellorando a calidade do emprego ofrecido á mocidade e favorecendo o seu emprendemento e o
desenvolvemento dos seus proxectos vitais.
Aos efectos derivados da tardía emancipación da mocidade sobre a fecundidade súmase o
impacto da pandemia da COVID-19 sobre a mesma no coñecido contexto de morbilidade e
mortalidade da crise sanitaria, cando ademais é sobradamente sabida a resposta regresiva da
fecundidade aos shocks económicos, ao desemprego e, por outra parte, a influencia do clima de
incerteza económica xerada pola pandemia.
Non sorprende así que neste contexto se agarde no corto prazo un descenso da fecundidade como
xa parecen apuntar os datos que se van coñecendo. De feito as últimas estimacións do INE sobre
os nacementos en España en 2021 presentan a cifra máis baixa desde 1941. Un descenso debido
por un lado á decrecente fecundidade, que vai baixando lentamente e non remonta, e de maneira
moi especial debido tamén ao descenso da poboación en idade fértil. Lembremos que a idade á
primeira maternidade cada vez se retrasa máis. Con todo, parece advertirse que os efectos da
COVID sobre a redución do número de nacementos non están a ser tan negativos como o foi na
crise do 2008.
A crianza infantil, alicerce da vida familiar, é un dos aspectos que máis están a cambiar. O
descenso das taxas de fecundidade podería indicar a nivel xeral, por unha banda, que as mulleres
teñen máis voz e poder de decidir se teñen descendencia, canta e cando tela. Pero tamén se sabe,
e trátase dun aspecto que se coñece ben para o caso de España e de Galicia en particular, que
mulleres e homes teñen menos fillas e/ou fillos do que desexan.
As previsións que se albiscan sitúan no medio-longo prazo unha recuperación parcial da
fecundidade, difícil se non se supera a incerteza económica e tamén vital derivada da pandemia,
se ben esa recuperación vai estar sempre mediatizada pola estrutura de idades e o maior ou
menor retraso na idade das nais ao primeiro nacemento.
Como ficou sinalado, desde o momento no que a fecundidade cae redúcense o número dos
nacementos entre nais menores de vinte e cinco anos e aumenta a proporción de nais de entre
vinte e cinco e trinta e cinco anos e inclusive máis alá. O número de nacementos de nais de corenta
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anos está a aumentar continuamente desde o ano 2000. Así a idade media á primeira maternidade
está a experimentar unha progresiva variación á alza, pasando de 25,70 anos en 1989 a 30,23 anos
en 2008 e 31,93 no 2019 (so superada nese ano polas mulleres do País Vasco cunha idade media á
primeira maternidade de 31,94. A media española situábase en 2019 nos 31,10 anos). E xa resulta
ben coñecido o efecto combinado do atraso na fecundidade e na emancipación da xente nova.
Nas últimas décadas a diminución da fecundidade acompañouse en Galicia, como na xeneralidade
das áreas desenvolvidas, de importantes cambios que afectan ao papel das mulleres e á familia.
Cambios que van ligados á permanencia das mulleres no mercado de traballo, ao seu novo papel
na sociedade e á transformación da organización da reprodución demográfica. Coa progresiva, e
hoxe moi significativa, presenza das mulleres no mercado laboral e a súa crecente conquista do
espazo público, a articulación entre familia e traballo eríxese nunha problemática central, ao
descansar tradicionalmente nas mulleres a atención aos coidados familiares, un tema
amplamente documentado para Galicia. E mesmo nun contexto de crise como o actual, a familia,
cunha visión máis aberta do seu modelo, está a ganar peso como sostén fronte á crise.
Facilmente pode apreciarse do ata aquí sinalado que Galicia, como o conxunto de España,
completou hai décadas o seu proceso de “transición demográfica” (que no caso de Galicia tería
unha referencia significativa en 1986). Reparemos en que a fin da transición demográfica significa
tamén a fin do crecemento vexetativo. Xa non estamos ante poboacións crecentes en ausencia
de migracións. Velaí a especial importancia que, entre as variables demográficas, se lles asigna
aos movementos migratorios sobre os que na Diagnose se ofrecen pormenorizados datos.
Gráfico 1. Evolución da poboación de Galicia.
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Fonte: Elaboración propia, INE, IGE.

Co fin da transición demográfica remataba, como vimos, un período de crecemento poboacional
excepcional, aínda que máis moderado en Galicia, como reflicten ben os seguintes datos:
2.073.638 eran os habitantes en 1900. Unha poboación en aumento ata inicios dos anos 80 do
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pasado século (2.800.000), con discretas variacións despois ata situarse a 1 de xaneiro de 2020
en 2.701.819 habitantes (Gráfico 1).
Galicia segue a estar inmersa na serie de transformacións características da “segunda transición
demográfica” ligadas ao incremento da mobilidade e a importantes cambios familiares, sociais,
económicos e de valores, que entrañan unha crecente diversificación e complexidade nas
traxectorias de vida individuais e familiares. Procesos estes últimos que se están a vivir cunha
inusitada rapidez.

O CAMBIO NA ESTRUTURA DE IDADES DA POBOACIÓN
Outra consecuencia da transición demográfica é o cambio na estrutura por idades da poboación.
A idade media da poboación residente en Galicia, a 1 de xaneiro de 2020, é de 47,5 anos, case
catro anos superior á idade media de España. Idade que está a aumentar a un ritmo de 0,2 anos
cada período. Como acontece coa observación do comportamento das variables demográficas, en
Galicia rexístranse importantes variacións por sexo e tamén na súa representación territorial.
Con respecto ao primeiro, os homes teñen de media 45,8 anos e as mulleres 49,0. A distribución
no territorio revela, algo xa sabido por outra parte, que son as provincias orientais as máis
envellecidas mentres que Pontevedra rexistra a menor idade media.
A evolución da estrutura etaria da poboación constitúese no acontecemento demográfico actual
máis relevante no mundo de hoxe en día. Asístese a tres tipos de cambios a este respecto: i) caída
da dependencia da franxa de poboación que se sitúa entre 0 e 15 anos, é dicir, o coeficiente entre
este grupo de idade menor de 15 anos e o da poboación considerada “tradicionalmente” activa
(entre 15 e 64 anos); ii) cambios na cantidade de adolescentes e persoas adultas mozas (15-30
anos); e iii) a crecente proporción de persoas maiores (65 e máis anos). Entre este grupo de
maiores a representación das mulleres é máis elevada, como se reflectía na esperanza de vida
diferencial. Sen embargo nacen máis homes que mulleres; exceso que se mantén ata que a maior
mortalidade diferencial masculina elimina esa avantaxe inicial, xa moitos anos despois, en torno
aos cincuenta anos.
A nova estrutura de idades afecta tamén de maneira directa a outros ámbitos sociodemográficos.
As formas de convivencia e as estruturas dos fogares (dos que se fai unha ampla análise no
Informe Galicia perspectivas demográficas, 2018) son distintas en cada idade, de maneira que a
nova estrutura implica así mesmo un maior peso dos fogares característicos da vellez, co que
diminúe o seu tamaño medio, aínda que isto último non só cabe atribuílo ao envellecemento da
poboación.
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Unha poboación que para reproducirse a si mesma “precisa” menos nacementos, porque a
xeneralidade dos seres nacidos sobreviven durante longas traxectorias de vida, convértese nunha
poboación con menos menores e máis persoas de máis idade. A comparativa das pirámides de
1900 e de tempos máis actuais dan boa conta destes cambios, como se reproduce nas páxinas da
Diagnose do Tomo I, nas que se inclúe necesariamente diversas series de índices, gráficos,
histogramas, táboas e mapas que reflicten as vicisitudes históricas da poboación e a súa situación
actual.
Como as necesidades e capacidades das persoas varían no seu curso de vida, as consecuencias da
variación da estrutura etaria poden ser significativas. Na infancia consúmese máis do que se
produce e necesítanse moitos recursos para alimentación, vestimenta, vivenda, atención médica
e educación. A xente adulta, pola contra, tende a aportar máis do que consume, xa sexa mediante
o traballo e/ou o aforro. A contribución neta das persoas maiores sitúase nun punto intermedio
(pero con importantes contribucións ao PIB, como se aborda para Galicia no Informe Galicia
Perspectivas Demográficas (2018).
Temos en Galicia, ao igual que en España, toda unha xeración que está a chegar á idade maior
con máis saúde, máis experiencia, máis coñecementos e unha posibilidade real de contribuír
activamente á sociedade, como xa sabemos que sucede. Hai que crear espazos e preparar á
sociedade para un cambio na construción social do que é a vellez. Unha vellez que participa
activamente, entre outras actividades, en traballo de sostén familiar e na economía social.
Reparemos unha vez máis en que a terceira idade (a da “senescencia” que Alexander Kalache
prolonga ata os 80-85 anos) e a cuarta idade son hoxe as etapas da vida nas que máis evidentes
están a facerse en Galicia as consecuencias do cambio demográfico. Por primeira vez accede á
vellez a maior parte dos individuos nacidos de calquera xeración e o peso nunca visto das persoas
maiores no conxunto da poboación elevou notablemente a importancia e a atención prestada á
súa saúde.
As persoas nonaxenarias e centenarias son as que están a rexistrar un maior crecemento na
actualidade. Así as persoas de 90 e máis anos representaban o 1,77 por cento da poboación en
Galicia, proporción que se eleva a 1,86 por cento en 2021 segundo as estimacións do INE. As
persoas de 100 anos e máis alcanzaban en Galicia unha representación do 0,04 por cento en 2020
e de 0,05 por cento en 2021. Son datos relevantes que indican que se están alcanzando cada vez
en

maior

proporción

idades

que

previamente

tan

só

coñecían

algunhas

persoas

excepcionalmente.
Asístese pois a unha configuración por idades nova á vez que se reafirma a supervivencia ata
idades maduras e avanzadas en escenarios dominados por unha menor natalidade. Sen que nada
neste escenario nos autorice a falar de declive demográfico desde unha perspectiva científica.

35

TOMO II – PEG 22-30

Dentro do colectivo de persoas maiores en Galicia (coa súa acusada e ben coñecida feminización),
as diferenzas entre homes e mulleres non só existen obviamente como no resto da poboación,
senón que a maior parte das brechas existentes se agudizan debido ao peso cultural e social en
que a sociedade pertencente a estas xeracións foi socializada. Cómpre ter en conta o nivel
educativo das persoas maiores á hora de interpretar a desigualdade que marcou ás actuais
xeracións de mulleres de máis idade (un dato ben expresivo dánolo o feito de que aínda no ano
2017 as mulleres maiores duplican a taxa de analfabetismo dos varóns). Pensemos que,
obviamente, o nivel de instrución é máis baixo canto máis avanzada é a idade. Entre as persoas
maiores – se ben nos últimos corenta anos houbo un cambio notable no que afecta ao seu nivel
educativo-, aínda quedan bolsas de analfabetismo e poboación sen estudos (máis acusado no caso
das mulleres) que reflicten escaseza dotacional escolar e condicións de vida e desenvolvemento
que non lles permitiron acceder ou seguir no sistema educativo no seu momento.
A desigualdade en saúde a idades avanzadas é un reflexo da desigualdade ao longo do ciclo vital.
Así, as mulleres esperan vivir máis anos, pero con peor saúde; as persoas con menor nivel de
estudos tamén viven menos anos e un maior número deles con mala saúde.
Cabe pensar que nos próximos anos o aumento dos niveis educativos da poboación maior
asociado ao cambio xeracional, especialmente entre as mulleres, xogará un papel positivo nos
niveis agregados de saúde e mortalidade da poboación. Nun recente traballo de especialistas no
tema téimase en que ese cambio debería vir acompañado de políticas que mitiguen as
desigualdades entre, e dentro, dos diferentes grupos socioeconómicos, especialmente se
consideramos a marxe de mellora aínda existente se se controlan, entre outros, os factores
subxacentes á mortalidade evitable. Factores que están relacionados cos hábitos e estilos de
vida, coas condicións laborais e o status, con aquilo denominado a “alfabetización en saúde”
(health literacy), co uso do sistema sociosanitario.
Os anteriores factores, que así mesmo evidencia o Atlas Nacional de Mortalidad en España, 2021,
enfróntanos ás fortes desigualdades sociais e económicas existentes, andaina que será aínda
máis perentoria polos efectos sociais e económicos derivados da COVID-19. Entre especialistas
no tema hai xa coincidencia en sinalar que a epidemia agrandou as desigualdades sociais e
económicas preexistentes á mesma.
É de interese salientar tamén que os cambios na estrutura etaria poden promover o crecemento
económico, ofrecendo o que se coñece como un dividendo demográfico, é dicir un impulso ao
ingreso per cápita asociado coa caída da fecundidade, que reduce a carga de dependencia da
mocidade, aumenta a proporción da xente en idade de traballar e permite redistribuír os recursos
para outros fins: en lugar do sustento da infancia, permite outros investimentos máis rendibles
a curto prazo e investir en educación e en investigación e desenvolvemento.
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Cómpre decatármonos que, tamén ao nivel mundial, as persoas de 15 a 24 anos de idade superan
hoxe (32 por cento) ás de sesenta e máis, proxectándose que ambos os dous grupos de idade
hanse igualar en 2026; deseguido o grupo das persoas maiores de sesenta han superar ao grupo
de idades mozas, proceso que xa tivo lugar nas economías avanzadas desde 1984.
Pero non só están compostas as poboacións postransicionais por máis persoas de máis idade, se
non tamén de máis idades. A prolongación da traxectoria de vida xerou novas idades e non só ao
final da vida. Persoas nonaxenarias e centenarias, como vimos, son as poboacións que están a
rexistrar un maior crecemento na actualidade, pero o aumento na duración da vida provoca o
retraso de moitas transicións no curso de vida e a creación de novas idades. Entre a infancia e a
adultez fixo a súa aparición a adolescencia; o mocidade estase a prolongar; distínguense novas
etapas entre o grupo de maiores. Estase, en definitiva, ante sociedades máis plurais dende o
punto de vista etario.

A DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN NO TERRITORIO
Poboación e territorio tecen entrámbolos dous unha matriz de condicionantes mutuos que teñen
que ver, no presente e no longo tempo, coas condicións naturais do entorno, coas habilidades
culturais para a supervivencia, coa facilidade dos fluxos de bens e servizos, con factores
institucionais ou políticos... Un bloque de variables interactivas que definen, conxunta e
indivisiblemente, as condicións para o asentamento das poboacións sobre os territorios. Formas
de asentamento, claro está, cambiantes en función dos distintos tempos vividos. Velaí que a
lóxica territorial, ou a contemplación das formas de asentamento se se prefire, reflicta distintos
comportamentos segundo o momento e o ámbito territorial analizado.
Nun país como Galicia dotado dunha grande unidade estrutural básica e que á vez encerra
grandes contrastes internos, estes, obviamente, manifestaranse con rotundidade ao descender
a nivel comarcal e municipal. Constátanolo os distintos patróns demográficos que se incardinan
na súa lóxica territorial recente e que se reflicten nas distintas dinámicas territoriais.
No conxunto de España, como describiu o recente informe anual 2020 do Banco de España
publicado o 13 de maio do 2021, entre 1950 e 1991 produciuse un éxodo rural cara ás cidades
derivado da perda de peso do sector agrario en favor da industria e os servizos, o que levou a que
a taxa de persoas que viven nas cidades se incrementase dende o 59 por cento ata o 79 por cento.
Dende entón ate agora o incremento foi lixeiro, ata acadar o 80,8 por cento, derivado case en
exclusiva do crecemento vexetativo. Unha tendencia que non é propia senón global, máis aínda a
nivel europeo, onde oito de cada dez persoas viven a día de hoxe nas cidades. “As provincias con
maior incidencia de concellos en risco de despoboamento son aquelas nas que a capital de

37

TOMO II – PEG 22-30

provincia é máis pequena”, sinálase no informe, mentres “os pobos rurais próximos aos núcleos
urbanos teñen máis dinamismo a medida que os custos de transporte foron caendo” e se rompeu
a unidade entre lugar de residencia, traballo e ocio.
A este profundo cambio demográfico, económico e social non foi allea Galicia, que o inicia a
mediados da década de 1950, e que deseguido entrou nunha fase de rápida aceleración, que tivo
unha das súas manifestacións territoriais no acusado proceso de urbanización; co que así mesmo
entraña este proceso de mudanzas nas estruturas económicas, produtivas e sociais. Nun breve
espazo de tempo Galicia pasou de ser unha sociedade cunha elevada proporción de poboación
rural, ocupada maioritariamente no sector agrario, e unha escasa (en números relativos)
poboación urbana, a inserirse nun modelo territorial de base urbana, industrial e terciaria.
A intensidade dos cambios ocorridos nos últimos setenta anos pódese seguir facilmente do
simple dato de que a día de hoxe apenas a cuarta parte dos habitantes do rural galego teñan a
agricultura como actividade principal. O rural galego, que representa máis do 80 por cento do
territorio da nosa Comunidade Autónoma, tan só acolle ao 25 por cento da poboación e aporta
menos do 20 por cento do PIB da Comunidade.
Os cambios nas estruturas demográficas e sociais, e no aparello produtivo, ligados á implantación
dun modelo que terminaría tipificando á sociedade galega das últimas tres décadas de
esencialmente urbana, deixarían o seu sinal na existencia dunha serie de patróns demográficos
ben diferenciados. Estase así a facer referencia de áreas rurais do interior de Galicia moi
envellecidas e cun marcado retroceso poboacional; de vilas que desempeñan o papel de pequenas
cabeceiras comarcais nese espazo interior deprimido; de cidades reitoras que á súa vez, no seu
interior, presentan distintas situacións sociodemográficas; de periferias urbanas con diferentes
tipoloxías habitacionais no seu seo (urbanizacións de luxo, “adosados” ou encostados, barrios
dormitorio e poboacións máis ou menos tradicionais); de áreas litorais cunha ocupación do solo
similar á das periferias urbanas, nas que existen vilas de economía bastante diversificada e
centralizan pequenas comarcas; e de ámbitos litorais máis deprimidos economicamente.
Hoxe a poboación galega, malia que carece de grandes centros urbanos, é fundamentalmente
urbana, como se reflicte na clasificación sobre o grao de urbanización proposta polo Instituto
Galego de Estatística (IGE) e que se presenta na Diagnose.
A Galicia das cidades, das vilas e dos espazos periurbanos derivou cara unha nova condición onde
a distinción entre dentro e fóra se dilúe e onde a orde xerárquica característica do vello espazo
urbano da paso á heteroxeneidade, á fragmentación e á dispersión. Unha aceleración da
urbanización que, como cabía esperar, implicou unha drástica redución dos efectivos humanos no
rural. O resultado é unha forma urbana descontinua e caracterizada polas baixas densidades,
cunha configuración apoiada en accións individuais e pola repetición de construcións illadas; un

38

TOMO II – PEG 22-30

espazo conformado polas tensións entre este e a sociedade que o habita. Porén non é só a
morfoloxía urbana a que cambia impulsada pola acelerada dinámica social, é o territorio ao
completo o que muda.
Nesta nova configuración do espazo as vías de comunicación e as infraestruturas adquiren un
papel central. Serven, por unha banda, de soporte físico que posibilita a transformación do
territorio e por outra, alternan o factor tempo e as distancias, reducindo ambos a meros
percorridos e provocando unha maior aproximación entre o centro urbano e a periferia. Así, a
periferia adquire novas características de accesibilidade. E a mobilidade cobra unha importancia
significativa. Pensemos que en Galicia a grande dispersión dos asentamentos de poboación
tradicionais, a extensión da cidade difusa e o carácter policéntrico da rede urbana outórganlle un
papel chave á mobilidade comarcal e supracomarcal.
O acelerado proceso de “urbanización“ primeiro e a crecente ocupación urbana do territorio, a
costa dun rápido decrecemento demográfico en amplos espazos rurais do país, fixo esvaecer os
xa de seu borrosos límites entre o rural e o urbano. O tradicional carácter disperso dos
asentamentos humanos en Galicia dificulta, máis que en outras partes de España, a adopción de
calquera tipo de taxonomía de clasificación nas categorías “urbana” e “rural”, unha distinción que
é cada vez máis nebulosa. As persoas viven, traballan e consumen tanto nas áreas rurais, cada
vez máis vinculadas en termos económicos, demográficos e ambientais, como nas urbanas. Disto
dá mostra o primeiro estudo de mobilidade que realizou o INE no ano 2019 a partir da telefonía,
que arroxa que naqueles concellos rurais non integrados nunha área urbana, o 10 por cento da
súa poboación ocupada pasou un mínimo de catro horas ao día, durante alomenos dous días á
semana, nunha área urbana da mesma provincia. Estas interaccións entre as áreas urbanas e
rurais serán aínda máis importantes no futuro, na medida en que a dixitalización e a implantación
do teletraballo -que irrompeu de xeito abrupto durante a pandemia- contribúan a unha maior
disociación entre os lugares de residencia, ocio e traballo.
Resulta imprescindible coñecer o alcance e significación do modelo territorial á hora de propoñer
e promover avances na procura da adecuación entre os territorios funcionais, institucionais e
relacionais, máis aínda cando é urxente potenciar as políticas medioambientais e elevar a
conciencia da sociedade sobre a necesidade da conservación e mellora do patrimonio cultural e
natural. Para que isto sexa posible cómpre ordenar o territorio, pensalo e deseñalo de tal xeito
que conte con servizos, equipamentos, infraestruturas e vivendas axeitadas e adaptadas ao modo
de vida actual e de futuro da poboación galega. Isto implica a colaboración de distintas instancias
para desenvolver unha estratexia asentada na dinamización económica, que conte co rural e
contemple un acceso axeitado aos servizos para unha poboación eminentemente urbana –aínda
que viva no rural- e para as novas empresas. As vantaxes de vivir no rural e as oportunidades de
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emprego deben servir para concienciar á sociedade sobre a relevancia da súa ocupación tamén
para a conservación do patrimonio cultural e natural e de accións tendentes a empoderar o
traballo e a vida no medio rural e costeiro non urbano.

O RETO DA XESTIÓN DO CAMBIO DEMOGRÁFICO NO CONTEXTO DA CRISE SANITARIA ACTUAL
Neste marco de referencia, de seu xa dominado por tan profundas transformacións, sitúase a
inesperada irrupción da actual pandemia de COVID-19, como fora declarada pola Organización
Mundial da Saúde (OMS) o 11 de marzo de 2020. E se ben, como se recolle en páxinas seguintes da
Diagnose, España foi un dos países máis afectados pola crise sanitaria (sinálase que por medidas
de confinamento estritas, polas sucesivas olas de contaxios así como a súa incidencia sobre a
estrutura produtiva cun importante peso de actividades máis afectadas polas medidas de
distanciamento social), no caso de Galicia a crise sanitaria, aínda golpeando de forma intensa á
economía galega, deixaríase sentir con menor intensidade debido a “unha menor incidencia do
coronavirus así como ás características estruturais da economía galega, cun maior peso da
industria agroalimentaria (menos afectada polas restricións) e unha menor dependencia do
turismo”.
As presentes circunstancias esixen enfrontar a pandemia xunto co reto da xestión do cambio
demográfico como se instaba recentemente no Informe da Comisión ao Parlamento Europeo, ao
Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións sobre os efectos do
cambio demográfico (Bruxelas, 17.6.2020). O devandito Informe comunitario iníciase con
referencias á situación socio-sanitaria provocada por unha pandemia que -como se anota
textualmente- “puxo a proba os nosos sistemas sanitarios e de protección social, así como a nosa
resiliencia económica e social... E a pandemia golpeounos nun momento no que Europa xa estaba
inmersa nun profundo proceso de transformación a través de cambios climáticos, sociais e
demográficos”. Enténdese que nesta conxuntura urxa insistir, aínda máis, na necesaria
interdisciplinariedade na análise da poboación e dispor de modelos demográficos que expliquen
os cambios dos tempos actuais, o que entraña ir máis alá da mera descrición, nun momento dado,
do comportamento das variables vitais. O que se pretende é a explicación dun sistema
demográfico que se mantén e evoluciona no tempo, que se autorreproduce, e que esixe non
limitar o sistema reprodutivo humano a unha mera cuestión de nacementos.
A opción por unha incorporación máis ampla da perspectiva demográfica permitiría afacerse con
maior fondura á “complexidade” que nos afecta, cando se sabe que a evolución demográfica
recente propiciou unha notable mellora do capital humano, aumentou a proporción de persoas
en posesión de historiais amplos de cotización, aforro e acumulación de patrimonio, propiciou
aumentos extraordinarios da produtividade do traballo, ampliado as clases medias…, e todo isto
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nun contexto de redución do número de nacementos pero con unha infancia moito mellor
“coidada e dotada” que a de xeracións precedentes. A “democratización da supervivencia”
(entendida como que a maior parte das persoas nacidas podan acadar os 65 anos vividos) non só
aumenta o peso das persoas maiores. A “democratización das vidas completas” está a permitir
poder desenvolver todos os roles previos no ciclo vital, acadar a idade adulta e ter a opción de
procrear.
No Informe de 2018 do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica detallábase que
Galicia, como o conxunto de España, completou hai décadas o seu proceso de transición
demográfica e está inmersa na serie de transformacións características da segunda transición
demográfica. Nesta perspectiva de análise adquiren especial relevancia todos aqueles aspectos
relacionados cos mecanismos de “mellora reprodutiva”, como vimos, e co seu papel na
modernización social e demográfica. Estase a falar así, recordemos, de roles de xénero, estruturas
familiares, seguridade ante a morte, aumento do capital humano, produtividade do traballo,
relacións interxeracionais, etc.
Saliéntanse, polo tanto, ademais dos factores económicos ou do crecente nivel educativo
feminino, outros que se sitúan no campo cultural e que están a subverter normas e crenzas ata
hai ben pouco de grande arraigo no corpo social. Mudanzas nas formas de vida, nos fogares e na
composición familiar que se vinculan cos cambios na prosperidade e seguridade persoal
proporcionadas polo proceso de modernización social e económica e o desenvolvemento dos
estados do benestar.
Pór o acento no tempo de vida, como se sinalaba, lévanos directamente á observación do que se
enfatiza no citado Informe UE cando salienta que: “o cambio demográfico incumbe ás persoas e
ás súas vidas. Incumbe ao que facemos, a como traballamos e ao que denominamos o noso fogar.
Incumbe ás nosas comunidades e á forma en que vivimos xuntos. Incumbe ao feito de axuntar a
variedade de persoas e de contornas que enriquecen e configuran as nosas sociedades, fannos
máis fortes e converten en realidade o lema da UE unida na diversidade. Isto é máis necesario que
nunca... A situación puxo de relevo a importancia de comprender e abordar os efectos do cambio
demográfico na nosa sociedade. Este labor terá que terse en conta á hora de emprender a
recuperación de Europa e de extraer as leccións pertinentes, xa sexa, entre outros moitos
aspectos, na dimensión social e económica ou na saúde e nos coidados de longa duración. Nas
últimas semanas e meses, o vínculo entre estruturas demográficas, por unha banda, e efectos da
crise e potencial de recuperación, por outro, quedou patente de maneira moi acusada e a miúdo
dolorosa”.
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LONXEVIDADE, ENVELLECEMENTO POBOACIONAL E ECONOMÍA PRATEADA
Adoita ser unha constante a preocupación polo envellecemento poboacional ao ser vinculado, sen
o necesario rigor analítico, con fenómenos adversos como escaseza de forza laboral, a
desaceleración do crecemento económico, o derrubamento dos mercados de activos, problemas
fiscais, colapso financeiro do sistema de pensións e de saúde, o dispendio dos dividendos
demográficos... Ignorándose ademais que o cambio demográfico a miúdo estimula axustes
compensatorios do comportamento e innovacións tecnolóxicas e institucionais. O caso de
Alemaña, cun pronunciado proceso de envellecemento, aconsella, ademais, a non asociar o
envellecemento coa vitalidade social e económica dun país.
Polo que respecta á lonxevidade, demos conta en páxinas precedentes dos seus espectaculares
avances e do significado persoal e social da “democratización da supervivencia”, unha situación
nova, e de profundo éxito, na historia da humanidade. O problema de non deslindar, como
acontece con frecuencia, o tema da lonxevidade e o do envellecemento poboacional dificulta non
só a análise do envellecemento demográfico, medido polo aumento da proporción de persoas
maiores de máis de 65 anos.
Lembremos que o índice de envellecemento, medido como o número de persoas de 65 e máis
anos por cada cen persoas menores de vinte anos, aumenta en Galicia anualmente, acadando no
2020 o valor de 160,4; con importantes diferencias por sexo: o índice sitúase en 133,1 no caso dos
homes e en 189, 7 no das mulleres.
A confusión entre lonxevidade e envellecemento tamén dificulta a comprensión do que significa
envellecer na sociedade actual, sendo preciso non considerar o grupo de idade persoas maiores
como un todo homoxéneo e adentrarse máis ben na súa heteroxeneidade. Non se salienta
debidamente o papel que ocupan as persoas maiores na sociedade para o que é preciso superar
a excesiva dependencia da consideración da etapa da vellez do mercado laboral, ignorándose así
que hai hoxe máis persoas economicamente “dependentes” en idade teórica de traballar que no
caso das persoas maiores que non traballan. E isto as máis das veces é o que está detrás do
edadismo, da discriminación que afecta neste caso ás persoas maiores, e que pode revestir
formas moi diferentes, como se está a denunciar cada vez máis.
A “democratización da supervivencia” que é un éxito innegable, dende o punto de vista dos
individuos e da sociedade, tamén traerá consigo situacións de fraxilidade e cronicidade. Será
preciso, polo tanto, implementar medidas que orienten a estrutura da prestación de servizos
sanitarios tomando en consideración as necesidades das persoas usuarias e prestando especial
atención á cronicidade. A supervivencia ata idades cada vez máis lonxevas (fenómeno que parece
aínda lonxe de atopar un freo significativo, como revelan investigacións verbo dos países máis
avanzados) obriga á administración a manter e reforzar as políticas públicas que alenten a
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adopción responsable de formas de vida saudables dende idades temperás. Ademais, deberíase
prestar atención ás diferenzas sociais e educativas no deseño de estratexias de envellecemento
activo e saudable. O deseño das políticas públicas e as medidas adoptadas deberían reforzar a
asistencia preventiva e a promoción da autonomía persoal.
Unha primeira achega xa non tanto á cantidade de vida que se agarda se non da súa calidade, nola
ofrece a medición da esperanza de vida saudable. Esta constrúese normalmente a partir de datos
xerais sobre a morbilidade crónica e sobre a saúde autopercibida. Hai unha notable carencia de
datos para Galicia polo que é preciso acudir os existentes para o conxunto de España. Neste caso,
entre as persoas de 65 e máis anos as mulleres destacan como sabemos por unha maior
esperanza de vida pero a súa esperanza de vida saudable é menor debido á súa tamén maior
supervivencia e morbilidade (segundo Eurostat, Healthy Life Years, baseado na Enquisa de
condicións de vida). Faise máis patente o contraste entre homes e mulleres se se mide a
porcentaxe de tempo que se vive en boa saúde a partir dos 65 anos: 59,0 por cento do tempo por
vivir dos homes acontece en boas condicións mentres que tan só se rexistra o 48,1 por cento no
caso das mulleres.
Dando un paso adiante na aposta e reformulación do envellecemento activo e saudable hoxe
quérese potenciar, lonxe de significados meramente produtivistas, que cada persoa viva de forma
óptima a súa maneira de envellecer atendendo á súa funcionalidade física e mental e atendendo
así mesmo á complexidade do que significa ser maior nun escenario de prolongación da vida ata
idades cada vez máis avanzadas. E o anterior non implica esquecer que 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. Nin tampouco desatender a potencialidade do
envellecemento activo e saudable, en especial na contorna habitual das persoas, en relación coa
creación de emprego a partir da análise do envellecemento dende a perspectiva da innovación,
na atención e os coidados ata a economía prateada ou silver economy.
O cambio demográfico converteu á vellez actual na avanzada na que se están ensaiando as
fórmulas da futura saúde colectiva. Sen considerar a etapa da vellez como un todo homoxéneo,
si que parece claro que cada vez máis está formada por xeracións pioneiras que chegan en
proporción crecente a un terreo descoñecido, o das grandes lonxevidades. En comparación coas
xeracións precedentes teñen maior solvencia económica, formación, experiencia no exercicio dos
dereitos e deberes dunha sociedade democrática e peso político. Deberían contemplarse polo
tanto, programas de envellecemento activo e saudable e facelo ademais nunha dobre dirección:
como forma de prevención da enfermidade e da dependencia e como potencial para a creación de
emprego.
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A perspectiva apuntada considera á persoa maior non como subsidiaria de servizos senón como
provedora de oportunidades. Para aproveitar este potencial e fomentar un envellecemento activo
e saudable, deberíanse reorientar os servizos a un grupo etario cun cada vez maior poder
económico, pero que require dunha adaptación do mercado, do entorno e tamén das medidas
impulsadas polas administracións públicas.
Urxe, xa que logo, salientar as oportunidades que ofrece a denominada “economía prateada”; así,
á hora de avaliar os efectos das tendencias demográficas téndese a destacar o vector do desafío
e ameaza ao tempo que a abeirar o que supón de oportunidade. Como destaca a propia Comisión
Europea, as persoas maiores de 50 anos, un segmento que, como sabemos, crece en termos
absolutos e relativos, crean un mercado de futuro e diferenciado en lecer, cultura e turismo de
calidade, tecnoloxía, biomedicina, nanotecnoloxía, inmobiliario adaptado, novos produtos
financeiros, servizos silver tech, domótica, outras formas de mobilidade, saúde conectada,
farmacia, produtos agroalimentarios locais e biosaudables, etcétera. O potencial económico e o
crecemento esperado é enorme. A este respecto débese considerar que a nova consideración
etaria do proceso de vellez, como a formulada en 2017 polo persoal médico das Sociedades de
Xerontoloxía e Xeriatría de Xapón, clasifica o proceso de vellez en tres etapas: a prevellez (entre
os 65 e 74 anos), a vellez (entre os 75 e os 90 anos) e a ancianidade a partir dos 91 anos. A
clasificación anterior ten o interese de salientar que o grupo de “séniors” ou de “maiores” é un
grupo ben heteroxéneo no que ademais da idade habería que identificar diferentes perfiles de
consumidores e demandantes de servizos no horizonte da silver economy.
Como se ven de amosar, a configuración da sociedade galega avanza e transfórmase cara ao
horizonte 2030, o que define un perfil poboacional diferente, con implicacións en moitos campos,
aínda que todos eles teñan un reflexo no eido económico. A economía prateada fíxase na
demanda de bens e servizos das persoas maiores de 55 anos e a oferta que se focaliza neles,
entendendo que hai unha adaptación para a súa elaboración e prestación. O conxunto de bens e
servizos demandados pola poboación sénior alterase e así tamén a importancia relativa do gasto
que realizan sobre o total. Vivir mais tempo e con maior calidade de vida abre novas posibilidades
de mercado para produtos e servizos que se consumen, o que debe levar a recoñecer un edadismo
en positivo.
Este segmento da poboación é cada vez máis importante a nivel mundial e tamén a cantidade e
variedade de produtos que consume, estimado en máis de 11 billóns de euros no ano 2021 –seis
veces o PIB español-, e emprega ao 37% do total na UE, onde xa supón un terzo do consumo
privado e beneficia a tódolos eidos da economía, con especial relevancia ao sector farmacéutico,
biosanitario, inmobiliario, financeiro, de ocio e turismo, cosmético, estético, alimentario, de
transporte, tecnolóxico e de servizos.
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Cada vez máis os maiores chegan en mellores condicións a unha terceira (ou cuarta) idade na que
buscan seguir vivindo de xeito independente, na súa contorna e vivenda, que moitas veces han de
adaptar en espazos e tecnoloxía que lles facilite este obxectivo. A tecnoloxía, os dispositivos
móbiles adaptados, a robótica, os vehículos intelixentes, os servizos de lecer personalizados, as
actividades de motivación, a alimentación de proximidade e saudable, etc., son algunha das ramas
con grande potencial de desenvolvemento.
Novas necesidades que deben ser satisfeitas pola produción de bens e servizos que han de ser
producidos e subministrados, moitos dos cales están aínda en proceso de concreción, pero que o
perfil dos novos consumidores van requirir nun curto período de tempo.
É por iso que a economía prateada pode transformar moitos dos problemas económicos que
habitualmente se achacan ao envellecemento en oportunidades de mercados novos e emerxentes
con expectativas de rendibilidade e amplo espectro a nivel mundial. Aumento do PIB, creación de
emprego e mellora da calidade de vida forman un trípode indisoluble da economía prateada, nun
contexto mundial de incremento da idade media da poboación, que se retroalimenta coas novas
oportunidades que abre á xente nova, evitando que emigre e sendo fonte de atracción para a
inmigración.
Se botamos unha ollada ao que pasa no conxunto de España, os cambios nos patróns de consumo
rexistrados dende o ano 2008 reflicten este troco de roles. Lonxe do que ocorreu nas décadas
dos oitenta e noventa, a renda dispoñible dos máis novos estancouse -ou incluso diminuíu para
os menores de 25 anos debido aos problemas de desemprego e á devaluación salarial- namentres
nos fogares con maiores retirados á fronte aumentou, con crecementos por riba do 4% anual.
Esta tendencia, lonxe de pararse vai continuar nos vindeiros anos e con ela tamén os novos
patróns de consumo e oportunidade de negocio.
En Galicia, a proximidade da administración local á cidadanía e o seu tecido organizativo facilita
un coñecemento inmediato da realidade, problemática e potencial, que ben estruturada coa
administración autonómica e os distintos axentes sociais, pode facilitar a toma de decisións e
servir de panca para o desenvolvemento dun tipo de liderado económico intersectorial enfocado
aos maiores. Se mapeamos o territorio segundo o índice de poboación con 65 anos ou máis sobre
o total, obsérvase que o 47 por cento dos 313 concellos ten unha porcentaxe de xente maior de
65 anos superior ao 35 por cento , que chega mesmo a superar o 50 por cento en Rairiz de Veiga,
Lobeira, Calvos de Randín, Verea, Avión, O Irixo, Sarreaus, Gomesende, O Bolo e San Xoán de Río.
No outro extremo, por debaixo do 20 por cento sitúanse Teo, Poio, Gondomar, Soutomaior,
Burela, Barbadás, Pontecesures, Ponteareas, Cambre, Culleredo, Oleiros, O Porriño, Arteixo,
Oroso, Salceda de Caselas e Ames, o 5 por cento do total de concellos. O resto está nunha posición
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intermedia, que pode resultar moi interesante para o desenvolvemento dun novo concepto de
envellecemento activo e saudable, mais aínda nas actuais circunstancias sociosanitarias.
Gráfico 2. Peso relativo dos concellos segundo a porcentaxe de poboación maior de 65 anos.
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Fonte. Elaboración propia, IGE.

A situación producida pola pandemia da COVID-19 vai a acelerar procesos estratéxicos que xa
estaban en marcha e virar a atención socio sanitaria cara a unha vertente máis social, cunha
orientación público-privada e con grandes oportunidades empresariais ligadas á silver economy,
o que pode tamén acelerar a silver Tech e con ela dar un pulo ao tecido empresarial de primeiro
nivel tecnolóxico, onde a innovación e a dixitalización piden paso. A tecnoloxía aplicada aos
maiores é un elemento fundamental da nova economía con múltiples usos, dende a robótica
aplicada á dependencia, pasando pola intelixencia artificial no fogar, produtos para aumentar a
capacidade sensorial persoal, solucións relativas á mobilidade, nanomedicina, etc. Todo un abano
de novos servizos que, só a modo de exemplo, se pode ilustrar coa seguinte relación:
-

Saúde conectada a través de dispositivos mHealth –ou saúde asistida a través do móbil- para

a prevención, diagnose e monitoreo das enfermidades.
-

Robótica como axuda ao coidado e provedora de actividades interactivas cos maiores.

-

Paquetes turísticos adaptados, coa inclusión da mHealth, que permiten a desestacionalización

do mercado.
-

Servizos de atención integrados con conectividade nos fogares, que axuden a atención e a

paliar o illamento social que sofren algúns maiores.
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-

Desenvolvemento dun entorno intelixente capaz de empoderar á poboación maior, que poida

vivir máis tempo de xeito independente, activo e saudable.
-

O uso da Big Data como instrumento de análise para a provisión de servizos de ámbitos tan

diferentes coma os financieiros, estilo de vida activo e saudable, nutrición personalizada,
medicina preventiva, etc.
-

Promoción da educación cunha vertente de re-formación e outra de preparación para o uso

das novas tecnoloxías.
-

Avances no transporte, público e privado, a través de novas tecnoloxías que permitan a

adaptación e a mobilidade dos maiores.

Nalgúns dos casos sinalados, as solucións aínda non están no mercado, pero espérase que isto
suceda en menos dunha década. Para a súa implantación é preciso contar con políticas, servizos
e estruturas adaptadas á contorna física e social, que faciliten o desenvolvemento de proxectos,
unha oportunidade para o capital local, así como é imprescindible o feito de salvar a fenda dixital
existente.
No contexto da Unión Europea, España segue a ser un dos países con maior inequidade dixital,
mais isto tamén está a mudar con rapidez. Nos últimos tres meses do 2021 o uso de Internet nos
fogares é case universal (99,7 por cento) nas persoas entre 16-24 anos, o que vai descendendo
coa idade. Os maiores de 55 anos sitúanse no 91 por cento, mentres que dos 65-74 a porcentaxe
é menor, do 73,3 por cento. Cómpre destacar que o maior aumento no uso de Internet produciuse
entre os maiores de 65 a 74 anos, con 3,6 puntos mais que en 2020 e 9,7 puntos mais que en 2019.
O mesmo sucede coas compras por Internet, nas que os maiores de 65-74 foi o tramo de idade
no que se produciron maiores aumentos, 2,5 puntos máis.
No caso concreto de Galicia, segundo o que amosan os mapas seguintes, o acceso vai por detrás
da media española, pero acurtando distancias. O 65 por cento da poboación entre 65 e 74 anos
accederon a Internet nos tres últimos meses do 2021, fronte ao 73,3 por cento da media española,
mais esta fenda diminúe cinco puntos no tramo de poboación anterior e, de xeito considerable,
na poboación máis nova, ate chegar a dar a volta á situación entre a poboación de 25 a 34 anos,
onde o acceso a Internet é do 100 por cento en Galicia, fronte ao 99,4 por cento de media en
España. A evolución tendencial indica que as vindeiras xeracións serán non só nativas dixitais
senón usuarias intensivas das novas ferramentas ás que da acceso o proceso de dixitalización.
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Gráfico 3. Persoas que utilizaron internet 3 últimos meses 2021 segundo tramo de idade (Galicia no
contexto de España).

Fonte. Elaboración propia, INE.

Gráfico 4. Persoas que utilizaron internet en Galicia nos últimos 3 meses de 2021 por tramos de idade.
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Fonte: elaboración propia, INE.

O uso das TICs para as persoas maiores de 65 anos está directamente relacionado co seu nivel
de formación, cousa que non ocorre coas novas xeracións que, practicamente na súa totalidade,
están capacitados para o uso das novas tecnoloxías. O mesmo sucede co nivel de renda. Os datos
que proporciona a Seguridade Social reflicten que a pensión é a principal fonte de ingresos das
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persoas maiores de 65 anos, cunha prestación media de 1053 euros. A día de hoxe o 6 por cento
de maiores de 65 anos teñen estudos medios (FP ou Bacharelato), un 9 por cento son persoas
licenciadas ou co título de doutorado, mentres que o resto ten un título de estudos básicos, ate
o Graduado Escolar. Esta situación explica a diferencia de renda. Mais estes datos van mudar en
breve, dada a evolución do nivel de estudos da poboación galega de entre 24-65 anos, entre a que
o 17 por cento teñen estudos medios e unha de cada catro persoas ten estudos universitarios.
Isto supón non só unha mellora no nivel educativo medio da comunidade senón que tamén
afectará ao nivel de renda nun breve espazo de tempo. O efecto inmediato é que a poboación
sénior galega terá cada vez maior renda e, porén, maior capacidade de demanda que pode, á súa
vez, engraxar a máquina das oportunidades para a xente nova.

As oportunidades para a xente nova virán da man da innovación. Se ben Galicia ten unha posición
relativa moderada na xeración de innovación e na ocupación de actividades intensivas en
empresas innovadoras, presenta elementos dabondo para reducir a fenda tecnolóxica, como así
o demostran os últimos resultados do informe PISA e a constatación do desenvolvemento dunha
industria de hardware potente e ben posicionada en sectores punteiros coma o automobilístico,
aeronáutico, agrotecnolóxico, etc. Da simbiose que se consiga nos diversos ámbitos da estratexia
de especialización RIS3, aliñada coas grandes liñas marcadas por Europa, vai depender o éxito da
celeridade dos cambios que se precisan para a democratización da intelixencia artificial, a
economía dixital e tódolos cambios que trae consigo a dixitalización.
Neste senso, a evolución dos últimos anos amosa un avance no índice de innovación de case 6
puntos dende o ano 2014, fronte aos 12,5 no conxunto da UE-27. No caso do conxunto de España.
o incremento foi de 13,4 puntos en relación á media da UE-27, onde Galicia é a sexta comunidade
con mellor comportamento dixital, tras Valencia, Navarra, Murcia, Castela e León e Cataluña, tal
e como reflicte o informe do Foro Económico de Galicia “A Galicia dixital 2040”.
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Gráfico 5. Evolución do índice rexional de innovación 2014-2021.

120
100
80

101,1

100

74,7

75,8

102,1

74,3

103,2

78,6

104,2

79,9

108,2

77,9

109,8

80,6

112,5

80,6

60
40
20
0
2014

2015

2016

2017

2018

Galicia valor UE= 100

2019

2020

2021

UE-27

Fonte, elaboración propia a partir de Foro Económico de Galicia.

Tendo en conta que a transformación dixital é un fenómeno imparable cómpre encaixar a parte
humana e a parte tecnolóxica. A tecnoloxía ten de estar ao servizo das persoas e a través delas
incidir nos sectores produtivos e nas empresas. Neste senso, o tecido produtivo precisa dunha
colaboración fluída co sector TIC e o apoio e dirección da administración para trazar unha folla
de ruta de futuro. Abordar problemas locais con perspectiva global permite desenvolver
solucións escalables e exportables ao mercado europeo e mundial. Esta simbiose pode levar a
aproveitar a oportunidade dixital ligada á silver economy, amais de ao liderado que xa ostenta
Galicia en sectores coma o agroindustrial, madeireiro, fitosanitario, químico, etc., e converterse
no banco de probas referente a nivel europeo e berce de empresas ag-tech e food-tech globais,
un sector que está a eclosionar globalmente e onde esta comunidade debe aproveitar a súa
oportunidade.

FAMILIA, BENESTAR E SAÚDE
Producíronse nos últimos anos en Galicia, como nas demais sociedades da nosa contorna, unha
serie de mudanzas que, como sabemos, se reflicten na estrutura e dinámica demográficas e
implican, de seu, importantes consecuencias dende o punto de vista persoal, da sociedade, da
economía, da política ou do medio ambiente. Algúns destes cambios foron de tal calado que
reclaman actuacións e medidas tamén de impacto, si se pretende manter os niveis de benestar e
de calidade de vida da poboación a medio e longo prazo. Se fixamos a atención de primeiras nas
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dinámicas familiares é preciso empezar destacando que asistimos hoxe a uns cambios rápidos e
profundos na institución familiar que, por outra parte, están en consonancia coa intensidade, e
ata se podería engadir velocidade, que debuxa o proceso máis amplo de modernización e de
cambio demográfico – e sabemos ben que o cambio demográfico implica unha modificación dos
marcos de convivencia no fogar- e de modernización económica e social no que aqueles se insiren.
Cambios, lembremos, forxados ao carón da denominada “segunda transición demográfica”.
Trátase de mudas que responden a causas múltiples e complexas. Así a equiparación educativa
das mulleres cos homes, a súa crecente incorporación e permanencia no mercado de traballo, e
a consecuente necesidade de “renegociar” a división do traballo tradicional, no plano social; a
tardía emancipación, o desemprego xuvenil e a precariedade laboral, no terreo económico; a
incerteza sobre o futuro, no terreo psico-social; a secularización e a globalización de valores
“modernos” con respecto aos dereitos e liberdades individuais e a equidade de xénero, no plano
cultural; e a falta de adecuación do estado de benestar, o mundo laboral e a lexislación ao novo
contexto familiar, no plano institucional, son algúns dos factores que se agochan tras a crecente
diversidade, complexidade e tamén vulnerabilidade das estruturas familiares.
O retrato das familias de hoxe en día en Galicia reflicte os cambios sociais, económicos e culturais
xurdidos nestas últimas décadas; existe unha redución do tamaño medio da familia, máis fogares
unipersoais, pásase a convivencia de dúas xeracións en vez de tres.... Ao modelo coñecido como
familia tradicional-familia nuclear-familia adaptativa, vánselle agregando pluralidade de novas
formas de famili. A familia deixa de identificarse mimeticamente co fogar e adquire formas
diversas tales como familia biparental, monoparental, reconstruída, sen descendencia, con
descendencia propia /adoptada/ou por novo matrimonio ou parella de feito. E non só cambia a
estrutura, senón tamén trazos básicos da súa composición.
Pese a este cambio nas dinámicas familiares, en Galicia como se apuntaba anteriormente,
persiste a familia con funcións de apoio e solidariedade entre os seus membros. As redes
familiares continúan funcionando, podéndose afirmar que a nosa contorna socio/cultural segue
sendo profundamente “familista”. A institución familiar, a pesar dos augurios que en décadas
pasadas anunciaron o seu fin diante dos avances da “modernidade”, segue ocupando un lugar
central na vida da poboación, xa sexa mediante modalidades que aseguran a pervivencia de
“vínculos fortes” ou doutras formas familiares nas que rexen os “vínculos débiles”.
O cambio demográfico, o aumento da esperanza de vida e as novas tipoloxías de familia, están a
variar as expectativas das persoas e as relacións entre xeracións. Asistimos a un alongamento da
vida co que entraña tamén de aumento do tempo posible de relación, que non ten por que
pensarse como unha relación estática nin menos que estea a se debilitar. A xeneralidade de
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estudos apuntan máis ben ao proceso de transformación que afecta as relacións intra e
interxeracionais e ao mantemento de redes familiares de distinta intensidade.
Temos visto en que medida existe unha relación biunívoca entre cambio social e duración da vida.
O estado de saúde, os niveis de dependencia e a prevalencia da discapacidade ou dalgunhas
enfermidades crónicas en diferentes sociedades vense afectadas por moitas e diversas
dimensións: o grao de envellecemento da poboación, a calidade e amplitude dos sistemas de
saúde, o apoio público aos colectivos vulnerables, a desigualdade social, as políticas económicas
adoptadas, a inversión en investigación, desenvolvemento e innovación, as condicións do mercado
laboral, as políticas impositivas sobre produtos de risco, os hábitos e comportamentos
individuais, o tipo de dieta, a etapa de transición epidemiolóxica en que nos atopemos ou os
sesgos socio-demográficos da poboación, entre moitas outras.
A medida que o número de persoas lonxevas vai en aumento tamén crece o interese sobre a
natureza das relacións entre fillos/as e os seus proxenitores cando envellecen e, especialmente,
entre estes ascendentes directos e a segunda xeración, a de netos e netas, xa que o rol de avoas
e avós coidadores é unha figura que no caso de Galicia en particular, e de España en xeral, alcanza
maior relevancia que noutros países europeos.
No caso da institución familiar atopámonos ademais co paradoxo de que aínda que a
dispoñibilidade de recursos familiares para os coidados tende a reducirse, debido principalmente
aos cambios na traxectoria de vida das mulleres – que afecta especialmente ás xeracións adultas
e ás novas- e na mesma concepción de “familia”, a feminización do coidado (considerado sempre
desde a óptica familiar) continúa sendo a realidade dominante. E esta tendencia corrobórase na
atención que o colectivo de maiores dispensa, entre outros, ao coidado dos seus netos e netas e
o apoio a fillas e fillos para o desenvolvemento da súa vida profesional e laboral. A maior
complexidade da vida social non oculta, senón que máis ben resalta, o papel central que segue
representando a familia en relación ao “coidado”, entendido na súa acepción máis ampla. E dicir
“familia”, especialmente se pensamos en xeracións hoxe lonxevas, enseguida suscita, aínda, a idea
dunha institución social tradicionalmente configurada pola desigualdade xenérica, marcada por
fortes asimetrías internas de poder –tanto do control dos recursos como do poder de decisión-,
onde se levan a cabo unha pluralidade de actividades, esenciais para a reprodución económica e
social, pero moitas veces invisibles e carentes de valoración económica, polo menos ata hai moi
pouco tempo.
Sabemos que a familia en Galicia, do mesmo xeito que en España e nos países da Europa
meridional, non deixou de actuar como “o principal e tradicional instrumento de apoio no coidado
de persoas dependentes. A pesar da profundidade dos cambios experimentados pola sociedade
galega coñécese ben (grazas en especial á existencia de Enquisas de Emprego do Tempo de 2002-
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2003 do INE/IGE así como as de 2009-2010 do INE) a importancia que mantén a familia como lugar
de produción. Permanece como a institución que protexe e asegura a supervivencia e o benestar
dos seus propios membros, exercendo unha esencial función benefactora. Poñer o acento na
“solidariedade familiar” esixe recoñecer que esta se sostivo en realidade na hiperactividade das
mulleres que ademais de asumir as novas responsabilidades laborais continuaron absorbendo as
cargas familiares, co que se está aludindo de maneira especial ás xeracións de mulleres de entre
corenta e cinco e sesenta e cinco anos. Sen que, por outra parte, se limite tampouco aos coidados
a contribución ao benestar das persoas maiores.
A actual pandemia colocou no centro do debate social a preocupación polos coidados (na súa
acepción máis ampla), unha corrente que agromou primeiro no eido da psicoloxía e da reflexión
filosófica durante os anos oitenta do pasado século e que foi conquistando un lugar sobranceiro
na cultura contemporánea. Os problemas de conciliación e corresponsabilidade, sumados a
dificultades no mercado laboral ou na promoción profesional pesan, e así se reflicte no avance de
resultados que presentou o INE da Enquisa de Fecundidade, á hora de optar por un segundo fillo
ou filla, cando este sería o desexo manifestado por mulleres e homes. De feito aínda é baixa a
incidencia da infecundidade, como segue a mostrar a enquisa do INE e reflicten os datos galegos.
En Galicia os fogares de parellas con fillos e/ou fillas e os monoparentais e/ ou monomarentais
son clara maioría.
A duración da vida e a maior procura da calidade da mesma están no cerne do cambio
demográfico. Reparemos no sinalado con respecto ao envellecemento demográfico e a natalidade
en páxinas anteriores. O envellecemento demográfico e o cambio na pirámide de idades non é
resultado de que simplemente baixara a fecundidade; débese principalmente a que aumentou a
duración da vida e este trunfo fronte ás mortes evitables logrouse ao tempo que se tiñan menos
descendentes pero que viven moito máis tempo.
Da lectura do conxunto das páxinas anteriores facilmente podería deducirse que foi a conciencia
de que a evolución da poboación, así como da base socioeconómica, condiciona no presente e no
inmediato futuro o benestar o que está a situar como tema de especial relevancia –como sucedeu
primeiramente dende o ámbito académico da economía e dos xestores públicos-, o interese pola
demografía que se intensificaría coa irrupción da pandemia da COVID-19. De aí que o cambio
demográfico se erixira como un dos principais temas da axenda política dos países desenvolvidos
e que distintas instancias da Unión Europea leven anos alertando da súa importancia e das súas
repercusións para a sociedade, instando aos Estados e Rexións europeas a dar unha resposta
urxente ás novas demandas e necesidades, que abranga tamén os aspectos da Axenda 2030 das
Nacións Unidas.
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Compréndese, dada a dimensión que aínda deixa sentir a pandemia, que os debates científicos en
torno á mesma entren necesariamente de cheo no campo da demografía, situados como están
na intersección entre o biolóxico e o social. Sábese que a estrutura por idades da poboación influíu
no comportamento da enfermidade en cada país, ao igual que a relación entre xeracións en
termos de contacto cotián, estratexias de coidado e o tema tan sensible de formas de residencia
das persoas maiores, tanto no eido familiar como no externo. Ademais, os fluxos de mobilidade
da poboación ao longo do planeta son clave para comprender a peculiaridade do
desenvolvemento da pandemia respecto a fenómenos similares do pasado. E a reacción fronte á
enfermidade ten á súa vez consecuencias sobre a mobilidade, con efectos que foron cambiando
a gran ritmo. Sen que se poda esquecer un elemento de especial significación como o da
distribución da poboación no territorio: a densidade poboacional dun planeta cada vez máis
urbano é determinante para comprender como se desenvolveu a crise sanitaria. E ao anterior hai
que agregar máis dimensións críticas, como a desigualdade social, a vulnerabilidade ou o acceso,
aínda non universal, á tecnoloxía dixital.
Deixemos apuntado que unha das máis relevantes leccións da pandemia apunta a necesidade de
reforzar a gobernanza (lembremos que o Diccionario da RAE define gobernanza como “Arte o
manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e
institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el
mercado de la economía”), asumindo pública e privadamente maiores cotas de responsabilidade
á hora de asegurar o benestar persoal e colectivo. Nesta liña urxe, por outro lado, xerar e
potenciar valores compartidos que beneficien ao conxunto da sociedade civil, á iniciativa privada,
ao mundo académico e ao sector público creando un ecosistema que permita a superación da
experiencia inédita, e moitas veces frustrante, orixinada por unha pandemia que se pensaba allea
a un mundo supostamente dominado polo coñecemento técnico e científico e polos continuos
avances médicos.

Cómpre salientar que unha das leccións que nos depara a nova situación é a de confirmarnos que
vivimos nunha comunidade interdependente, con ou sen crise sanitaria. Esta confirmación,
sumada á crecente complexidade e incerteza do contexto actual, esixe aos poderes públicos e ao
conxunto da cidadanía fortes doses de compromiso e acceso a información de calidade como a
que se busca ofrecer neste documento do Plan Estratéxico. Así, partindo dunha análise baseada
en aspectos estatísticos e en fontes oficiais, coa Diagnose que se presenta no tomo I do presente
Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 perséguese “obter información relevante para detectar as
necesidades existentes na Comunidade Autónoma”, salientándose que “o Plan Estratéxico de
Galicia (PEG) debe ter en conta estas carencias para deseñar a futura estratexia do período 2022-
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2030 na que ha primar “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”. Co
establecemento do “reto demográfico” como primeiro eixe estratéxico e transversal do PEG
perséguese “deseñar a Galicia do futuro poñendo no centro o reto demográfico que implica
deseñar e impulsar novas medidas de dinamización, pero tamén outras para garantir o benestar
dunha sociedade máis avellentada”.

55

TOMO II – PEG 22-30

PA 1.1 Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a
vida profesional e a privada.
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

1.1

Título da PA

Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre
a vida profesional e a privada

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

311A - Dirección e servizos xerais de promoción social

de

Capítulo II: Condicións de traballo xustas

312G - Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de
protección social
321A - Dirección e servizos xerais de emprego
322A - Mellora e fomento da empregabilidade
322C - Promoción do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo
inclusivo
323A - Formación profesional desempregados
323B - Formación profesional de ocupados
324A - Mellora da organización e administración das relacións laborais e da
prevención de riscos laborais
324B - Mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo
324C - Promoción da economía social

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
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.
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.
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.
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.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•

•

•

•

•

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, da orientación para a procura de emprego, da formación e
da acreditación de competencias, fomentando a igualdade de oportunidades. Garantir un proceso
de aprendizaxe permanente ao longo da vida laboral, en especial para as persoas traballadoras con
perfís máis elementais. Establecer condicións favorables no mercado laboral para fixar talento.
Desenvolver o marco galego de competencias dixitais.
Aumentar as competencias emprendedoras e impulsar a creación de empresas e iniciativas de
traballo por conta propia sustentables, facilitando a formación e o seu financiamento, ademais de
mellorar a calidade e eficiencia dos servizos de apoio e de consolidación.
Mellorar a situación das persoas empregadas aumentando a calidade do emprego mediante un
emprego estable e a tempo completo e promover a progresión profesional. Acadar unhas relacións
laborais modernizadas baseadas na responsabilidade social empresarial (RSE), nun entorno de
traballo seguro, saudable e adaptado as súas necesidades profesionais.
Impulsar e consolidar o desenvolvemento de políticas efectivas para que homes e mulleres poidan
harmonizar as súas responsabilidades laborais e familiares en condicións de igualdade e eliminando
os estereotipos de xénero. Fomentar medidas de conciliación para manter no mercado laboral ás
persoas con dependentes ao seu cargo, aumentar a contratación de mulleres e eliminar a fenda
salarial entre homes e mulleres.
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.

OE 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, da
formación e da orientación, fomentando a igualdade de oportunidades.
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.01.01

Título do OE

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,
da formación e da orientación, fomentando a igualdade de oportunidades.

Planificación
relacionada

Nova estratexia autónomos
VIII Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
2022-2027 (en proceso de elaboración)
III Programa Muller e Ciencia 2022-2025 (en avanzado estado de elaboración)
Plan Corresponsables (programa do Ministerio de Igualdad, AGE)
Estratexia galega de saúde e seguridade no traballo (negociación no 2022 e
vixencia ata o ano 2027)
Plans anuais de actuación do ISSGA
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Ordes anuais de subvención do Programa de axudas para implantar a igualdade
laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE)
Nova estratexia de economía social
Axenda Social Única de Galicia 2021-2024
Plan de inspección en materia de seguridade industrial na Comunidade
Autónoma de Galicia
Plan de Transformación Dixital do Servizo Público de Emprego
Plan de actuación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia 2022

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

2. Igualdade de xénero
4. Apoio activo para o emprego
5. Emprego seguro e adaptable
6. Salarios

Programas
gasto

de

321A - Dirección e servizos xerais de emprego
322A - Mellora e fomento da empregabilidade

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A participación no mercado laboral permanece estable cunha taxa de actividade próxima ao 52,2%
cun diferenzal de preto de 5 puntos coa media de España e a UE. A fenda entres homes e mulleres
redúcese nos últimos anos agás en 2020, onde o diferenzal foi de 9,4 puntos.

•

A saída de crise económica tradúcese nun aumento do emprego só interrompido no ano 2020
debido á COVID-19. A taxa de ocupación da poboación de 20 a 64 anos sitúase no 63,5%, inferior en
1,2 puntos á do ano anterior e igual á de 2018. A taxa das mulleres é 8,0 puntos inferior á dos homes,
diferenzal superior ao de anos precedentes que se situaba no 6,5% aproximadamente.

•

A taxa de paro reduciuse sensiblemente nos últimos anos, en 2020 sobe dúas décimas con respecto
ano anterior situándose no 12,0%, 3,5 puntos menos que no conxunto do Estado e por riba da media
europea. A taxa de paro das mulleres é 2,3 puntos superior á dos homes. A taxa de paro xuvenil (16
a 29) sitúase no 25,8%, descendeu 7,4 puntos nos últimos 5 anos a pesar dun aumento de 4,8 puntos
en 2020.

•

A taxa de temporalidade diminuíu ata o 24% en 2020 logos de varios anos con taxas no entorno do
26,5%. As mulleres presentan unha taxa 3,8 puntos superior.

•

No ano 2018 a fenda salarial en Galicia foi do 8,50%. Isto significa que os homes gañan máis que as
mulleres, en concreto, un 8,50% máis. Ao analizar a evolución temporal deste indicador obsérvase
que a fenda salarial entre homes e mulleres reduciuse entre 2014 e 2018 tres puntos porcentuais;
isto quere dicir que as diferenzas salariais entre homes e mulleres eran máis abruptas en 2014 do
que o son en 2018.

•

No ano 2018 o 13,1% dos asalariados tiña salarios baixos (aqueles que gañan 2/3 ou menos da
mediana das ganancias brutas por hora na rexión/país de referencia), unha porcentaxe lixeiramente
superior á do ano 2006, que era do 8,2%.
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•

As persoas de entre 16 e 29 anos contan cun mercado de traballo en peor situación que o conxunto
da poboación, isto ocorre tamén no conxunto de España. A taxa de paro a cuarto trimestre de 2020
para a poboación nova alcanza o valor de 26,3%, mentres que no conxunto de Galicia este mesmo
dato é de 11,7%. Esta situación é similar para homes (25,2%) e mulleres (27,5%), con cocientes que
se sitúan máis de dez puntos por riba dos valores medios de Galicia e España

•

A poboación con discapacidade en idade de traballar (128.000 persoas) supoñen un 7,7% do total
da poboación en idade de traballar, e delas o 29,8% clasifícanse como activas e o 70,3% como
inactivas. Do total de poboación con discapacidade activa, o 77,2% estaba ocupada en 2019 e un
22,8% en paro. Taxa de actividade e de emprego para as persoas con discapacidade moi afastada
da das persoas sen discapacidade.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Reducir a taxa de desemprego, especialmente do desemprego xuvenil.

•

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.

•

Apostar por crear emprego de calidade en sectores emerxentes.

•

Evitar as xornadas parciais indesexadas e promover a estabilidade nos contratos laborais.

•

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.

•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Apostar por estratexias de asesoramento personalizado para a inserción no mercado de traballo

•

Aposta pola dixitalización, eliminando as fendas sociais e xeracionais e o analfabetismo dixital.

•

Apostar pola “excelencia” coa conformación de equipos de traballo coa mellor formación posible
para afrontar os retos do presente e do futuro.

•

Actualizar axilmente os programas formativos das especialidades da formación profesional para o
emprego, consonte os requirimentos dos sectores produtivos, nomeadamente os máis dinámicos,
e as necesidades das persoas traballadoras.

•

Potenciar a formación ao longo da carreira profesional e a formación profesional para o emprego
combinada coa experiencia laboral (programas públicos de emprego-formación).

•

Facilitar que calquera persoa poida ter acceso a toda a formación profesional para o emprego que
necesite.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Mellorar a formación e capacitación nas chamadas habilidades brandas (soft skills) e nos
coñecementos STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas).

•

Adaptar axilmente o ensino universitario, a formación profesional e a formación profesional para o
emprego ás demandas das empresas e da sociedade en xeral, así como ás necesidades de promoción
e expectativas do propio alumnado e das persoas traballadoras, tanto ocupadas como
desempregadas.

•

Impulsar unha educación cunha compoñente máis práctica, apostando por fórmulas como a
Formación Profesional Dual.

•

Preparar a poboación mellor para as necesidades formativas que require e requirirá a Industria 4.0,
especialmente a través da dinamización, actualización e mellora constante da formación
profesional para o emprego para persoas traballadoras, ocupadas e desempregadas.

•

Mellorar os servizos públicos de axuda á inserción: busca de emprego.

•

Definir procesos de asesoramento eficientes

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas traballadoras desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia en especial
aqueles colectivos con especiais dificultades de inserción laboral: mozos; mulleres, especialmente as
vítimas de violencia de xénero; persoas con discapacidade; parados de longa duración; emigrantes
retornados e outros colectivos con dificultades de inclusión; beneficiarios do programa extraordinario
de activación para o emprego e xoves beneficiarios do programa de garantía xuvenil.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Homes

Número

Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Mulleres

Número

Persoas atendidas accións e programas de orientación laboral. Homes

Número

Persoas atendidas accións e programas de orientación laboral. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

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

Número

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

Número
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OE 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.
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.01.02

Título do OE

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.

Planificación
relacionada

Plan de Transformación Dixital do Servizo Público de Emprego

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente
2. Igualdade de xénero
4. Apoio activo para o emprego
5. Emprego seguro e adaptable
6. Salarios

Programas
gasto

de

323A - Formación profesional desempregados
323B - Formación profesional de ocupados

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A participación no mercado laboral permanece estable cunha taxa de actividade próxima ao 52,2%
cun diferenzal de preto de 5 puntos coa media de España e a UE. A fenda entres homes e mulleres
redúcese nos últimos anos agás en 2020, onde o diferenzal foi de 9,4 puntos.

•

A saída de crise económica tradúcese nun aumento do emprego só interrompido no ano 2020
debido á COVID-19. A taxa de ocupación da poboación de 20 a 64 anos sitúase no 63,5%, inferior en
1,2 puntos á do ano anterior e igual á de 2018. A taxa das mulleres é 8,0 puntos inferior á dos homes,
diferenzal superior ao de anos precedentes que se situaba no 6,5% aproximadamente.

•

A taxa de paro reduciuse sensiblemente nos últimos anos, en 2020 sobe dúas décimas con respecto
ano anterior situándose no 12,0%, 3,5 puntos menos que no conxunto do Estado e por riba da media
europea. A taxa de paro das mulleres é 2,3 puntos superior á dos homes. A taxa de paro xuvenil (16
a 29) sitúase no 25,8%, descendeu 7,4 puntos nos últimos 5 anos a pesar dun aumento de 4,8 puntos
en 2020.

•

A taxa de temporalidade diminuíu ata o 24% en 2020 logos de varios anos con taxas no entorno do
26,5%. As mulleres presentan unha taxa 3,8 puntos superior.
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•

O 45,8 % da poboación ocupada conta con estudos superiores, destacando que máis da metade das
mulleres galegas contan con estudos superiores (52,5%) , mentres que para os homes a porcentaxe
con estudos superiores do total de homes sitúase no 39,8%.

•

O 19,3% das persoas ocupadas en Galicia o son por conta propia, fronte a un 80,7% que traballa por
conta allea (asalariada). Estes valores son algo máis de 3 puntos superiores aos do conxunto do
estado español.

•

O 87% das persoas ocupadas traballan a tempo completo, elevándose esta porcentaxe para os
homes (94,6% dos homes ocupados) e sendo case dez puntos menor para o caso das mulleres
(78,4%) que volven presentar os maiores cocientes e cunha escasa mellora respecto ás cifras do
principio do período analizado. Estes valores son case dous puntos superiores aos presentados para
o conxunto do estado

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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 e potenciar a formación durante a carreira profesional e
a FP para o emprego, combinada coa experiencia laboral

•

Mellorar a formación e capacitación nas chamadas habilidades brandas (soft skills) e nos
coñecementos STEM.

•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Mellorar a cualificación profesional dos traballadores e traballadoras a través do procedemento de
recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

•

Preparar a poboación mellor para as necesidades formativas que require e requirirá a Industria 4.0,
especialmente a través da dinamización, actualización e mellora constante da formación
profesional para o emprego para persoas traballadoras, ocupadas e desempregadas.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Aposta pola dixitalización, eliminando as fendas sociais e xeracionais analfabetismo dixital.

•

Adaptar a lexislación cara novas propostas que encaixen mellor cunha realidade empresarial e
social que está a mudar continuamente, sempre con fórmulas “de calidade e garantías” para todas
as partes.

•

Apostar pola “excelencia” coa conformación de equipos de traballo coa mellor formación posible
para afrontar os retos do presente e do futuro.

•

Actualizar axilmente os programas formativos das especialidades da formación profesional para o
emprego, consonte os requirimentos dos sectores produtivos, nomeadamente os máis dinámicos,
e as necesidades das persoas traballadoras. Potenciar a “formación á carta”, a formación ao longo
da carreira profesional e a formación profesional para o emprego con compromiso de contratación
(unidades formativas para empresas).

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas traballadoras desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia en especial,
aqueles colectivos con especiais dificultades de inserción laboral: mozos; mulleres, especialmente as
vítimas de violencia de xénero; persoas con discapacidade, parados de longa duración, emigrantes
retornados e outros colectivos con dificultades de inclusión, beneficiarios do programa extraordinario
de activación para o emprego e beneficiarios do programa de garantía xuvenil.
Persoas traballadoras ocupadas.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes en accións de formación. Homes

Número

Participantes en accións de formación. Mulleres

Número

Persoas que participan no procedemento de recoñecemento experiencia
profesional. Homes

Número

Persoas que participan no procedemento de recoñecemento experiencia
profesional. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Porcentaxe de persoas que obteñen unha acreditación de competencias do
total de persoas avaliadas

Porcentaxe

Porcentaxe de persoas desempregadas que remataron a formación con
resultado favorable do total de persoas desempregadas que a iniciaron

Porcentaxe

Porcentaxe de persoas ocupadas que remataron a formación con resultado
favorable do total de persoas ocupadas que a iniciaron

Porcentaxe
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.01.03

Título do OE

Aumentar as competencias emprendedoras, impulsar a creación de empresas e
iniciativas de traballo por conta propia sustentables e fomentar un mercado de
traballo inclusivo.

Planificación
relacionada

Nova estratexia autónomos

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

2. Igualdade de xénero
3. Igualdade de oportunidades
4. Apoio activo para o emprego
5. Emprego seguro e adaptable
17. Inclusión das persoas con discapacidade

Programas
gasto

de

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

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A participación no mercado laboral permanece estable cunha taxa de actividade próxima ao 52,2%
cun diferenzal de preto de 5 puntos coa media de España e a UE. A fenda entres homes e mulleres
redúcese nos últimos anos agás en 2020, onde o diferenzal foi de 9,4 puntos.

•

A saída de crise económica tradúcese nun aumento do emprego só interrompido no ano 2020
debido á COVID-19. A taxa de ocupación da poboación de 20 a 64 anos sitúase no 63,5%, inferior en
1,2 puntos á do ano anterior e igual á de 2018. A taxa das mulleres é 8,0 puntos inferior á dos homes,
diferenzal superior ao de anos precedentes que se situaba no 6,5% aproximadamente.

•

A taxa de paro reduciuse sensiblemente nos últimos anos, en 2020 sobe dúas décimas con respecto
ano anterior situándose no 12,0%, 3,5 puntos menos que no conxunto do Estado e por riba da media
europea. A taxa de paro das mulleres é 2,3 puntos superior á dos homes. A taxa de paro xuvenil (16
a 29) sitúase no 25,8%, descendeu 7,4 puntos nos últimos 5 anos a pesar dun aumento de 4,8 puntos
en 2020.

•

A taxa de temporalidade diminuíu ata o 24% en 2020 logos de varios anos con taxas no entorno do
26,5%. As mulleres presentan unha taxa 3,8 puntos superior.

•

O 19,3% das persoas ocupadas en Galicia o son por conta propia, fronte a un 80,7% que traballa por
conta allea (asalariada). Estes valores son algo máis de 3 puntos superiores aos do conxunto do
estado español.
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•

O 87% das persoas ocupadas traballan a tempo completo, elevándose esta porcentaxe para os
homes (94,6% dos homes ocupados) e sendo case dez puntos menor para o caso das mulleres
(78,4%) que volven presentar os maiores cocientes e cunha escasa mellora respecto a as cifras do
principio do período analizado. Estes valores son case dous puntos superiores aos presentados para
o conxunto do estado

•

No ano 2018 a fenda salarial en Galicia foi do 8,50%. Isto significa que os homes gañan máis que as
mulleres, en concreto, un 8,50% máis. Ao analizar a evolución temporal deste indicador obsérvase
que a fenda salarial entre homes e mulleres reduciuse entre 2014 e 2018 tres puntos porcentuais;
isto quere dicir que as diferenzas salariais entre homes e mulleres eran máis abruptas en 2014 do
que o son en 2018.

•

No ano 2018 o 13,1% dos asalariados tiña salarios baixos (salarios baixos aqueles que gañan 2/3 ou
menos da mediana das ganancias brutas por hora na rexión/país de referencia), unha porcentaxe
lixeiramente superior á do ano 2006, que era do 8,2%.

•

A produtividade aparente do traballo por hora efectiva avanza na converxencia coa media estatal
e europea.

•

En 2018 o 54% das persoas asalariadas con responsabilidades de coidado de persoas dependentes,
non teñen ou case nunca teñen, a posibilidade de modificar o inicio ou o final da xornada laboral
para asumir mellor esas responsabilidades. En 2017, o 17% dos núcleos familiares con menores de
12 anos reducen a xornada de traballo para atendelos e un 31% flexibiliza ou coordina o horario de
traballo para atender aos menores.

•

A poboación con discapacidade en idade de traballar (128.000 persoas) supoñen un 7,7% do total
da poboación en idade de traballar, e delas o 29,8% clasifícanse como activas e o 70,3% como
inactivas. Do total de poboación con discapacidade activa, o 77,2% estaba ocupada en 2019 e un
22,8% en paro. Taxa de actividade e de emprego para as persoas con discapacidade moi afastada
da das persoas sen discapacidade.

•

Segundo os datos recollidos no módulo específico de conciliación da EPA correspondente ao ano
2018, son máis as persoas que poden organizar a súa xornada de maneira que dispoñan dun día libre
para o coidado (49,7%) que as que teñen a posibilidade de modificar o inicio ou final da xornada
(40,90%).

•

En canto á posibilidade de deixar de traballar durante polo menos un mes seguido para o coidado
ben de fillos ben de persoas dependentes maiores de 15 anos, o módulo da EPA para o ano 2018
mostra que para Galicia só un 6,04% púidoo facer para coidar a un familiar de máis de 15 anos. Por
contra o 68,80% e o 51,67% non puido deixar de traballar para o coidado de fillos ou para coidar
familiares de máis de 15 anos.

•

O número de persoas que reduciu a súa xornada como medida de conciliación diminúe nos últimos
anos, tanto para homes como para mulleres, e o mesmo ocorre cando se trata de medidas relativas
á flexibilización dos horarios. Ademais, tampouco se observa unha mellora na situación entre
homes e mulleres, sendo maior a incidencia de mulleres que se acollen a este tipo de medidas.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Impulsar un cambio cultural para non castigar o fracaso nos procesos de emprendemento.

•

Dotar de máis oportunidades ao rural a través de mellores infraestruturas tanto construtivas como
tecnolóxicas.

•

Promover o emprendemento no ensino desde idades temperás.

•

Deseñar un servizo de calidade de profesionais cualificados e con experiencia persoal para o
asesoramento, a formación e acompañamento das persoas emprendedoras.

•

Fomentar ás entidades de Economía Social como alternativa estable e de calidade para o emprego
e o autoemprego colectivo.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas desempregadas, en particular os colectivos específicos que presentan maiores dificultades de
inserción laboral: persoas con discapacidade, as persoas que pertencen aos colectivos en situación ou
en risco de exclusión social, as persoas desempregadas que esgotaran as prestacións ou os subsidios
de desemprego, as persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas mozas menores
de 30 anos, as persoas desempregadas maiores de 45 anos e as persoas traballadoras con contratos
temporais.
Sen embargo, os colectivos beneficiarios directos das axudas son empresas, persoas emprendedoras
que crean o seu propio posto de traballo, as pequenas iniciativas empresariais xeradoras de emprego,
entidades sen ánimo de lucro que xeren postos de traballo e, as entidades públicas e privadas sen ánimo
de lucro que potencien o desenvolvemento de programas de cooperación e colaboración

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Persoas desempregadas. Homes

Número

Persoas desempregadas. Mulleres

Número
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Participantes con discapacidade. Homes

Número

Participantes con discapacidade. Mulleres

Número

Entidades de emprendemento

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Participantes que obteñen un emprego, incluído por conta propia, e mellora da
competitividade das empresas

Número

OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.01.04

Título do OE

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.

Planificación
relacionada

VIII Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
2022-2027 (en proceso de elaboración)
II Programa Muller e Ciencia 2022-2025 (en avanzado estado de elaboración)
Plan Corresponsables (programa do Ministerio de Igualdad, AGE)
Estratexia galega de saúde e seguridade no traballo (negociación no 2022 e
vixencia ata o ano 2027)
Plans anuais de actuación do ISSGA
Ordes anuais de subvención do Programa de axudas para implantar a igualdade
laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE)

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

2. Igualdade de xénero
3. Igualdade de oportunidades
5. Emprego seguro e adaptable
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7. Información sobre as condicións de traballo e a protección en caso de
despedimento
8. Diálogo social e participación das persoas traballadoras
9. Equilibrio entre vida profesional e privada
10. Contorna de traballo saudable, seguro e adaptado e protección de datos

Programas
gasto

de

324A - Mellora da organización e administración das relacións laborais e da
prevención de riscos laborais
312G - Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de
protección social
324B - Mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A participación no mercado laboral permanece estable cunha taxa de actividade próxima ao 52,2%
cun diferenzal de preto de 5 puntos coa media de España e a UE. A fenda entres homes e mulleres
redúcese nos últimos anos agás en 2020, onde o diferenzal foi de 9,4 puntos.

•

A saída de crise económica tradúcese nun aumento do emprego só interrompido no ano 2020
debido á COVID-19. A taxa de ocupación da poboación de 20 a 64 anos sitúase no 63,5%, inferior en
1,2 puntos á do ano anterior e igual á de 2018. A taxa das mulleres é 8,0 puntos inferior á dos homes,
diferenzal superior ao de anos precedentes que se situaba no 6,5% aproximadamente.

•

A taxa de paro reduciuse sensiblemente nos últimos anos, en 2020 sobe dúas décimas con respecto
ano anterior situándose no 12,0%, 3,5 puntos menos que no conxunto do Estado e por riba da media
europea. A taxa de paro das mulleres é 2,3 puntos superior á dos homes. A taxa de paro xuvenil (16
a 29) sitúase no 25,8%, descendeu 7,4 puntos nos últimos 5 anos a pesar dun aumento de 4,8 puntos
en 2020.

•

A taxa de temporalidade diminuíu ata o 24% en 2020 logos de varios anos con taxas no entorno do
26,5%. As mulleres presentan unha taxa 3,8 puntos superior.

•

O 87% das persoas ocupadas traballan a tempo completo, elevándose esta porcentaxe para os
homes (94,6% dos homes ocupados) e sendo case dez puntos menor para o caso das mulleres
(78,4%) que volven presentar os maiores cocientes e cunha escasa mellora respecto a as cifras do
principio do período analizado. Estes valores son case dous puntos superiores aos presentados para
o conxunto do estado

•

No ano 2018 a fenda salarial en Galicia foi do 8,50%. Isto significa que os homes gañan máis que as
mulleres, en concreto, un 8,50% máis. Ao analizar a evolución temporal deste indicador obsérvase
que a fenda salarial entre homes e mulleres reduciuse entre 2014 e 2018 tres puntos porcentuais;
isto quere dicir que as diferenzas salariais entre homes e mulleres eran máis abruptas en 2014 do
que o son en 2018.

•

No ano 2018 o 13,1% dos asalariados tiña salarios baixos (salarios baixos aqueles que gañan 2/3 ou
menos da mediana das ganancias brutas por hora na rexión/país de referencia), unha porcentaxe
lixeiramente superior á do ano 2006, que era do 8,2%.

•

En 2018 o 54% das persoas asalariadas con responsabilidades de coidado de persoas dependentes,
non teñen ou case nunca teñen, a posibilidade de modificar o inicio ou o final da xornada laboral
para asumir mellor esas responsabilidades. En 2017, o 17% dos núcleos familiares con menores de
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12 anos reducen a xornada de traballo para atendelos e un 31% flexibiliza ou coordina o horario de
traballo para atender aos menores.
•

Segundo os datos recollidos no módulo específico de conciliación da EPA correspondente ao ano
2018, son máis as persoas que poden organizar a súa xornada de maneira que dispoñan dun día libre
para o coidado (49,7%) que as que teñen a posibilidade de modificar o inicio ou final da xornada
(40,90%).

•

En canto á posibilidade de deixar de traballar durante polo menos un mes seguido para o coidado
ben de fillos ben de persoas dependentes maiores de 15 anos, o módulo da EPA para o ano 2018
mostra que para Galicia só un 6,04% púidoo facer para coidar a un familiar de máis de 15 anos. Por
contra o 68,80% e o 51,67% non puido deixar de traballar para o coidado de fillos ou para coidar
familiares de máis de 15 anos.

•

O número de persoas que reduciu a súa xornada como medida de conciliación diminúe nos últimos
anos, tanto para homes como para mulleres, e o mesmo ocorre cando se trata de medidas relativas
á flexibilización dos horarios. Ademais, tampouco se observa unha mellora na situación entre
homes e mulleres, sendo maior a incidencia de mulleres que se acollen a este tipo de medidas.

•

A tendencia na sinistralidade laboral nos últimos anos está amosando un crecemento nos
accidentes cualificados como leves. Os accidentes graves amosan no 2016 un pico, pero no
acumulado entre 2012 e 2019 diminuíron un 1,42%. Respecto aos accidentes mortais, cunha media
dende 2012 ata 2019 de 56 persoas falecidas, se ben hai diferenza interanual, a tendencia é a baixa.
Nestes datos reflíctese a incidencia en aumento dos trastornos músculo-esqueléticos e das
patoloxías non traumáticas, así como a necesidade de incidir en actividades de forestal, agrario,
pesca e construción.

•

Aflorar e facer prevención respecto das enfermidades profesionais, e nun concepto máis amplo das
enfermidades relacionadas co traballo, que ademais irán mudando pola incidencia de novos riscos
nunha etapa de transformación do mundo laboral e dunha poboación traballadora máis envellecida
e nas que se evidencian doenzas crónicas.

•

O marco estratéxico da UE na materia de saúde e seguridade no traballo 2021-2027 céntrase en
tres obxectivos clave transversais para os próximos años: anticipar e xestionar o cambio no novo
mundo do traballo provocado polas transicións ecolóxica, dixital e demográfica; mellorar a
prevención de accidentes e enfermidades laborais e aumentar a preparación para posibles crises
sanitarias futura. A este marco seguiranlle as novas estratexias española e galega, actualmente en
negociación e elaboración, respectivamente.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

•

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
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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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Visibilizar o papel das mulleres na sociedade.

•

Eliminar a fenda salarial existente entre homes e mulleres.

•

Concienciar a poboación galega sobre a importancia da corresponsabilidade.

•

Mellorar a situación laboral e social das persoas traballadoras por conta propia.

•

Fomentar o coidado de persoas maiores, infancia e dependentes como oportunidade de emprego.

•

Racionalizar e flexibilizar o tempo de traballo.

•

Promover unha igualdade de oportunidades real para todas as persoas

•

Fomentar o coñecemento en Igualdade Laboral

•

Regular dun xeito máis efectivo os empregos informais (falsos/as autónomos/as).

•

Evitar as xornadas parciais indesexadas e promover a estabilidade nos contratos laborais.

•

Respectar a lexislación vixente no cumprimento dos horarios de traballo e salarios.

•

Incrementar a consolidación da prevención de riscos laborais e a promoción da saúde nos lugares
de traballo.

•

Deseño, execución e revisión cos axentes sociais do marco estratéxico galego de seguridade no
traballo e o seu desenvolvemento nos plans anuais de actuación do ISSGA.

•

Promover a creación de comisións paritarias, nos diversos ámbitos de negociación colectiva.

•

Elaborar propostas, recomendacións e ofrecemento de arbitraxes ou mediacións, en especial
respecto a os conflitos de ampla repercusión na comunidade autónoma.

•

Impulsar propostas relativas a acordos laborais e fomentar a súa aplicación nas organizacións
empresariais e sindicais.

•

Apostar por estratexias de asesoramento personalizado para a inserción no mercado de traballo.

GRUPOS DESTINATARIOS
Homes e mulleres traballadoras, empresas, organizacións sindicais e empresariais.
Administracións públicas (como modelo e motor de impulso)
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Homes/Mulleres/Familias monoparentais que reduciron a súa xornada laboral.
Homes

Número

Familias monoparentais que reduciron a súa xornada laboral. Mulleres

Número

Beneficiarios de acordos de flexibilidade. Homes

Número

Beneficiarios de acordos de flexibilidade. Mulleres

Número

Número de actividades de conciliación da vida familiar e laboral

Número

Participantes que reciben actuacións destinadas á mellora da súa situación no
ámbito laboral. Homes

Número

Participantes que reciben actuacións destinadas á mellora da súa situación no
ámbito laboral. Mulleres

Número

Número de acordos acadados en materia laboral.

Número

Accións de formación e información desenvoltas en materia de prevención de
riscos laborais

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

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

Porcentaxe

Porcentaxe do coñecemento empresarial da RSE en Galicia

Porcentaxe

Porcentaxe de acordos adoptados nas xuntanzas de mesas negociadoras e de
comisións paritarias de convenios colectivos que se realizan no Consello Galego
de Relacións Laborais.

Porcentaxe

Número de empresas que contan con plans de igualdade

Número

Número de actividades económicas destinatarias de programas e campañas de
seguridade e saúde no traballo incluídas nos sucesivos plans anuais de
actuación do ISSGA

Número
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.01.05

Título do OE

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.

Planificación
relacionada

Nova estratexia de economía social

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

2. Igualdade de xénero
3. Igualdade de oportunidades
4. Apoio activo para o emprego

Programas
gasto

de

311A - Dirección e servizos xerais de promoción social
324C - Promoción da economía social

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A participación no mercado laboral permanece estable cunha taxa de actividade próxima ao 52,2%
cun diferenzal de preto de 5 puntos coa media de España e a UE. A fenda entres homes e mulleres
redúcese nos últimos anos agás en 2020, onde o diferenzal foi de 9,4 puntos.

•

A saída de crise económica tradúcese nun aumento do emprego só interrompido no ano 2020
debido á COVID-19. A taxa de ocupación da poboación de 20 a 64 anos sitúase no 63,5%, inferior en
1,2 puntos á do ano anterior e igual á de 2018. A taxa das mulleres é 8,0 puntos inferior á dos homes,
diferenzal superior ao de anos precedentes que se situaba no 6,5% aproximadamente.

•

A taxa de paro reduciuse sensiblemente nos últimos anos, en 2020 sobe dúas décimas con respecto
ano anterior situándose no 12,0%, 3,5 puntos menos que no conxunto do Estado e por riba da media
europea. A taxa de paro das mulleres é 2,3 puntos superior á dos homes. A taxa de paro xuvenil (16
a 29) sitúase no 25,8%, descendeu 7,4 puntos nos últimos 5 anos a pesar dun aumento de 4,8 puntos
en 2020.

•

A taxa de temporalidade diminuíu ata o 24% en 2020 logos de varios anos con taxas no entorno do
26,5%. As mulleres presentan unha taxa 3,8 puntos superior.

•

O 19,3% das persoas ocupadas en Galicia o son por conta propia, fronte a un 80,7% que traballa por
conta allea (asalariada). Estes valores son algo máis de 3 puntos superiores aos do conxunto do
estado español.
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•

O 87% das persoas ocupadas traballan a tempo completo, elevándose esta porcentaxe para os
homes (94,6% dos homes ocupados) e sendo case dez puntos menor para o caso das mulleres
(78,4%) que volven presentar os maiores cocientes e cunha escasa mellora respecto a as cifras do
principio do período analizado. Estes valores son case dous puntos superiores aos presentados para
o conxunto do estado

•

En 2018 o 54% das persoas asalariadas con responsabilidades de coidado de persoas dependentes,
non teñen ou case nunca teñen, a posibilidade de modificar o inicio ou o final da xornada laboral
para asumir mellor esas responsabilidades. En 2017, o 17% dos núcleos familiares con menores de
12 anos reducen a xornada de traballo para atendelos e un 31% flexibiliza ou coordina o horario de
traballo para atender aos menores.

•

A poboación con discapacidade en idade de traballar (128.000 persoas) supoñen un 7,7% do total
da poboación en idade de traballar, e delas o 29,8% clasifícanse como activas e o 70,3% como
inactivas. Do total de poboación con discapacidade activa, o 77,2% estaba ocupada en 2019 e un
22,8% en paro. Taxa de actividade e de emprego para as persoas con discapacidade moi afastada
da das persoas sen discapacidade.

•

Segundo os datos recollidos no módulo específico de conciliación da EPA correspondente ao ano
2018, son máis as persoas que poden organizar a súa xornada de maneira que dispoñan dun día libre
para o coidado (49,7%) que as que teñen a posibilidade de modificar o inicio ou final da xornada
(40,90%).

•

En canto á posibilidade de deixar de traballar durante polo menos un mes seguido para o coidado
ben de fillos ben de persoas dependentes maiores de 15 anos, o módulo da EPA para o ano 2018
mostra que para Galicia só un 6,04% púidoo facer para coidar a un familiar de máis de 15 anos. Por
contra o 68,80% e o 51,67% non puido deixar de traballar para o coidado de fillos ou para coidar
familiares de máis de 15 anos.

•

O número de persoas que reduciu a súa xornada como medida de conciliación diminúe nos últimos
anos, tanto para homes como para mulleres, e o mesmo ocorre cando se trata de medidas relativas
á flexibilización dos horarios. Ademais, tampouco se observa unha mellora na situación entre
homes e mulleres, sendo maior a incidencia de mulleres que se acollen a este tipo de medidas.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Incrementar os apoios que reciben por parte das administracións públicas as cooperativas,
sociedades laborais, empresas de inserción laboral e os centros especiais de emprego para seguir
xogando un papel integrador, sobre todo en zonas rurais.

•

Fomentar ás entidades de Economía Social como alternativa estable e de calidade para o emprego
e o autoemprego colectivo e para a transformación de empresas en entidades de Economía Social.

•

Apostar polas Entidades de Economía Social para potenciar (dinamizar) e favorecer a saída laboral
de mulleres

GRUPOS DESTINATARIOS
Centros especiais de Emprego, empresas de inserción laboral, persoas socias e traballadoras de
cooperativas e empresas de economía social, persoas emprendedoras, entidades de economía social e
as entidades asociativas destas e persoas desempregadas, empresas mercantís transformadas en
entidades de economía social

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Entidades de economía social beneficiadas

Número

Participantes en accións de formación. Homes

Número

Participantes en accións de formación. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Cooperativas e sociedades laborais vixentes en Galicia
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PA 1.2 Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias.
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

1.2

Título da PA

Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias

ODS

3. Saúde e benestar
5. Igualdade de xénero
4. Educación de calidade
10. Redución das desigualdades

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo
Capítulo II: Condicións de traballo xustas
Capítulo III: Protección e inclusión social

Programas
gasto

de

312B - Programas de prestacións ás familias e á infancia
312F - Programas de solidariedade
313A - Servizos á xuventude

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
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.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•
•

•

•
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Garantir o acceso gratuíto á educación preescolar.
Completar 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 non supoña unha eiva profesional para os pais e,
en especial para as nais. Facilitar o aumento de servizos extraescolares a os menores en idade
escolar co gallo de facilitar a conciliación dos pais e nais traballadoras.
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.
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.
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•
•
•

Fomentar o apoio ás familias numerosas: redefinir e mellorar o sistema de prestacións e axudas,
fomentar a conciliación e o emprego de nais de familias numerosas.
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.
Visibilizar e apoiar o papel das persoas maiores na súa contribución ao benestar familiar e promover
o seu empoderamento e participación social.

OE 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.
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.02.01

Título do OE

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.

Planificación
relacionada

Axenda Social Única de Galicia 2021-2024

ODS

3. Saúde e benestar
5. Igualdade de xénero

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

2. Igualdade de sexos
9. Equilibrio entre vida profesional e vida privada
11. Asistencia e apoio aos nenos

Programas
gasto

de

312B -Programas de prestacións ás familias e á infancia

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O número medio de persoas por fogar presenta un descenso na última década, ata situarse en 2,51.
No 44,3% dos fogares hai persoas de 65 ou máis anos. En cambio, no 78,2% dos fogares non hai
persoas menores de 16 anos.

•

O número de fillos por muller medido polo indicador conxuntural de fecundidade, sitúase en 1,02
fronte ao 1,18 do conxunto de España. Por CC.AA, tan so Asturias e Canarias sitúanse por debaixo.

•

A porcentaxe de mulleres traballadoras con nenos de 0 a 12 anos con redución de xornada de
traballo para atender aos nenos é do 15%, fronte ao 5% no caso dos homes traballadores.
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•

A idade media á maternidade é de 32,88 anos en 2020, 2,37 anos máis que en 2020 e 5,58 anos máis
que en 1980.

•

En 2020 o índice de envellecemento sitúase en 160,4 puntos, case 54 máis que en 2000.

•

O número de menores en situación de tutela pola Xunta de Galicia ascende a 1.843 en 2019. Por
outro lado, 934 familias acollen a 1.278 menores, mentres que 1.173 menores son acollidos en
centros propios e colaboradores.

•

Ademais 2.045 menores son beneficiarios de distintos programas de apoio como o de atención de
día, de integración familiar, de inserción laboral, etc.

•

Situación actual das familias numerosas:
-

42% das familias numerosas en España atopábase en risco de pobreza relativa (datos Eurostat,
2019), é dicir, cuns ingresos inferiores ao 60% da media nacional. Segundo a Enquisa de
Condicións de Vida (ECV) ano 2019 a taxa de pobreza dos fogares españois sitúase no 25,3% e
elévase ao 33,4% nos fogares con nenos/as dependentes.

-

O75% das familias numerosas chegan xustas ou teñen que dispoñer de aforros para chegar a
fin de mes (datos da Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) en colaboración co
Ministerio de Sanidade Servizos Sociais e a consultora GAD3 recollidos no seu estudo sobre a
crise provocada polo Corona virus).

-

O 33% das familias numerosas non accede ás axudas por non cumprir os requisitos. É dicir, á
hora de establecer os criterios de acceso non se contempla a realidade destes fogares, ao non
considerar o seu tamaño e necesidades fixando límites de renda demasiado baixos sen aplicar
renda per cápita, polo que a gran maioría destes fogares quedan excluídos de axudas.

-

7 de cada 10 mulleres, ten claro que “ser muller e nai de familia numerosa puido ser un
inconveniente para acceder ao emprego ou promocionar no seu traballo” e o 57,6% das nais de
familia numerosa deixou de traballar nalgún momento para coidar da súa familia, fronte ao
14,6% dos pais e para máis da metade delas (53,9%) foi difícil reincorporarse.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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 que a idade media
á que se ten 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
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•

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 no caso das
mulleres).

•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Medidas de impulso á natalidade.

•

Accións de fomento da conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

•

Favorecer as condicións necesarias para que as persoas menores poidan integrarse nunha familia
ou desenvolver o seu propio proxecto de vida nas mellores condicións.

•

Medidas de apoio ás familias numerosas:
-

Fortalecer os órganos encargados das políticas específicas para familias numerosas e creación
de novas figuras de apoio, difusión de información e participación pública

-

Actualizar e superar os defectos estruturais actuais do sistema de prestacións e axudas

-

Fomentar medidas de conciliación e emprego para os nais e pais destas familia, sobre todo no
caso das mulleres, máis afectadas polas cargas do coidado de nenos/as.

-

Promoción de programas públicos de información, asesoramento e axuda

GRUPOS DESTINATARIOS
As familias, os nenos e as nenas, os e as adolescentes e as persoas maiores.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación
subvencionadas

Persoas

Familias beneficiarias da tarxeta benvida

Familias

Menores en situación de acollemento familiar. Homes

Homes

Menores en situación de acollemento familiar. Mulleres

Mulleres

Menores participantes nos programas Mentor e de traballo remunerado e
formación ocupacional en centros de reeducación. Homes

Homes

Menores participantes nos programas Mentor e de traballo remunerado e
formación ocupacional en centros de reeducación. Mulleres

Mulleres

Medidas encamiñadas ao apoio de familias numerosas

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Taxa de escolarización de poboación de 0 a 3 anos

Porcentaxe

Porcentaxe de menores en situación de acollemento familiar sobre o total de
menores en situación de acollemento (residencial e familiar)

Porcentaxe

Taxa bruta de natalidade (Número de nacementos por cada 1.000 habitantes)

Tanto por mil

Indicador conxuntural de fecundidade (número medio de fillos por muller)

Número
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OE 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

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.02.02

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Axenda Social Única de Galicia 2021-2024

ODS

4. Educación de calidade
8. Traballo decente e crecemento económico

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

4. Apoio activo para o emprego

Programas
gasto

312F - Programas de solidariedade

de

313A - Servizos á xuventude

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

En 2020, a taxa de paro da poboación de 16 a 29 anos é do 25,8% (27,1% nas mulleres e 24,7% nos
homes), rompendo a tendencia á baixa que se producía desde 2015. Por outro lado, a taxa de
emprego é do 33,8% (31,2% nas mulleres e 36,4% nos homes).

•

O 7,8% da poboación de 16 a 29 anos nin estuda, nin traballa. Esa porcentaxe é do 8,4% nos homes,
1,2 puntos superior ao das mulleres.

•

A porcentaxe de poboación de 18 a 34 anos que vive cos seus pais é do 64,2%, indicador que presenta
unha tendencia ascendente nos últimos anos. No caso dos homes é do 68,8% fronte ao 59,5% das
mulleres.

•

So un 5,1% dos fogares está composto por persoas menores de 35 anos, 4,2 puntos menos que hai
dez anos.

•

Un 37,6% da poboación de 30 a 34 anos ten acadado o nivel de formación de educación terciaria.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•
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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.
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•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fomentar e apoiar os programas de prácticas formativas e de mobilidade transnacional, para a
mellora da cualificación e para facilitar o acceso ao mercado laboral dos mozos e mozas.

•

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

•

Promover novas iniciativas e alternativas educativas e saudables á mocidade para o seu tempo
libre, a través de programas de ocio educativo e espazos seguros, divertidos, formativos e
favorecedores da transferencia de valores e coñecemento.

•

Fomentar a participación xuvenil nos programas de voluntariado e aproveitar o coñecemento e a
experiencia das persoas maiores nun marco de convivencia e intercambio das vivencias con persoas
novas, promovendo a inscrición das experiencias das persoas voluntarias que faciliten a
certificación das actividades realizadas.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas novas que residen na nosa Comunidade Autónoma, así como distintas entidades que
desenvolven a súa actividade no ámbito do voluntariado e da xuventude, tratando de incrementar o seu
benestar e impulsando programas dirixidos aos mozos e mozas galegos, como asociacións xuvenís,
entidades prestadoras de servizos á xuventude, concellos e outras entidades sen ánimo de lucro.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes en proxectos de voluntariado. Homes

Homes

Participantes en proxectos de voluntariado. Mulleres

Mulleres

Persoas mozas que reciben axudas. Homes
Persoas mozas que reciben axudas. Mulleres
Participantes en programas de xuventude. Homes
Participantes en programas de xuventude. Mulleres
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Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Entidades do rexistro de voluntariado galego

Número

Persoas voluntarias inscritas no rexistro de voluntariado galego

Persoas

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

Persoas
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PA 1.3 Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

1.3

Título da PA

Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

ODS

10. Redución das desigualdades
11. Cidades e Comunidades Sustentables
4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo III: Protección e inclusión social

Programas
gasto

451A - Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda

de

451B - Acceso á vivenda

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
1.3.2 Promover medidas de mellora da habitabilidade 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 renovación da vivenda e a rexeneración urbana.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•
•
•

•
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Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para as
persoas mozas e/ou en situación de vulnerabilidade.
Dar cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda da súa vivenda habitual.
Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade 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 renovación e rehabilitación da vivenda e a rexeneración urbana.
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OE 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.
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.03.01

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025

ODS

11. Cidades e comunidades sostibles

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

19. Vivenda e asistencia para as persoas sen fogar

Programas
gasto

451B – Acceso á vivenda

de

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Réxime de alugueiro: O prezo medio do alugueiro en Galicia en 2020 situouse nos 437,9 euros, é
dicir, un 20,6% máis que no ano 2015 (datos do observatorio da Vivenda de Galicia). Un fogar con
ingresos mensuais de ata 600 euros gastou de media no ano 2019 un 39,7% da súa renda dispoñible
ao pago do alugueiro (IGE).

•

Vivenda pública destinada ao alugueiro social: en Galicia o 0,32% (3.534 vivendas titularidade da CA
en réxime de alugueiro social) (Cuestionario sobre vivenda social 2019, MITMA)

•

Elevado gasto en vivenda en xeral: o 53,3% das persoas en pobreza severa dedican máis do 40% da
súa renda dispoñible a gastos relacionados coa vivenda, e o 46,5%, máis do 50% (datos de EAPNES 2021).

•

Escasa capacidade de emancipación da xente nova (IGE): o 64,2% da mocidade de entre 18 e 34 anos
vive cos seus pais. Deles, o 63% non se emancipa a pesar de contar con algún tipo de ingreso
(o47,3% destes procedentes de traballo remunerado). Idade media de emancipación en 2019: 32
anos (idade media en UE 26,4 años).

•

Desafiuzamentos (CGPJ, 2020): o maior número de desafiuzamentos se producen derivados da Lei
de Arrendamentos Urbanos (como consecuencia de non realizar o pagamento do alugueiro). No ano
2020 producíronse 1.150 por este motivo (o que supón o 82,3% do total dos desafiuzamentos). Esta
cifra diminuíu con respecto ao ano anterior (2019), no cal tivo lugar o pico máis alto dende 2013
(1.800).

•

Vivenda baleira: 299.396 vivendas deshabitadas (o 18,6% do total) segundo o Censo de Poboación e
vivendas do ano 2011. Segundo a Axencia Tributaria, no ano 2020 hai 336.936 vivendas declaras “a
disposición”, é dicir, que non constitúen vivenda habitual nin tampouco se destinan ao alugueiro.
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•

Discriminación no acceso e mantemento da vivenda ( por país de orixe, nacionalidade, etnia, xénero,
discapacidade, criminalización da pobreza...). Este aspecto acentuase en épocas de crise.

•

O Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025, asinado polos representantes das entidades integrantes
do pleno do Observatorio da vivenda de Galicia o 20 de xaneiro de 2021, é un documento que xorde
da análise conxunta e da contribución de todos os representados no Consello do Observatorio da
Vivenda de Galicia. No devandito pacto recóllense as liñas de actuación pública na materia,
constituíndo un instrumento de planificación das políticas públicas neste eido para o período 20212025 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Cambiar polas liñas do Pacto de Vivenda de Galicia:

•

Accións encamiñadas á construción de vivenda de promoción pública

•

Articular programas para facilitar a adquisición de vivendas, principalmente polas persoas menores
de 35 anos.

•

Articular medidas destinadas a facilitar o acceso á vivenda en réxime de alugueiro
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Accións encamiñadas á mobilización de vivendas baleiras

•

Fomentar actuacións que incidan na prevención da exclusión residencial, con especial atención ás
persoas incursas en procedementos de desafiuzamento, vítimas de violencia de xénero, residentes
en infravivendas e outros colectivos vulnerables

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas residentes en Galicia que se atopan con maiores dificultades para o acceso á vivenda (en réxime
de propiedade ou de alugueiro).

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de vivendas protexidas

Vivendas

Axudas concedidas para o acceso á vivenda

Axudas

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Unidades convivenciais que se benefician das medidas de acceso á vivenda
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medida
Número
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OE 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.
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.03.02

Título do OE

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.

Planificación
relacionada

Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025

ODS

11. Cidades e comunidades sostibles

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.
4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

451A - Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Accesibilidade das vivendas (Fundación mdp, 2018): 100.000 persoas recluídas nos seus fogares en
todo o estado (o 4% dos 2,5 millóns de persoas con algún grao de mobilidade reducida). O 42%
pasaron moitos días sen saír á rúa.

•

Condicións de habitabilidade non dignas (IGE, 2020): o 8,49% manifestan sufrir falta de espazo
(90.758 fogares). O 14,21% con deficiencias no illamento térmico ou acústico (151.844 fogares). O
22,24% con problemas de humidades (237.705 fogares).

•

A Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia,
primeira lei galega de rehabilitación, configúrase como unha ferramenta legal eficaz para facilitar
as actuacións de rehabilitación edificatoria e de rexeneración e renovación urbanas, especialmente
en aqueles espazos máis vulnerables e abandonados, coa finalidade de mellorar as edificacións e
os espazos públicos e servir ademais de instrumento para o desenvolvemento económico,
buscando, en definitiva, a satisfacción do interese xeral na preservación do noso patrimonio
edificado, a dinamización dos nosos pobos e cidades e a mellora da calidade de vida de todos os
galegos e galegas

•

O Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025, asinado polos representantes das entidades integrantes
do pleno do Observatorio da vivenda de Galicia o 20 de xaneiro de 2021, é un documento que xorde
da análise conxunta e da contribución de todos os representados no Consello do Observatorio da
Vivenda de Galicia. No devandito pacto recóllense as liñas de actuación pública na materia,
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constituíndo un instrumento de planificación das políticas públicas neste eido para o período 20212025 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Potenciar novos sistemas construtivos máis 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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Incentivar a recuperación do núcleos históricos das vilas e cidades galegas e no medio rural.

•

Incentivar o uso de materiais tradicionais e autóctonos na restauración e rehabilitación de
vivendas.

•

Mantemento da poboación residente en conxuntos históricos, núcleos rurais e barrios de vilas e
cidades. Reducir a demanda de novos desenvolvementos urbanísticos.

•

Aforro enerxético ao facer máis eficiente o consumo das vivenda rehabilitadas. Dinamizar o sector
da construción e mellorar a especialización en rehabilitación do mesmo.

•

Fomentar a rehabilitación de vivendas, a rehabilitación illada de edificios, mellorar a eficiencia
enerxética das vivendas e edificios, impulsar as áreas de rehabilitación integral (ARI).

GRUPOS DESTINATARIOS
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
Persoas físicas e xurídicas, comunidades de propietarios e administracións públicas, promotoras das
actuacións de rehabilitación edificatoria e de rexeneración e renovación urbana.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Vivendas rehabilitadas

Vivendas

Axudas concedidas para a rehabilitación de vivenda

Axudas

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Vivendas e edificios rehabilitados
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PA 1.4 Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade.
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

1.4

Título da PA

Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

ODS

3. Saúde e benestar
10. Redución das desigualdades

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo III: Protección e inclusión social

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade

de

412A - Atención hospitalaria
412B - Atención primaria
413A - Protección e promoción da saúde pública
414A - Formación de graduados e posgraduados
441A - Promoción da actividade deportiva
561C - Investigación sanitaria

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
1.4.2 Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades e problemas de saúde.
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
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.
1.4.5 Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta tecnoloxía e facer os
nosos centros sanitarios enerxéticamente máis eficientes, promovendo a economía circular e o
respecto ao medio ambiente.
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.
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. Procura das condicións máis
adecuadas que coadxuven aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas
dentro e fóra de Galicia.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•

•

•
•

•

•
•
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Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación,
aproveitando as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a teleasistencia que permitan
prestar un mellor servicio asistencial a unha poboación avellentada e espallada no territorio.
Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades e problemas de saúde.
Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información innovadores para mellorar
as labores de prevención, diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade.
Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano, a
través dunha xestión orientada a resultados.
Modernizar e adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades de pacientes e
profesionais. 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.
Aumentar a capacidade do sistema de I+D+i galego para o descubrimento temperá e
desenvolvemento de fármacos, coas infraestruturas necesarias para acelerar o proceso de
desenvolvemento de fármacos e vacinas.
Mellora no tratamento dos residuos sanitarios.
Impulsar o deporte e os estilos de vida saudables dende a etapa escolar e como práctica saudable,
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 procurando as condicións máis axeitadas que coadxuven aos clubs e deportistas
nas súas respectivas competicións deportivas.
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OE 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
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.01

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Estratexia Galicia Dixital 2030
Plan “Xermola” para a prevención da obesidade infantil en Galicia
Estratexia Galega en Enfermidades Raras (2021-2024)
Plan Galego de Hospitalización a Domicilio (2019-2023)
Plan de Saúde Mental de Galicia Poscovid-19 (2020-2024)
Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria
Plan Marco de Atención Sociosanitaria

ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade

de

412A - Atención hospitalaria
412B - Atención primaria
413A - Protección e promoción da saúde pública
414A - Formación de graduados e posgraduados

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

En 2019, a esperanza de vida era de 83,8 anos, é dicir, 4,28 anos máis que en 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.

•

O tempo medio de espera cirúrxica das patoloxías de prioridade 1 sitúase en 17,8 días, mentres que
o tempo medio de espera das primeiras consultas de enfermidade é de 49,3 días.

•

A porcentaxe da poboación cuberta cos diferentes cribados poboacionais (cancro de mama, cancro
de colon, xordeira neonatal, matabolopatías) é do 98%.
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•

A porcentaxe de ambulatorización de procesos cirúrxicos é do 53,4%, presentando unha tendencia
lixeiramente ascendente nos últimos anos.

•

Anualmente realízanse 25,8 millóns de consultas en centros de saúde e 3,9 millóns de consultas en
atención hospitalaria.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

•

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

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Medidas eficientes de xestión dos recursos asistenciais e da atención urxente para dar resposta ás
necesidades da cidadanía en tempo e forma.

•

Mellorar os coñecementos de pacientes e cidadáns con respecto á súa saúde.

•

Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e
seguridade comprometidos.

•

Accións de integración sanitaria da saúde mental e trastornos aditivos e desenvolvemento da
coordinación sociosanitaria.

•

Orientar a estrutura de prestación de servizos cara ás necesidades dos pacientes e á mellora da
atención á cronicidade. Significaría a definición de grupos de pacientes con necesidades similares e
a adaptación dos diferentes servizos ás súas necesidades e, sobre todo, os actuais servizos de
urxencias.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Mellorar a fiabilidade dos servizos que se prestan, reducir a variabilidade e mellorar a súa
coordinación, con intervencións que incrementen a calidade asistencial e a seguridade do paciente.

GRUPOS DESTINATARIOS
As actividades van dirixidas á consecución de obxectivos asistenciais que xiran arredor da mellor
atención ao paciente, de calidade e seguridade, que redundan na mellora da saúde da poboación.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de e-interconsultas

Número

Número de consultas en atención hospitalaria

Número

Persoas beneficiarias de prestacións ortoprotésicas

Persoas

Número de consultas en atención primaria

Número

Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia e á
saúde mental. Homes
Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia e á
saúde mental. Mulleres
Persoas beneficiarias de programas de atención sociosanitaria. Homes

Homes

Persoas beneficiarias de programas de atención sociosanitaria. Mulleres

Mulleres

Número de informes de avaliación de tecnoloxías sanitarias realizados

Número

Mulleres
Homes

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Porcentaxe de cidadáns que pensan que o sistema funciona ben ou moi ben
conforme ao barómetro sanitario
Tempo medio de espera en Atención Primaria para as citas de tipo demanda
do Médico de Familia e Pediatra

Unidade de
medida
Porcentaxe
Días

Tempo medio de espera (días) cirúrxica das patoloxías de prioridade 1

Días

Tempo medio de espera (días) das primeiras consultas de enfermidade

Días

Porcentaxe de consultas telefónicas

Porcentaxe

Porcentaxe de altas hospitalarias en seguimento polo programa Conecta 72

Porcentaxe
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OE 1.4.2 Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades e problemas de
saúde
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.02

Título do OE

Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades e problemas de
saúde

Planificación
relacionada

Estratexia Galicia Dixital 2030
Plan “Xermola” para a prevención da obesidade infantil en Galicia
Plan de Saúde Mental de Galicia Poscovid-19 (2020-2024)
Plan Marco de Atención Sociosanitaria

ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade

de

412A - Atención hospitalaria
412B - Atención primaria
413A - Protección e promoción da saúde pública
414A - Formación de graduados e posgraduados

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

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%, 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.

•

A prevalencia de sobrepeso na poboación de 18 e máis anos é de 39,2%, porcentaxe que se mantén
estable nos últimos anos, sendo maior nos homes (45,8) que nas mulleres (33,2). Ademais, o 16,5%
da poboación adulta ten obesidade.

•

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. 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.

•

Sen embargo nos últimos anos estase a observar unha tendencia preocupante nos hábitos de vida,
que repercuten na saúde da cidadanía: aumento do sedentarismo e do consumo dos alimentos
procesados e bebidas azucradas.
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•

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 61,3 da masculina.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Manter os programas de vacinación xa consolidados.

•

Manter o desenvolvemento dos programas de detección precoz xa consolidados.

•

Aumentar a participación no programa de detección precoz de cancro colorrectal na poboación
obxectivo (50 a 60 anos).

•

Desenvolver o cribado poboacional de detección precoz de cancro de cérvix nas mulleres de 35 a 65
anos.

•

Ampliar as medidas para evitar ou diminuír o consumo de tabaco en Galicia.

•

Promover medidas para a reducir o comportamento sedentario da poboación galega.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación infantil e adulta

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de doses administradas en primovacinación

Número

Número de doses de vacinas administradas a persoas adultas

Número

Participantes no programa de cribado de cancro de colon

Persoas
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Participantes no programa de cribado de cancro de mama

Persoas

Participantes no programa de cribado de cancro de cérvix

Número

Número de participantes en programas de prevención do consumo de tabaco

Persoas

Número de participantes en programas de cesación tabáquica

Persoas

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Porcentaxe de cobertura vacinal (primovacinación)

Porcentaxe

Porcentaxe de participación no programa de detección precoz de cancro
colorrectal

Porcentaxe

Porcentaxe de participación no programa de detección precoz de cancro de
cérvix

Porcentaxe

Porcentaxe de Poboación adulta galega que fuma a diario

Porcentaxe

OE 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
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.03

Título do OE

Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información
innovadores para mellorar as labores de prevención, diagnose, tratamento,
control e xestión na sanidade

Planificación
relacionada

Estratexia Galicia Dixital 2030

ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Galicia é neste momento unha referencia no Sistema Nacional de Saúde e en Europa 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.

•

A implantación da historia clínica electrónica e da receita electrónica é do 100%.

•

Practicamente todas as especialidades e centros de primaria (99,8%) utilizan os sistemas de
telemedicina.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Afondar na transformación dixital do sistema sanitario.

•

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.

•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Optimizar os sistemas de información para que faciliten a toma de decisión. Mellorar os cadros de
mando dos distintos sistemas, os sistemas de avaliación e de codificación.

•

Priorizar e asegurar a implantación das innovacións tecnolóxicas en desenvolvemento e que foron
avaliadas positivamente despregando no sistema as innovacións tecnolóxicas con probado impacto
na saúde da cidadanía.

GRUPOS DESTINATARIOS
A poboación protexida que se beneficia dos avances das novas tecnoloxías aplicadas ao ámbito da saúde.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Poboación beneficiada por servizos dixitais de xestión de patoloxías crónicas
ou outros servizos específicos

Número

Número de e-consultas

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Porcentaxe de centros sanitarios con sistemas de xestión da relación dixital ca
cidadanía implantados (CRM)

Porcentaxe

Porcentaxe de implantación historia clínica electrónica orientada a problemas
de saúde

Porcentaxe

Porcentaxe de implantación da carpeta de saúde persoal do paciente (PHR)

Porcentaxe

Porcentaxe de especialidades e centros de primaria que utilizan os sistemas de
telemedicina

Porcentaxe

Porcentaxe de profesionais sanitarios que acceden os sistemas de Big Data do
SERGAS

Porcentaxe

Porcentaxe de profesionais sanitarios do SERGAS que utilizan sistemas de
intelixencia artificial para o diagnostico asistido

Porcentaxe

Porcentaxe de cidadáns que utilizan os tramites dixitais como principal método
de entrada o sistema sanitario

Porcentaxe

OE 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
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.04

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Plan Marco de Atención Sociosanitaria

ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

En 2019 no sistema sanitario público de Galicia traballan 39.649 profesionais, un 4,6% máis que en
2010.

•

En atención hospitalaria traballan 4.486 facultativos/as especializadas, 444 médicos/as de
urxencias hospitalarias e 8.275 enfermeiros/as especializadas. 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 atopase notablemente por riba da media
anto 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.

•

O número de receitas en 2019 ascendeu a algo máis de 64 millóns cun custo medio de 12,08€, por
debaixo da media dos últimos dez anos. O gasto en farmacia acada o 6,7% do gasto do conxunto
das comunidades autónomas, lixeiramente por riba do peso poboacional.

•

En 2020, a porcentaxe de prescrición de medicamentos xenéricos ascende ao 44,9%, 3,2 puntos
máis que en 2014.

•

En 2019, o gasto público en sanidade representa o 6,6% do PIB e acada os 1.568 euros por habitante,
un 5,5% máis que a media das comunidades autónomas. A porcentaxe destinado á remuneración
de persoal é do 45,3%.

•

A calidade e a eficiencia do Sistema Público Galego de Saúde dependen directamente das
competencias dos seus profesionais. O continuo perfeccionamento e a adquisición de novas
habilidades son imprescindibles para manter e optimizar o excelente nivel dos servizos sanitarios.

•

A actualización permanente das competencias para a práctica sanitaria é imprescindible para
mellorar o coidado dos pacientes a través do coñecemento.

•

Os coñecementos e capacidades dos/as profesionais das institucións sanitarias do Servizo Galego
de Saúde determinan, en gran medida, a calidade dos servizos sanitarios dispensados aos usuarios.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Establecer novos modelos de asignación de recursos para mellorar a equidade de acceso aos
servizos, e facer un reparto e asignación orzamentaria por necesidades asistenciais.

•

Mellorar a eficiencia do sistema para garantir a súa sustentabilidade.

•

Ser un piar fundamental do desenvolvemento sostible de Galicia e establecer os sistemas de
compra centralizada, de loxística avanzada, plans de aforro enerxético, e creación de emprego.

•

Ser un referente na responsabilidade social corporativa de Galicia e implicar a todos os axentes
sociais. A través da mellora do seu compromiso social, da saúde laboral dos seus traballadores, da
cooperación internacional, da mellora da coordinación sociosanitaria, e establecer pactos políticos
para acadar o consenso na medición de resultados e da xestión.

•

Favorecer a comunicación cos profesionais, usuarios e sociedade. Facer un esforzo de comunicación
para axilizar a relación cos medios de comunicación e outros colectivos, e aproveitar as vantaxes
que nos ofrecen as redes sociais.

•

Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema. Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade da
información, aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas decisións, respectar
as normas da organización e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación e comparación de
resultados.

•

Fortalecer a responsabilidade e a capacidade dos directivos e mandos intermedios da organización,
mellorar as súas competencias directivas cunha boa definición destas e establecer sistemas de
avaliación de competencias.

•

Coidar os bos profesionais desde que entran na organización, con iniciativas como a implantación
dun sistema de acollida e coidado dos profesionais recentemente incorporados, a posta en marcha
de sistema de avaliación da excelencia profesional, a inclusión de obxectivos de calidade e
coherentes cos obxectivos da organización no Acordo de Xestión (ADX), a medición da
produtividade e o rendemento individual, a mellora do coñecemento da propia organización e
fomentando a ética profesional e o compromiso coa mellora do sistema.

•

Potenciar a versatilidade-polivalencia dos profesionais do sistema acometendo un proceso de
planificación e ordenación que permita dispoñer de profesionais suficientes e con formación
axeitada para darlles unha resposta adecuada aos cambios que a organización precisa.

•

Coordinación dun modelo integral de xestión da formación sanitaria especializada no Servizo
Galego de Saúde.

•

Implicar os profesionais no desenvolvemento e xestión da organización e darlles aos profesionais
a oportunidade de aumentar a súa autonomía de xestión e mellora profesional.

•

Promover un modelo integral de xestión da formación continuada dos profesionais que traballan
no Sistema Público de Saúde de Galicia.

GRUPOS DESTINATARIOS
A poboación en xeral e os profesionais que desenvolven o seu labor profesional nos servizos centrais e
periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Custe medio por receita

Euros

Número de receitas dispensadas

Número

Porcentaxe de prescrición de especialidades farmacéuticas xenéricas

Porcentaxe

Entregas realizadas ás unidades de consumo

Número

Enquisas a realizar a mandos intermedios para a detección de necesidades

Número

Cursos realizados/ homes

Número

Cursos realizados/ mulleres

Número

Actividades formativas de simulación avanzada

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Porcentaxe de prescrición de xenéricos

Porcentaxe

Porcentaxe de utilización dos medicamentos biosimilares

Porcentaxe

Porcentaxe de produtos unificados coa plataforma loxística

Porcentaxe
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OE 1.4.5 Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta
tecnoloxía e facer os nosos centros sanitarios enerxéticamente máis eficientes,
promovendo a economía circular e o respecto ao medio ambiente

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.05

Título do OE

Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta
tecnoloxía e facer os nosos centros sanitarios enerxéticamente máis eficientes,
promovendo a economía circular e o respecto ao medio ambiente

Planificación
relacionada
ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade

de

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O Servizo Galego de Saúde conta con 14 hospitais, 24 centros de especialidades e 22 centros de
orientación familiar. En atención primaria hai 398 centros de saúde e 67 consultorios, e por riba de
90 Puntos de Atención Continuada (PACs).

•

O número de camas instaladas dos hospitais xerais do Sergas ascende a 7.228, das que o 91% están
en funcionamento (2,4 camas por 1.000 habitantes), cunha tendencia descendente nos últimos
anos. En cambio o número de quirófanos en funcionamento aumenta, acadando en 2019 os 272.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Adecuar as instalacións e o equipamento ás necesidades de usuarios e traballadores, coa mellora
dos centros de traballo e mantemento das súas instalacións e equipos, e coa posta en marcha de
novos centros asistencias.

GRUPOS DESTINATARIOS
A poboación protexida que se beneficia das melloras no equipamento e infraestruturas sanitarias.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Centros hospitalarios construídos e/ou mellorados

Número

Centros de saúde construídos e/ou mellorados

Número

Número de equipos de alta tecnoloxía sobre os que se actúa

Número

Número de informes sobre alta tecnoloxía desenvoltos

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Porcentaxe de poboación con centros de saúde novos e/ou mellorados

Porcentaxe

Porcentaxe de poboación con infraestruturas hospitalarias novas e/ou
melloradas

Porcentaxe
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.06

Título do OE

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

Planificación
relacionada
ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

561C - Investigación sanitaria

de

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Máis de 1.100 investigadores de áreas de coñecemento moi diversas desenvolven a súa actividade
científica nos hospitais e centros de saúde galegos.

•

Hai 3 fundacións para a xestión da investigación sanitaria galegas que son as entidades xestoras
dos 3 institutos de investigación biomédica existentes en Galicia.

•

A misión principal dos institutos é realizar investigación transnacional da máxima calidade,
tratando de potenciar así aos hospitais como centros de investigación cos instrumentos necesarios
para resolver as preguntas que xurdan na relación do profesional co paciente e a poboación.

•

Os institutos de investigación sanitaria impulsaron, de modo efectivo, a investigación biomédica e
a innovación no ámbito da saúde, aproveitando as oportunidades de alto nivel técnico das
estruturas sanitarias asistenciais públicas do Servizo Galego de Saúde.

•

A experiencia pon de manifesto a importancia da contribución dende a I+D+i para dar a mellor
resposta posible ás necesidades do sistema de saúde de vangarda , estimulando a produción e
perfeccionamento do material sanitario estratéxico ao tempo que permita que o noso sistema sexa
capaz de adaptarse ás profundas transformacións dun mundo en constante cambio e mellorar a
calidade de vida dos cidadáns.

•

Os centros sanitarios galegos son centros con alto potencial investigador, pero vense obrigados a
actualizar a súa tecnoloxía, deseño e innovación de xeito continuado, cun claro enfoque aplicado se
queren ser competitivos. Neste senso, a investigación biofarmacéutica está tendo unha grande
revolución, a través dos novos coñecementos a nivel tisular, celular e xenómico, que están
favorecendo unha medicina de maior precisión e máis personalizada.
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•

A innovación fai posible que o coñecemento xerado no ecosistema de saúde chegue ao paciente en
forma de novas técnicas de diagnóstico e tratamento e fórmulas asistenciais avanzadas; e ao
mercado xerando beneficios económicos que reverten en máis recursos para o Servizo Galego de
Saúde.

•

Faise necesaria a integración de todos os axentes do sistema sanitario- dende os profesionais ata
os provedores- recollendo as mellores prácticas a nivel internacional.

•

A innovación sanitaria da prioridade:

-

Á transferencia dos resultados científicos xerados nos laboratorios dos hospitais a través dos
institutos e das fundacións de investigación sanitaria e ao proceso de transformación dixital
do sistema público de saúde.

-

Ás ideas para a mellora continua achegadas polos profesionais do SERGAS con base na súa
experiencia, e demais axentes do ecosistema de saúde (cuádrupla hélice), a través de novas
dinámicas de innovación aberta coma a rede de nodos de innovación ou os living labs.

-

Ás iniciativas de compra pública innovadora para atopar solucións novas adaptadas ás
necesidades concretas do Sistema Galego de Saúde.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

•

Promover a internacionalización da innovación do Sistema Público de Saúde de Galicia.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Impulsar a xestión do coñecemento e a investigación, a través de innovacións organizacionais, con
liderado en investigación, atracción de financiamento para investigación e aproveitamento de
coñecementos particulares para a mellora común do sistema.

•

Fomentar unha investigación de calidade que responda aos retos do Sistema Público de Saúde de
Galicia.

•

Cultura innovadora, transferencia de resultados, innovación aberta e internacionalización.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
GRUPOS DESTINATARIOS
Este obxectivo ten carácter universal, pois está dirixido á consecución de obxectivos xerais que
redundan no benestar da poboación protexida polo sistema público de saúde de Galicia. As actividades
desenvólvense a través do traballo conxunto coas estruturas de xestión e apoio aos grupos e entidades
de investigación.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados. Homes

Homes

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados. Mulleres

Mulleres

Entidades beneficiadas en proxectos de I+D+i

Entidades

Accións de coordinación a organizar para as melloras no desenvolvemento
profesional

Número

Reunións de grupos de traballo para a elaboración do proceso de captación do
persoal investigador

Número

Patentes xestionadas

Número

Convenios subscritos coas fundacións de investigación sanitaria

Número

Ideas/proxectos a recibir dos nodos de innovación

Número

Proxectos executados no Living Lab

Número

Participación en iniciativas das redes internacionais

Número

Actividades internacionais organizadas

Número

Participación en proxectos europeos

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Empresas (de 10 ou máis traballadores asalariados) que realizan actividades
innovadoras

Número

Número de investigadores

Número
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OE 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. Procura das condicións máis adecuadas que coadxuven aos clubs e deportistas
nas súas respectivas competicións deportivas dentro e fóra de Galicia.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.07

Título do OE

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. Procura das condicións máis adecuadas que coadxuven
aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas dentro e
fóra de Galicia

Planificación
relacionada

Mellora das infraestruturas deportivas, fortalecemento do deporte feminino,
accións de promoción do deporte escolar, consolidación do deporte de alto nivel,
así como accións a través da colaboración co Instituto Nacional de Educación
Física e da facultade de Ciencias do Deporte

ODS

3. Saúde e benestar

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

441A - Promoción da actividade deportiva

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O número de licenzas federativas presenta unha tendencia crecente na última década, ata acadar
en 2021 as 8,4 licenzas por 100 habitantes. Por cada licenza federativa de mulleres hai 3 de homes.

•

O número de escolares participantes en programas de promoción deportiva e de vida activa
saudable ascende a 176.048.

•

Hai 5.501clubes deportivos federados en Galicia en 2020, o 7,6% do total do Estado.

•

O gasto medio por fogar en bens e servizos vinculados ao deporte é de 197,3 euros, un 36% inferior
ao do conxunto de España.

•

Segundo a última enquisa de hábitos deportivos dispoñible, o 37,4% da poboación galega practica
deporte semanalmente, porcentaxe inferior á media.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

108

Fomentar a actividade física da poboación.

TOMO II – PEG 22-30

•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Apostar por medidas de fomento da actividade física.

•

Actuacións de dinamización deportiva mediante a construción ou mellora das infraestruturas
deportivas.

•

Accións de promoción do deporte escolar.

•

Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino.

•

Axuda a docencia deportiva a través de axudas ao Instituto Nacional de Educación Física.

•

Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas.

•

Medidas de apoio ao deporte para persoas con discapacidade en todas as idades.

•

Axuda á docencia deportiva e promoción activa da investigación no deporte a través de axudas á
Facultade de Ciencias do Deporte.

GRUPOS DESTINATARIOS
A sociedade galega globalmente considerada, obxectivo prioritario de xeneralización da práctica da
actividade física; o tecido deportivo galego, en relación coa práctica deportiva e o deporte de
competición; e as entidades locais, principalmente no referido ás infraestruturas deportivas.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Entidades deportivas beneficiadas

Número

Actuacións en infraestruturas e equipamentos deportivos

Número

Participantes en idade escolar en programas de promoción deportiva. Homes

Número

Participantes en idade escolar en programas de promoción deportiva. Mulleres

Número

Número de licenzas federativas. Homes

Número

Número de licenzas federativas. Mulleres

Número

109

TOMO II – PEG 22-30

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Poboación que practica actividade física e deporte

Persoas

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

Persoas

Licenzas federativas

Número
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EIXE 2. GALICIA VERDE E SOSTIBLE
O obxectivo dunha Galicia verde e sostible non debe circunscribirse unicamente a cuestións
ambientais (recursos naturais de todo tipo) senón que excede ese ámbito para converterse nun
obxectivo cun carácter transversal que impacta en todos os eixes do Plan Estratéxico de Galicia
2021-2030. O punto de partida debe ser o recoñecemento de que o modelo económico lineal
imperante xera múltiples problemas ambientais: a sobreexplotación dos recursos e a xeración de
residuos que producen contaminación, ademais de provocar a destrución dos bosques e a perda
de biodiversidade, entre outros. Todo o anterior ten consecuencias que van máis alá das
estritamente ambientais, xa que son causantes de impactos negativos sobre a saúde humana, o
consumo dos servizos ambientais proporcionados polo territorio galego, e tamén sobre as
actividades económicas.
Non é necesario explicar como repercute na saúde humana unha Galicia máis Verde e Sostible
gracias á procura de aire fresco, auga limpa, e solos saudables, pois son cuestións ben coñecidas.
Como tampouco debemos esquecer que se non o facemos teremos que asumir custos adicionais
para a sociedade galega cando queremos limitar os impactos negativos dun medio ambiente
degradado (como por exemplo fontes alternativas de auga cando os acuíferos están
contaminados), ou para atender os impactos na saúde (como unha maior incidencia de
enfermidades respiratorios ou alerxias).
Ademais daquelas cuestións que afectan directa ou indirectamente á saúde das persoas, unha
Galicia máis Verde e Sostible pode ofrecernos outros beneficios igualmente importantes, como
favorecer un maior consumo de servizos ambientais, e de máis calidade. Servizos ambientais
consumidos polas persoas, mediante a provisión de servizos de regulación (biodiversidade,
adaptación e mitigación do cambio climático, fertilidade do solo e polinización, regulación hídrica,
calidade do aire, control de inundacións e erosión, etc.), servizos de abastecemento (produción e
seguridade alimentaria, abastecemento de auga e enerxía, materiais, etc.) e servizos culturais,
tanto aos residentes en Galicia como aos visitantes doutras rexións do mundo (ocio, benestar,
paisaxe, etc.). Todo o anterior é posible grazas a que os ecosistemas naturais teñen un carácter
multifuncional.
Como consecuencia dos anteriores argumentos, a Comisión Europea está a promover o
desenvolvemento dunha estratexia de infraestruturas verdes (terreo) e azuis (auga) baseadas
na natureza, que ademais de proporcionar beneficios medioambientais, e beneficios na saúde e
no consumo dos cidadáns, tamén sirva de soporte para unha economía máis verde, creando
oportunidades económicas e de emprego. E porque ademais, as infraestruturas "grises" das que
adoitamos depender, son en moitos casos máis caras de construír e manter no longo prazo. Se
recoñecemos como certo o anterior, as administracións públicas deben procurar que as
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infraestruturas verdes e azuis se materialicen nunha rede planificada estratexicamente de áreas
naturais e seminaturais con capacidade para ofrecer un amplo abano de servizos ecosistémicos.
As infraestruturas verdes e azuis no só inclúen áreas naturais con gran biodiversidade, como
bosques, costas marítimas ou brañas por poñer algúns exemplos (non é preciso explicar os
beneficios, pois son de sobra coñecidos), senón tamén espazos seminaturais como parques e
xardíns, campos agrícolas, ou mesmo elementos artificiais construídos para a mellora dos
servizos ecosistémicos (como os sistemas para recoller e usar auga da choiva). Por tal motivo, as
infraestruturas verdes e azuis deben ser planificadas de acordo co seu carácter
multifuncional, en lugar de ser valoradas para un só uso, como ben sendo a práctica habitual
(parques para recreación, bosques para madeira, océanos para alimentación, etc.). É precisamente
este carácter multifuncional o que permite ofrecer de xeito simultáneo diferentes servizos e, polo
tanto, a un custo moi inferior do que sería se cada servizo fora considerado separadamente.
Podemos comprender mellor esta afirmación tan contundente se a acompañamos dun exemplo:
un parque ou xardín nun espazo urbano pode servir para a xestión de residuos e mais a xestión
hídrica (por exemplo: espazos para a compostaxe comunitaria, ou sistemas de drenaxe urbano
sostible da auga de choiva que eliminen a súa condución aos sistemas de sumidoiros e tratamento
de augas residuais), ao mesmo tempo que ofrece servizos recreativos para os cidadáns e tamén
contribúe a mellorar a biodiversidade dos espazos urbanos.
Finalmente, non debemos argumentar a favor da conveniencia de potenciar as infraestruturas
verdes e azuis baseándonos unicamente nos servizos ambientais que podemos consumir as
persoas no presente, xa sexan servizos de regulación, de abastecemento ou culturais. Existen
argumentos sólidos de equidade temporal para facelo (argumentos éticos fundamentalmente,
pero tamén económicos), pois as xeracións presentes non deben arrogarse o dereito a decidir
sobre os recursos ecosistémicos que poidan estar a disposición das futuras xeracións galegas.
A promoción dunha estratexia de infraestruturas verdes pola Comisión Europea debe entenderse
dentro dun marco máis xeral para impulsar unha economía europea máis circular, na que os seus
alicerces poden ser trazados cando menos ata o ano 2011 coa publicación pola Comisión Europea
da Folla de Ruta para unha Europa máis Eficiente no Uso dos Recursos 2.

Megatendencias Globais
A crecente preocupación e interese polas infraestruturas verdes a azuis, e os múltiples servizos
ecosistémicos que proporcionan, tanto no ámbito académico como no político, das empresas, e
en xeral polas organización sociais, representa a resposta ás Megatendencias Globais, e que

2

European Commission (2011). Roadmap to a Resource Efficient Europe. Brussels, 20.9.2011. [COM (2011) 571 final]
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teñen sido identificadas pola Comisión Europea, e publicadas pola Axencia Medioambiental
Europea no ano 2015 3. No seu informe distingue megatendencias sociais (1. Tendencias
diverxentes da poboación mundial; 2. Cara a un mundo máis urbano; 3. Cambio na distribución
rexional das enfermidade e os riscos das pandemias); megatendencias tecnolóxicas (4.
Aceleración do cambio tecnolóxico); megatendencias económicas (5. Crecemento económico
continuado; 6. Un mundo cada vez máis multipolar; 7. Intensificación da competencia global polos
recursos); megatendencias medioambientais (8. Crecentes presións sobre os ecosistemas; 9.
Consecuencias cada vez máis graves do cambio climático; 10. Aumento da contaminación
ambiental) e megatendencias políticas (11. Diversificación de enfoques para a gobernanza).
O certo é que as megatendencias económicas e ambientais están intimamente ligadas, podendo
identificar como nexo de unión a todas elas os riscos asociados ao fenómeno da crecente
Globalización Económica, motor da mudanza dun mundo unipolar cara outro cada vez máis
multipolar. En primeiro lugar, polos graves efectos ambientais negativos, a intensificación da
competencia global polos recursos, e en última instancia polas dúbidas sobre a posibilidade de
manter un crecemento económico continuado no longo prazo.
Os riscos asociados á globalización económica xa eran coñecidos antes da chegada da pandemia
provocada pola COVID-19, pero que a chegada da pandemia amplificou e mostrounos de xeito
máis evidente. Riscos sen dúbida vinculados á entrada de China na Organización Mundial do
Comercio en 2001, o que intensificou a crecente internacionalización das cadeas de valor globais
das actividades de manufactura con China no seu epicentro, e como consecuencia a gran
dependencia de Europa respecto daquela.
Non deixa de representar un paradoxo o feito de que a entrada de China na Organización Mundial
do Comercio en decembro de 2001, considerada inicialmente como un avance para o
desenvolvemento económico e social dos países menos desenvolvidos, acabou por agravar os
problemas inherentes ao modelo económico lineal insostible imperante. O forte crecemento
experimentado desde entón por China, cunha economía centrada na exportación de produtos
manufacturados, unido ao forte crecemento das cadeas de valor globais debido á crecente
deslocalización e á fragmentación internacional dos procesos produtivos, xerou como
consecuencia o que ten sido coñecido como o fenómeno "Fábrica Asia". De tal xeito que o cambio
dun mundo unipolar, no que o crecemento económico mundial pivotaba sobre as economías máis
desenvolvidas (Norteamérica, Europa, Xapón), cara a un mundo multipolar, onde o sueste asiático
é cada vez máis importante para explicar a evolución económica mundial desde o comezo deste

EEA (2015). The European environment. State and outlook 2015: Assessment of Global Megatrends. European
Environment
Agency,
Copenhagen.
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/globalmegatrends/global-megatends
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novo século, ten convulsionado os mercados de materias primas (biomasa, recursos minerais
enerxéticos e non enerxéticos) e o medio ambiente.
¿Por que é tan importante para o medio ambiente o fenómeno "Fábrica Asia"? A globalización
colocou produtos a prezos moi baixos en mans dos consumidores europeos, en relación aos
prezos que terían á súa disposición noutro escenario. Isto aumenta o seu poder adquisitivo (cos
mesmos ingresos) e sen dúbida o empregan consumindo cada vez máis produtos, ou reducindo a
súa vida útil (caso paradigmático dos teléfonos móbiles e da industria téxtil de “baixo custo” e
“moda breve”, tamén coñecido como “low cost” e “fast fashion”). Máis consumo demanda maiores
necesidades de fabricación e consumo de recursos naturais, e uns e outros resultan en maiores
impactos ambientais, así como máis competencia polos recursos e prezos máis elevados
como explicaremos a continuación.
Non hai dúbida de que a globalización ten estimulado un maior consumo nos países máis
desenvolvidos (Europa, Norte América, Xapón, etc.), sen que isto se teña traducido nunha maior
pegada ambiental nas estatísticas dos países europeos, debido ao papel central de China na
"Fábrica Asia". Pois unha parte substancial do consumo chino de recursos destínase aos mercados
dos países desenvolvidos. En consecuencia, cada vez máis voces defenden que este consumo de
recursos debe atribuírse aos países desenvolvidos e non ao país no que se producen os bens (por
exemplo, China). Polo mesmo motivo, é posible que nos países desenvolvidos de Europa non
sexamos conscientes dos problemas ambientais que xeramos, pois grazas á crecente
internacionalización das cadeas de valor industriais, os problemas ambientais permanecen
ocultos aos nosos ollos. Pero iso non nos fai menos responsables, porque son os estilos de vida
e hábitos de consumo europeos (e norteamericanos, entre outros) os que estimulan a sobre
explotación dos recursos e a contaminación que sofren outras sociedades, e que en xeral son máis
pobres, o que agrava as consecuencias distributivas dun modelo económico lineal e insostible.
Ademais, como xa insinuamos anteriormente, existe unha estreita relación entre o fenómeno
"Fábrica Asia" e a crecente inestabilidade nos mercados mundiais de mercadorías e materias
primas desde o ano 2000. Debido fundamentalmente ao cambio cara a un mundo multipolar no
que o novo polo de crecemento presenta unha orde de magnitude ou escala moi importante para
a economía mundial. Poñamos algúns exemplos sinxelos. Se temos en conta que durante moitos
anos na década de 2000 China amosou taxas de crecemento económico próximas ao 10% anual,
e que este país representa aproximadamente a quinta parte da poboación mundial (uns 1.400
millóns de persoas), significa que unha parte substancial da poboación mundial duplicou en pouco
máis de 10 anos o seu nivel de ingresos e, polo tanto, a súa capacidade para consumir máis bens
e servizos.
Imaxinemos as consecuencias do fenómeno "Fábrica Asia" na cadea de valor da produción de
alimentos (a modo de exemplo, China consome aproximadamente o 50% dos porcos do mundo,
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ou o 37% dos ovos), e as súas consecuencias no medio ambiente (por exemplo: un terzo de todos
os alimentos producidos no mundo acaba perdéndose, debido ás perdas que se producen nas
actividades produtivas primarias, na industria manufactureira, ou por parte dos consumidores ou
as empresas de distribución de alimentos; o sector alimentario supón unha parte moi importante
do consumo total de enerxía no mundo e mais das emisións totais de gases de efecto
invernadoiro). Ou o seu impacto no prezo do petróleo (por exemplo a forte subida dende os 12
dólares/barril a principios de 1999), sabendo que desde hai máis dunha década é habitual que en
China se matriculen un millón de novos vehículos lixeiros cada mes.
O resultado foi unha crecente intensificación da competencia polos recursos naturais nos
mercados internacionais, materializada nunha crecente volatilidade dos prezos. Como
consecuencia, entre 2000 e 2008 os prezos dos bens enerxéticos multiplicáronse por catro
(aumento do 300%), e o dos minerais metálicos fíxoo por máis do 200% (multiplicáronse por tres),
mentres que a biomasa para uso alimentario aumentou os seus prezos máis do dobre (aumento
do 100%; non esquezamos que as primeiras manifestacións en Exipto no 2011 tiñan a súa orixe no
forte encarecemento dos alimentos, representando o inicio da “primavera árabe”). Aínda que logo
houbo certa corrección nos prezos a consecuencia da crise financeira do 2008, nos últimos anos
estamos asistindo a unha renovada volatilidade dos prezos nos mercados internacionais,
apuntando a un forte incremento no medio e longo prazo.
O anterior fenómeno pode ser explicado polo feito de que o crecemento económico tense
mostrado tremendamente intenso no consumo dos recursos naturais do planeta. Durante o
século pasado, o ser humano multiplicou por 12 o consumo de combustibles fósiles, mentres que
este factor é 34 veces para todos os recursos materiais 4. Existe unha evidente correlación positiva
entre o grao de desenvolvemento económico alcanzado por un país e o volume de consumo dos
seus recursos. Por citar só algúns exemplos, o consumo de enerxía per cápita en EE. UU. foi de
265 GJ/cap en 2011 (GJ/cap representa Giga Joules de enerxía per cápita), fronte aos 103 GJ/cap
en España ou 62 GJ/cap en China 5. No caso do consumo material, as cifras tamén son elocuentes,
e amosan un consumo de 26 toneladas/cap en EE. UU. (ton/cap representa toneladas per cápita),
e aproximadamente 17 toneladas/cap en España e China. Isto non debe sorprendernos, porque
canto maior sexa a capacidade económica dun país, midámolo como o midamos (os economistas
adoitan empregar o PIB), maior será a renda e, polo tanto, a súa capacidade para financiar a
compra e o consumo de bens e servizos.
O informe das megatendencias globais publicado pola Axencia Europea de Medio Ambiente tense
producido nun contexto de crecente liberalización económica desde os anos 80, e que se
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materializou na emerxencia de China no centro da “Fábrica Asia” desde o inicio deste século. Os
impactos en todos os ámbitos (económico, social, medioambiental) poden entenderse sobre a
base da magnitude que representa o xigante asiático no mundo (tamaño económico e
demográfico). ¿Estas megatendencias teñen minorado a súa intensidade desde a súa publicación?
Nada máis lonxe, pois moitas das megatendencias globais incrementarán a súa intensidade no
medio e longo prazo, ao proxectarse cara o 2050 unha expansión demográfica e un forte
crecemento económico mundial (o PIB mundial triplicarase respecto a 2009, e a poboación
mundial incrementarase nun 40%, alcanzando os 9.600 millóns de habitantes) 6. E
particularmente, porque estas proxeccións se producen nun novo marco de relacións
internacionais caracterizado por un sistema económico multipolar, no que o crecemento
económico e demográfico producirase nos países emerxentes (ata o momento concentrado en
China, pero que xa comezou a espallarse cara outros países do mar da China e mais India). A
consecuencia inmediata será a rápida expansión da clase media mundial, que pasará do 27% da
poboación mundial (6.800 millóns de habitantes en 2009) ao 58% de máis de 8.400 millóns en
2030, segundo as proxeccións da OCDE, e concentrarase na rexión Asia-Pacífico, onde se prevé
que o 66% da poboación de clase media do mundo viva para 2030. Unha clase media asiática que
adopta os patróns de consumo e estilos de vida dos países europeos e Norte América (moi
intensivos no consumo de recursos). Debemos recoñecer que a concentración destas mudanzas
na rexión Asia-Pacífico amplifica as súas consecuencias, debido á elevada orde de magnitude
da rexión respecto da totalidade do mundo, pois concentra países especialmente grandes (China
e a India representan case a metade da poboación mundial, ao que debemos sumar outros países
igualmente grandes en relación aos estándares europeos, agrupados en torno aos denominados
Tigres e Dragóns Asiáticos).
No ámbito económico, a análise das megatendencias globais publicada pola Axencia Europea de
Medio Ambiente conclúe que existen riscos evidentes para Europa como consecuencia da
crecente competencia polos recursos: “a economía europea depende estruturalmente dos
recursos importados. As importacións de fóra da UE representaron o 58% do consumo de
minerais e produtos metálicos da UE-27 en 2011 e o 57% dos materiais enerxéticos fósiles” 7. A
crecente competencia mundial polos recursos, xunto coa nosa alta dependencia das súas
importacións, fai que as nosas economías sexan especialmente vulnerables a fortes cambios nos
prezos internacionais, así como na seguridade do abastecemento, moi vulnerables a interrupcións
nas cadeas de valor industrial internacionais (evidenciado con toda a súa magnitude desde o
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comezo da pandemia da COVID-19). En particular, os aumentos de prezo das materias primas
importadas teñen como consecuencia inexorable unha caída do valor engadido xerado nos
procesos produtivos, ou o que é o mesmo, unha diminución dos ingresos xerados (tanto para os
traballadores como para os empresarios), o que nos empobrece e reduce a nosa capacidade de
consumo e investimento.
No plano ambiental, o resultado é un sistema industrial e de consumo que alcanzou un nivel de
presión sobre os recursos ambientais (por exemplo, biomasa, auga potable, recursos minerais e
enerxéticos) que moitos analistas consideran insostible a longo prazo, con problemas crecentes
relacionados co cambio climático, a perda de biodiversidade ou o aumento dos niveis de
contaminación que afectan á saúde humana (por exemplo, contaminación do aire, do solo, dos
acuíferos).
Para abordar ambos problemas simultaneamente, tense defendido a necesidade de transformar
o actual modelo lineal nunha economía máis circular, mellorando a eficiencia no uso dos recursos
(menor consumo) e reducindo os impactos no medio ambiente. Dito isto, podemos entender
perfectamente as razóns para que a Economía Circular sexa incluída habitualmente entre as
medidas para darlle un novo impulso ao emprego, o crecemento e o investimento das economías
europeas. Tamén permite entender que estamos ante unha política con vocación de permanencia
e non como produto dunha moda política e polo tanto pasaxeira.

Economía Circular
Seguindo os argumentos destilados na análise das Megatendencias Globais, algunhas
estimacións publicadas pola Comisión Europea 8 sosteñen que se somos capaces de impulsar a
economía circular e conseguir unha redución do consumo de materiais de entre un 17% e un 24%,
poderíamos aumentar o PIB ata o 3,3%, xerando tamén entre 1,4 e 2,8 millóns de empregos en
Europa. Ademais, as empresas europeas poderían beneficiarse dun aforro nos seus custos de
produción de entre 245.000 e 604.000 millóns de euros anuais, é dicir, entre un 3% e un 8% da
súa facturación anual.
Esta visión da Economía Circular é compartida polas empresas que participaron nunha serie de
entrevistas durante a elaboración da Estratexia Galega de Economía Circular 2030 no ano 2018.
As empresas entrevistadas confirmaron que desenvolveron, en maior ou menor medida,
actuacións no ámbito da economía circular. A principal motivación das empresas foi a
necesidade de mellorar a competitividade mediante a redución de custos (por exemplo,

European Commission (2014). Progress Report on the Roadmap to a Resource Efficient Europe. Brussels, 2.7.2014. [SWD
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optimizando o uso de materias primas, reducindo o consumo de auga e enerxía, convertendo
residuos en subprodutos, xerando enerxía a partir de residuos).
En consecuencia, máis alá dos razoamentos vinculados a cuestións medioambientais ben
coñecidas, e dos que xa temos reflexionado na introdución ao Eixe 2 Galicia Verde e Sostible,
queremos chamar a atención sobre as megatendencias económicas, pois teñen sido empregadas
cada vez con maior énfase para impulsar o Pacto Verde Europeo, e a necesidade dunha economía
europea máis circular. En particular, a Economía Circular foi unha das tres medidas incluídas na
iniciativa "un novo impulso para o emprego, o crecemento e o investimento", que á súa vez
formaron parte dunha das 10 prioridades e iniciativas do presidente Juncker no seu programa de
goberno ata o ano 2025 9. Dito encadramento do Paquete de Economía Circular aprobado pola
Comisión Europea en 2015, e posteriormente do seu herdeiro o Pacto Verde Europeo en 2019 baixo
a presidencia Von der Leyen, no ámbito do crecemento económico e a promoción do emprego, e
non dentro da política ambiental, pode darnos unha idea da magnitude dos efectos que esta nova
política terá nas actividades económicas.
Non esquezamos que o primeiro principio para que unha economía, ou a sociedade no seu
conxunto, sexa máis circular é procurar a necesaria redución do uso de recursos, para o que
existen diferentes metodoloxías, entre as que destaca a redución do consumo. Ou reducir os
impactos asociados, como por exemplo promover o consumo de produtos fabricados
“localmente”, o que reduce significativamente a pegada de carbono e contribúe a reducir o
cambio climático (“localmente”, en termos relativos). A continuación presentaremos
brevemente estas cuestións.
A economía circular ten por obxectivo reducir o impacto das actividades económicas e sociais
sobre o medio natural a través de diferentes estratexias, como por exemplo reducindo ou
recirculando os recursos empregados, ou realizando tratamentos adecuados no fin de vida dos
produtos. Reducindo o consumo de recursos (auga, enerxía, recursos minerais, biomasa) e
particularmente o consumo dos non renovables, minoramos os impactos vinculados á súa
extracción da natureza. Existen diferentes estratexias que poden ser empregadas para tal fin,
como por exemplo as melloras na eficiencia nos procesos de produción para que precisen menos
recursos. Tamén o uso compartido de produtos e servizos, reducindo así as necesidades de
produción de produtos novos (tales como servizos públicos, coche compartido, aluguer de
ferramentas domésticas ou de outro tipo, etc.). Outra estratexia consistiría en recircular os
recursos empregados nas diferentes actividades, como por exemplo alongando a súa vida útil
mediante diferentes accións (remanufactura, reemprego, reciclaxe, etc.), reducindo así o uso de
recursos que debemos extraer da natureza. Tanto para a mellora da eficiencia dos produtos como
European Commission (2017). New initiatives to complete the work on President Juncker’s 10 Priorities & initiatives
launched with a 2025 perspective. Commission Work Programme 2018, Annex I. http://europa.eu/rapid/attachment/IP-174002/en/CWP_factsheet_annex%20_I.pdf
9

118

TOMO II – PEG 22-30

para a reutilización de produtos ou materias primas, é importante impulsar o emprego de
estratexias de eco-deseño.
Finalmente, debemos facer tratamentos adecuados no fin de vida dos produtos, priorizando
aqueles tratamentos dos recursos desbotados que permitan a súa asimilación polo medio
natural, ao tempo que se minimizan os posibles impactos negativos, ou incluso contribuíndo á
súa mellora e rexeneración (como por exemplo, a compostaxe de residuos orgánicos para o seu
uso como emenda orgánica do solo).
De acordo co anterior, e atendendo ás prioridades políticas tanto no ámbito europeo como
galego, a Xunta de Galicia aprobou en 2019 a Estratexia Galega de Economía Circular 2030.
Tanto a citada estratexia, como a Estratexia Galega de Especialización Rexional Intelixente RIS3,
comparten importantes vínculos, poñendo de manifesto a necesidade dunha economía e dunha
sociedade baseadas no coñecemento e máis sostibles. A Estratexia Galega de Economía Circular
2030 destaca diversos elementos comúns a todas as propostas incluídas no seu plan de acción:
-

A necesidade de fomentar unha economía baseada no coñecemento, mediante a
colaboración público-privada entre institucións, organismos de investigación e centros
de formación. Isto inclúe o desenvolvemento de plataformas de información que
permitan a transferencia do coñecemento entre os distintos actores a través da difusión
da información, tanto sobre boas prácticas como sobre axentes implicados no
desenvolvemento de tecnoloxías e modelos de negocio circulares, permitindo a creación
de redes que estimulen o avance cara unha economía máis circular. En definitiva,
mediante a creación dun Ecosistema de Economía Circular en Galicia.

-

A necesidade de impulsar a filosofía do ciclo de vida e o ecodeseño na cultura
empresarial, xa que se estima que ata o 80% de todos os impactos ambientais dun
produto ao longo do seu ciclo de vida ven determinados polo seu deseño. Impulsando
novos modelos de negocio baseados na utilidade dos produtos, substituíndo a
propiedade dos produtos polo consumo de servizos, o que debería reducir o consumo de
recursos.

-

É imprescindible apostar por modelos urbanísticos e construtivos ecoeficientes.
Mellorar a xestión do ciclo da auga, promovendo a reutilización da auga e dos recursos
contidos nas augas residuais, e mais a xestión dos residuos industriais e urbanos,
observando a aplicación efectiva da xerarquía de residuos.

-

E por suposto, é imprescindible que a cidadanía sexa protagonista e partícipe destes
cambios, cambiando os seus hábitos cara un consumo máis consciente e responsable
mediante a información e a formación, alongando, por exemplo, o ciclo de vida dos
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produtos e incrementando o consumo de produtos locais, e por suposto reducindo o
consumo de todo aquilo que sexa innecesario.
Como xa mencionamos, esta clasificación non significa que as medidas sexan exclusivas dun
ámbito, xa que moitas están interrelacionadas. Por exemplo, un mellor deseño urbanístico que
recoñeza o carácter multifuncional dos servizos ecosistémicos empregará espazos naturais
urbanos para drenaxe sostible da auga de choiva ou para a compostaxe comunitaria, reducindo
as necesidades e custos de servizos municipais como saneamento ou xestión de residuos. Ou
construcións ecoeficientes que incorporen materiais naturais galegos como a madeira como
elemento estrutural ou para quentar un fogar, reducen a pegada ambiental das vivendas e
estimulan actividades locais no rural vinculadas á extracción e transformación dos recursos
naturais.
No ámbito da administración pública, a nova Ley de Residuos y Suelos Contaminados 10, en fase
de desenvolvemento, incorpora conceptos de ecodeseño e sostibilidade nas propias compras e
contratos públicos. O obxectivo é a promoción da Compra Pública Verde para promover o uso de
produtos reutilizables e reparables e de materiais facilmente reciclables, e produtos cunha vida
útil estendida, como anteriormente tamén fora recollido na Estratexia Galega de Economía
Circular 2030. Do mesmo xeito, as actividades de educación e sensibilización son un instrumento
fundamental para implicar en maior medida á sociedade na economía circular, e promover un
cambio social cara un mellor uso dos recursos e protección do medio ambiente. As actividades de
educación e sensibilización serán unha ferramenta transversal a todos os ámbitos, pois é
fundamental a colaboración e implicación da sociedade en todos os puntos descritos no presente
documento.

O Pacto Verde Europeo
O Pacto Verde Europeo representa probablemente o principal marco de referencia político no
ámbito da UE para calquera estratexia pública vinculada ao desenvolvemento sostible. A
Comisión Europea argumenta que o Pacto Verde Europeo aumentará o benestar e a saúde dos
actuais cidadáns e tamén das xeracións futuras, pois as accións propostas ofreceranos:
•

aire fresco, auga limpa, solo saudable e biodiversidade

•

edificios renovados e eficientes enerxeticamente

•

alimentos saudables e accesibles

•

máis transporte público

•

enerxía máis limpa e innovación tecnolóxica verde de vangarda

10 Gobierno de España, “Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados”, 18 de maio de 2021.
Dispoñible en: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/180521-enlaceresiduos.aspx
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•

produtos máis duradeiros que poden ser reparados, reciclados e reutilizados

•

máis emprego e formación en habilidades para a transición

•

industria competitiva e resiliente no ámbito global

Para acadar os anteriores resultados, o Pacto Verde Europeo propón desenvolver accións na
procura de diferentes obxectivos:
1.

Unha Europa climáticamente neutra no 2050, para o que a Comisión Europea propuxo
a Lei Europea do Clima, e o establecemento dun novo obxectivo máis ambicioso de
redución neta das emisións de gases de efecto invernadoiro de polo menos o -55% para
2030, en comparación cos niveis de 1990. Para acadar uns obxectivos de descarbonización
tan ambiciosos é necesario reducir as emisións en todos os sectores, desde a industria e
a enerxía ata o transporte e a agricultura.

2.

Preservar e protexer o medio ambiente e os mares de Europa para garantir que nos
sigan sustentando no futuro, pois son unha fonte de riqueza natural e económica para
Europa. Para tal fin, o Pacto Verde Europeo debe incluír entre as súas prioridades: i) a
protección da biodiversidade e dos ecosistemas; ii) reducir a contaminación do aire, da
auga e do solo; iii) avanzar cara unha economía circular; iv) mellorar a xestión de residuos;
v) garantir a sustentabilidade da economía azul e das actividades pesqueiras.

3.

Facer en Europa unha transición cara enerxías limpas, de acordo con tres principios
fundamentais: 1) garantir un abastecemento de enerxía seguro e accesible para a UE; 2)
desenvolver un mercado enerxético da UE totalmente integrado, interconectado e
dixitalizado; 3) dar prioridade á eficiencia enerxética, mellorar o rendemento enerxético
dos nosos edificios e desenvolver un sector enerxético baseado en gran medida en fontes
renovables. Para tal fin, o Pacto Verde Europeo debe incluír entre as súas prioridades: i)
construír sistemas de enerxía interconectados e redes mellor integradas para apoiar as
fontes de enerxía renovables; ii) promover tecnoloxías innovadoras e infraestruturas
modernas; iii) impulsar a eficiencia enerxética e o deseño ecolóxico dos produtos; iv)
descarbonizar o sector do gas e promover a integración intelixente en todos os sectores;
v) ofrecerlle aos consumidores máis capacidade de decisión e influencia sobre os
mercados, e mais axudar aos países da UE a combater a pobreza enerxética; vi) promover
as normas e tecnoloxías enerxéticas da UE a nivel mundial; vii) desenvolver todo o
potencial da enerxía eólica mariña en Europa.

4. Ofrecer en Europa un transporte eficiente, seguro e respectuoso co medio ambiente,
pois ademais de proporcionar servizos esenciais aos cidadáns, ás empresas e ás cadeas
mundiais de subministración, tamén provocan na sociedade importantes custos (emisións
contaminantes, ruído, atascos e accidentes de tráfico). O obxectivo dunha Europa
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climáticamente neutra demanda cambios ambiciosos no sector do transporte, pois o
transporte representa na actualidade arredor do 25 % das emisións totais de gases de
efecto invernadoiro da UE, e estas emisións aumentaron nos últimos anos. O obxectivo
da Comisión Europea é acadar unha redución do 90 % das emisións de gases de efecto
invernadoiro relacionadas co transporte para 2050.
5.

Desenvolver un sistema alimentario en Europa saudable para as persoas e o planeta,
de tal xeito que a transición cara a un sistema alimentario sostible, ademais de
proporcionar beneficios ambientais e sanitarios, tamén sexa quen de ofrecer beneficios
sociais e un rendemento económico máis xusto. Para tal fin, o Pacto Verde Europeo debe
incluír entra as súas prioridades: i) garantir a seguridade alimentaria ante o cambio
climático e a perda de biodiversidade; ii) reducir a pegada ambiental e climática do
sistema alimentario da UE; iii) reforzar a resiliencia do sistema alimentario da UE; iv) levar
a unha transición global cara á sustentabilidade competitiva "da granxa á mesa".

6. Promover unha estratexia industrial para unha Europa competitiva, ecolóxica e
dixital, na que podemos trazar os seus alicerces na análise das megatendencias realizada
pola Axencia Europea de Medio ambiente, tal e como foi mostrado no inicio deste
capítulo.
7.

Desenvolver en Europa investigacións e innovacións que impulsen cambios
transformadores, pois recoñece a Comisión Europea que a investigación e a innovación
desempeñarán un papel central na necesaria transición. Para tal fin, Horizonte Europa
representa a principal referencia do programa de investigación e innovación da UE, onde
unha pare substancial do investimento debe ser coherente cos obxectivos do Pacto Verde
Europeo.

8. Promover en Europa un sistema financeiro e de investimentos verde, para o que a
Comisión Europea comprometeuse a mobilizar 1 billón de euros en investimento sostible
durante a próxima década. En particular, o 30% do orzamento plurianual da UE (20212028) e de Next Generation EU (NGEU) destinaranse a investimentos ecolóxicos. Deste
xeito, os países da UE deben dedicar polo menos o 37 % do financiamento que reciben do
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia a investimentos e reformas que apoien os
obxectivos climáticos. Ou dito doutro xeito, todos os investimentos e reformas
financiados deste xeito non deben prexudicar significativamente os obxectivos
ambientais da UE. Para tal fin, a Comisión Europea vai facer emisións de Bonos Verdes
co que pretende recadar o 30% dos fondos da NGEU. Dentro do orzamento plurianual da
UE existen diferentes programas ligados a estes obxectivos, como a política de cohesión
da UE a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e mais do Fondo de
Cohesión. Ademais dos anteriores instrumentos financeiros, a Comisión Europea ven de
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presentar o Plan de Investimento do Pacto Verde Europeo, tamén chamado Plan de
Investimento para unha Europa Sostible, e que inclúe o Mecanismo de Transición
Xusta cara a unha economía verde.
Finalmente, a Comisión Europea pretende mobilizar investimentos públicos e privados (préstamo
ao sector público e privado) cara proxectos coherentes cos obxectivos do Pacto Verde Europeo, a
través do programa InvestEU, así como mediante o Regulamento sobre a Taxonomía de
Investimentos Verdes. A este respecto, hai un actor emerxente que demanda cada vez con máis
intensidade accións vinculadas á economía circular e á sustentabilidade. Son investidores en
proxectos empresariais, a través de fondos de investimento, fondos de pensións ou outras
entidades financeiras. Paga a pena prestarlle un pouco de atención a estes actores, xa que poden
ser un catalizador de maiores cambios cando se engade a outros que xa existen. Poñamos un
exemplo sinxelo da man de Black Rock, un dos fondos de investimento financeiro máis influentes
do mundo, a través das principais mensaxes recollidas na carta aos seus clientes a comezos do
ano 2021: “Un movemento tectónico acelerado. O ano pasado, expresamos a nosa convicción de
que o mundo estaba preto de experimentar un cambio tectónico: unha reasignación fundamental
de capital cara a activos sostibles. […] Isto promoveu unha reasignación global de capital cara as
empresas máis sostibles que continuará durante varios anos, e consideramos que os investidores
que participen máis rapidamente nesta reasignación sairán máis beneficiados. […] Estamos dando
varios pasos para axudar aos investidores a preparar as súas carteiras para un mundo de emisións
netas cero, incluíndo entre elas aproveitar as oportunidades que presenten para a transición cara
este obxectivo. […] e axudar a catalizar datos e métricas climáticas cada vez máis robustas e
estandarizadas para servir mellor á industria”. Neste sentido, as empresas de máis de 250
empregados teñen a obriga legal en Europa de publicar anualmente os seus informes non
financeiros, dentro dos cales son fundamentais as métricas de sustentabilidade ambiental. Son
estes informes aos que prestan atención institucións financeiras como Black Rock. Informes que
deben seguir determinadas normas ou normativas, como as publicadas por SASBI, GRI e outras
organizacións.
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¿Por que precisamos unha Galicia Verde e Sostible?
O Pacto Verde Europeo proporciona unha base política para desenvolver unha estratexia
encamiñadas ao obxectivo dunha Galicia máis verde e sostible. Pero máis aló deste feito, cabe
preguntarse por que precisamos unha Galicia Verde e Sostible. A sociedade galega debe procurar
unha Galicia máis verde e sostible como consecuencia do forte carácter multifuncional dos
ecosistemas naturais, excedendo o ámbito medio ambiental para converterse nun obxectivo cun
carácter transversal que impacta en todos os eixes do Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030. Pois
a natureza é o soporte de múltiples funcións, como a provisión de servizos de regulación
(biodiversidade, adaptación e mitigación do cambio climático, fertilidade do solo e polinización,
regulación hídrica, calidade do aire, control de inundacións e erosión, etc.), servizos de
abastecemento (produción e seguridade alimentaria, abastecemento de auga e enerxía,
materiais, etc.) e servizos culturais, tanto aos residentes en Galicia como aos visitantes doutras
rexións do mundo (ocio, benestar, paisaxe, etc.).
Pois do contrario, a sobre explotación dos recursos e a xeración de residuos que producen
contaminación, ademais de provocar perdas no capital natural de Galicia, ten consecuencias que
van máis alá das estritamente ambientais, xa que son causantes de impactos negativos sobre a
saúde humana, o consumo dos servizos ambientais proporcionados polo territorio galego, e
tamén sobre as actividades económicas (tales como perdas de recursos ou redución na súa
calidade, maior incidencia de baixas laborais, etc.) e das actividades desenvoltas polas
administración públicas (por exemplo os gastos de restauración ambiental). Impactos negativos
que poden ser minorados mediante accións de adaptación, pero asumindo maiores custos
económicos, como por exemplo un incremento nos gastos de prevención e tratamento de
problemas sanitarios, ou maiores investimentos e gastos tanto públicos como privados para
minorar as consecuencias sobre os servizos públicos ou as actividades económicas.
Ademais, existen megatendencias globais que nos obrigarán a ser máis eficientes no uso dos
recursos se queremos manter e mellorar a competitividade económica de Galicia, e tamén o noso
benestar. Porque estase acrecentando a competencia polos recursos nos mercados
internacionais, o que incrementará os prezos de todos eles (recursos enerxéticos e minerais,
alimentos e biomasa de todo tipo, etc.). Para o que cómpre unha Galicia máis resiliente fronte
aos riscos económicos, ademais dos riscos ambientais.
Precisamos unha sociedade e unha economía galega máis sostible, que procure unha maior
protección do patrimonio natural e promova unha economía máis circular e máis eficiente no uso
dos recursos. Que reduza a nosa dependencia dos recursos naturais externos promovendo o uso
dos recursos autóctonos de xeito respectuoso, aproveitando as potencialidades de Galicia cara
un sector primario moderno e competitivo que sustente ademais a superación do actual reto
demográfico.
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Para acadar o anterior, precisamos unha sociedade e unha economía galega baseada no
coñecemento que impulse unha sociedade máis ecoeficiente. Para o que cómpre mellorar as
capacidades de investigación, innovación e adopción de coñecementos na procura dun sector
empresarial máis resiliente, e polo tanto máis competitivo. Pero tamén administracións públicas
e cidadáns máis resilientes (un supoñer, fronte ao forte incremento dos produtos enerxéticos e
minerais). Cuestións que deben integrarse no sistema educativo de Galicia, en todos os seus
niveis. Pero tamén nos sistemas de información e participación da cidadanía, para o que cómpre
ter en consideración o papel que poidan xogar as entidades de carácter social de todo tipo
(asociacións, fundacións, entidades de economía social, etc.).
Coñecementos e innovacións que fomenten a filosofía do ciclo de vida e o ecodeseño nas decisións
empresariais e tamén nas administracións públicas. Para o que non é imprescindible centrar toda
a atención unicamente nos enfoques tecnocéntricos: aqueles que buscan nos novos
desenvolvementos tecnolóxicos as ferramentas para resolver os problemas económicos e sociais.
Por exemplo, impulsando novos modelos sociais e empresariais para a redución do consumo
baseados na utilidade dos produtos, substituíndo a propiedade dos produtos polo consumo de
servizos, o que debería reducir o consumo de recursos. Ou promovendo modelos urbanísticos, de
mobilidade e de construción ecoeficientes, para o que en moitos casos non son precisos novos
desenvolvementos tecnolóxicos.
En definitiva, Galicia debe procurar a transformación dunha economía lineal noutra máis verde e
sostible, para o que precisa desenvolver novos modelos sociais e empresariais. É dicir, repensar
e deseñar un marco político que facilite un cambio profundo sobre a toma de decisións para
perseguir un enfoque multifuncional, que promova a cohesión social e territorial, permitindo
ademais unha transición xusta que non penalice ás persoas máis desfavorecidas.
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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.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

2.1

Título da PA

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.

ODS

7. Enerxía accesible e non contaminante

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

733A - Eficiencia enerxética e enerxías renovables

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
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.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•
•

•
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Impulsar a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 co obxectivo de transformar
Galicia nunha rexión climática mente neutra para o ano 2050.
Desenvolvemento dun sector enerxético baseado maioritariamente en enerxías renovables
autóctonas co fin de acadar un modelo baixo en emisión, situando a Galicia á cabeza no eido da
enerxía eólica e seguir avanzando no sector da biomasa. Impulsar a innovación en materia de novas
enerxías limpas.
Implantar de forma efectiva a cultura da eficiencia enerxética en todos os ámbitos da sociedade,
reducindo a intensidade enerxética en procesos e actividades produtivas que presenten capacidade
de mellora.
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.01.01

Título do OE

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.

Planificación
relacionada

Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

ODS

7. Enerxía accesible e non contaminante

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.

Axenda de transición enerxética de Galicia 2030 (en elaboración)

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

733A - Eficiencia enerxética e enerxías renovables

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Volatilidade e dependencia de numerosos factores na formación das tarifas.

•

Elevada dependencia enerxética do exterior. No ano 2019 o 72,2 % da enerxía primaria consumida
en Galicia foi importada sendo o obxectivo da UE para 2030 acadar unha porcentaxe non superior
ao 60 %.

•

Intensidade enerxética (valor medio da cantidade de enerxía necesaria para xerar unha unidade de
riqueza - consumo de enerxía por unidade de Produto Interior Bruto).
-Primaria: 0,160 en 2015; 0,140 en 2018 e 0,123 en 2019 (en España: 0,114, 0,112 e 0,106
respectivamente).
-Final: 0,102 en 2018 e 0,098 en 2019. Con respecto a valores de fai 10 anos, en 2010 o valor
situábase en 0,120. (En España 0,074 e 0,072 respectivamente para 2018 e 2019).

•

Parque inmobiliario con baixa cualificación enerxética. De acordo co estado da certificación
enerxética dos edificios, aproximadamente o 90% dos edificios en Galicia teñen unha cualificación
D ou inferior, isto é debido á antigüidade do parque inmobiliario galego.

•

Consumo de enerxía nos fogares: o consumo aumenta cada ano como consecuencia dun maior
número de fogares (a pesar de non aumentar significativamente a poboación) e un maior
equipamento nos mesmos de aparatos eléctricos (aumento de enerxía consumida por fogar). Difícil
valoración dun consumo enerxético eficiente se só se ten en conta o consumo final dos fogares.
Escasa cultura de boas prácticas no consumo, a pesar das campañas de concienciación existentes.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Mellorar a 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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Promoción de proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas, administración e
particulares. Apoio á realización de auditorías enerxéticas e a implementación de equipos de
medida e monitorización de consumos enerxéticos que contribúan a unha mellor diagnose e unha
mellor da xestión da enerxía nos distintos ámbitos de consumo.

•

Fomento de actuacións que contribúan á diversificación enerxética e redución do consumo de
derivados do petróleo incluíndo o fomento de infraestruturas de almacenamento enerxético a
diferentes escalas, que favorezan a optimización do consumo enerxético e poden contribuír á
mellora da calidade de subministración en determinadas zonas, especialmente, do ámbito rural.

•

Actuacións relacionadas coa mobilidade sostible, especialmente aquelas que contribúan a dispoñer
da infraestrutura necesaria, tanto pública como privada, de subministración enerxético para as
diferentes alternativas de propulsión limpa na mobilidade e o transporte.

•

Proporcionar información para facilitar a redución de potencia e a selección de tarifas con
discriminación horaria de maneira universal.

•

Fomentar as comunidades enerxéticas (asociación de empresas, particulares etc. para executar
accións comunitarias: por exemplo as instalación de autoconsumo compartidas). Fomentar a súa
creación, proporcionar ferramentas para a súa creación; poden estar traccionadas por entidades
públicas pero implicar aos axentes do entorno. Poden axudar a universalizar o acceso ás renovables,
ao autoconsumo e a solucións enerxéticamente eficientes.

•

Implementar mecanismos para mellorar a coordinación entre os distintos departamentos da
administración en materia de enerxía.

•

Mantemento dun observatorio da enerxía que monitorice diversas variables (prezo dos produtos
enerxéticos, consumo…) e implemente estudos específicos que aborden estas cuestións.
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GRUPOS DESTINATARIOS
Particulares e empresas susceptibles de levar a cabo melloras en eficiencia enerxética nas súas
infraestruturas.
Infraestruturas públicas.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Redución do consumo de enerxía final

ktep/Ano

Axudas concedidas en eficiencia enerxética

Número

Redución do consumo de enerxía final

ktep/Ano

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Mellora da eficiencia enerxética primaria en relación ao escenario tendencial do
modelo PRIMES
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Unidade de
medida
Porcentaxe
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.01.02

Título do OE

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.

Planificación
relacionada

Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

ODS

Axenda de transición enerxética de Galicia 2030 (en elaboración)

OP

7. Enerxía accesible e non contaminante

Pilar dos dereitos
sociais

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.

Programas
gasto

de

733A - Eficiencia enerxética e enerxías renovables

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A importante dependencia enerxética del exterior. No ano 2019, o 72,2% da enerxía primaria
total corresponde a enerxía importada. As principais fontes importadas (petróleo e carbón) son as
máis caras e contaminantes.

•

A evolución do índice de emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) foi positiva xa que en
relación ás emisións do ano 1990 no ano 2019 foron inferiores nun 24%.

•

Galicia atópase preto de alcanzar a penetración de enerxías de orixe renovable no consumo de
enerxía final (37,7% en 2019) e de un sistema eléctrico con, polo menos, un 74% de xeración a partir
de enerxías de orixe renovable (65%).

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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 deste tipo de enerxía renovable que sexan respectuosos co
medio ambiente e a integración paisaxística.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fomentar as renovables de forma que se podan superar as principais barreiras que impiden o seu
desenvolvemento. Realizar un seguimento da evolución das enerxías renovables para conseguir os
obxectivos da Axenda de transición enerxética de Galicia 2030.

•

Unha parte importante destas medidas de fomento realizarase impulsando proxectos a través de
distintos programas de incentivos. Serán subvencionables actuacións que permitan incrementar a
implantación de enerxías renovables xunto coa mellora da súa xestionabilidade, contribuíndo á
consecución dos obxectivos establecidos pola Unión Europea nestes campos e a avanzar ata a
descarbonización do noso modelo de desenvolvemento. A modo orientativo e non limitativo serán
subvencionables:

- Instalacións que permitan o aproveitamento das fontes renovables de enerxía, incluíndo os
gases de orixe renovable, especialmente aquelas que contribúan a aumentar o autoconsumo
enerxético.
- Infraestruturas de almacenamento enerxético a diferentes escalas, que favorezan a
optimización das fontes renovables de enerxía e a súa xestionabilidade.

- Creación e desenvolvemento de comunidades enerxéticas renovables.
•

Desenvolver accións informativas sobre recursos renovables.

•

Que as enerxías renovables contribúan a unha transición xusta para que ningún territorio/comarca
sufra os efectos económicos e sociais da descarbonización da economía.

•

Fomentar o aproveitamento da biomasa autóctona.

•

Fomentar o autoconsumo eléctrico.

•

Aproveitar o potencial doutras fontes renovables aínda sen explotar como as enerxías mariñas.

•

Desenvolver medidas de acompañamento para facilitar o cambio de vector enerxético no sector
residencia.l

•

Impulsar a implantación de novos fabricantes de compoñentes relacionados coas enerxías
renovables.

GRUPOS DESTINATARIOS
Particulares, empresas e Administración Pública.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Capacidade adicional para producir enerxía renovable

MW

Axudas concedidas ao fomento das enerxías renovables

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Consumo final bruto de enerxía procedente de fontes de enerxía renovables
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Unidade de
medida
Porcentaxe
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PA 2.2 Garantir unha mobilidade sustentable.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

2.2

Título da PA

Garantir unha mobilidade sustentable

ODS

11. Cidades e Comunidades Sustentables

OP

3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

512A - Ordenación e inspección do transporte

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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 urbana-rural.
Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros como de mercadorías. Incrementar a resiliencia
climática da rede de transporte e comunicacións de Galicia.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•
•
•

•
•
•
•
•
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Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do transporte público
colectivo e facéndoo máis atractivo.
Garantir unha transición xusta, tendo en conta as implicacións que pode ter o fomento do
transporte colectivo no sector da automoción.
Impulsar a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de transporte, facendo especial
fincapé en mellorar a accesibilidade (aparcadoiros nas inmediacións das estacións de bus,
ferrocarril, etc.), mellorar os horarios, frecuencias e conexións, modernizar das infraestruturas e
sensibilizar e formar á cidadanía en mobilidade sustentable.
Superar as barreiras que supón a dispersión xeográfica tanto da poboación coma das empresas.
Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros coma de mercadorías, mellorando as vías e
as conexións comerciais existentes .
Eliminar os estrangulamentos nas infraestruturas de rede fundamentais. Reducir ao mínimo posible
as conxestións nos núcleos urbanos.
Mellorar a regulación no emprego tanto do transporte público como privado.
Mellora e renovación do parque de vehículos a favor de tecnoloxías máis limpas e eficientes
(fundamentalmente, a electricidade de orixe renovable).

TOMO II – PEG 22-30

OE 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 urbana-rural. Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros como de
mercadorías. Incrementar a resiliencia climática da rede de transporte e comunicacións de
Galicia.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.02.01

Título do OE

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 urbana-rural. Promover a eficiencia no transporte
tanto de viaxeiros como de mercadorías. Incrementar a resiliencia climática da
rede de transporte e comunicacións de Galicia.

Planificación
relacionada
ODS

11. Cidades e comunidades sostibles

OP

3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC (i, ii, iii e iv)

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

512A - Ordenación e inspección do transporte

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Número de viaxes ao ano en transporte urbano en autobús por habitante (INE 2017): 22,5 viaxes por
habitante.

•

Número de viaxes ao ano en transporte metropolitano en autobús por habitante, nas Áreas de
Transporte Metropolitano implantadas para ese efecto (Datos SITME 2017): 8,6 viaxes por
habitante.

•

Intermodalidade:

-

Número de Estacións Intermodais en Explotación: 2 (Santiago de Compostela e Ourense).

-

Número de Estacións Intermodais en Fase de execución: 2 (Vigo e Pontevedra).

-

Número de Estacións Intermodais en Fase de proxecto: 2 (A Coruña e Lugo).

-

Número de Estacións Intermodais en Fase de estudo previo: 1 (Ferrol).

•

A data 31/12/2018 a lonxitude total de pistas para bicicletas e carreiros peonís era de 35,78 Km
(notable esforzo neste sentido, pois a 31/12/2017 era de 17,16 km).

•

A multimodalidade non é factible ao 100% coas infraestruturas actuais e os hábitos de emprego
dos tipos de transporte por parte dos usuarios.
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•

Existencia dunha porcentaxe importante de infraestruturas e servizos de transporte anticuados e
non adaptados ás necesidades actuais.

•

Galicia conta cunha baixa porcentaxe de lonxitude de rede ferroviaria electrificada (35,9%).

•

O sector do transporte é moi dependente do petróleo e das importacións.

•

O transporte público non ofrece aínda suficientes vantaxes aos usuarios (comodidade, tempos
medios dos traxectos, aparcadoiros nas inmediación, etc.) nin suficientes alternativas (horarios,
frecuencias, etc.) coma para dar prioridade a este sistema.

•

Oferta de transporte público desigual por localidades (práctica inexistencia deste sistema en varias
cidades de Galicia).

•

Falta de conexión eficaz das principais cidades de Galicia. Escaso uso da interconexión entre
aeroportos, estacións de tren e estacións de autobuses e entre portos e redes ferroviarias para o
transporte de mercancías.

•

Descoordinación do sistema aeroportuario galego que implica pouca especialidade e
complementariedade entre os tres aeroportos galegos.

•

Dependencia de recursos financeiros e dos recursos públicos que podería afectar a proxectos de
infraestruturas.

•

Km de liñas férreas: 1.206Km (dos cales 511 están electrificados e 695 sen electrificar).

•

Reducida utilización de TICS nalgúns sectores e modos de transporte de mercadorías.

•

Forte atomización do sector e falta de cualificación profesional no sector do transporte.

•

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.

•

Falta de madurez en novas tecnoloxías aplicadas ao transporte.

•

Rexión cunha importante actividade de produción de automóbiles. Necesidade dunha transición
xusta do transporte individual ao colectivo.

•

Falta de competencia no sector do transporte colectivo.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

•

Mellorar a accesibilidade (aparcadoiros nas inmediacións das estacións de bus, ferrocarril, etc.).

•

Modernizar as infraestruturas co fin de que sexan máis seguras, eficientes e accesibles, facendo o
transporte público máis atractivo.

•

Sensibilizar e informar á cidadanía en materia de mobilidade sustentable e potenciación do
transporte colectivo nos desprazamentos 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
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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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolver e xestionar o Plan de Transporte Metropolitano e a Área de Transporte de Galicia e ,
así mesmo, Plans de Mobilidade en tódalas cidades de Galicia, con participación de tódolos axentes
implicados.

•

Implantar un sistema de transporte intelixente no transporte público metropolitano e interurbano
de viaxeiros por estrada.

•

Desenvolver actuacións e medidas destinadas a acadar a intermodalidade entre o transporte de
viaxeiros en ferrocarril e en autobús interurbano e metropolitano.

•

Modernización de infraestruturas, sobre todo nas zonas de confluencias de distintos servizos
urbanos (entradas e saídas de estacións…).

•

Dotar de aparcadoiros non só ás estacións das cidades, senón tamén nos núcleos das ATM, nas
proximidades das paradas de referencia. Desincentivar o aparcamento nas beirarrúas a un máximo
de 30 minutos para recoller ou deixar viaxeiros ou paquetes.

•

Mellorar a coordinación entre o transporte urbano e interurbano (frecuencias, horarios,
conexións…). Achegar aos viaxeiros ao centro das cidades a través do transporte público e co menor
número de transbordos posibles.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolver campañas de difusión e sensibilización na poboación e nas empresas sobre o uso do
transporte urbano e do transporte colectivo (compartir vehículos). Incentivar ás empresas na
implantación do transporte colectivo para os seus traballadores.

•

Mellorar o custe do transporte público (financiamento).

•

Mellorar o coñecemento sobre os asentamentos da poboación e a partir desa información propoñer
rutas e horarios realmente óptimos que fagan o transporte público máis atractivo. Impedir a
duplicidade e incluso triplicidade dos mesmos servizos nas mesmas zonas, conxestionando así as
rúas e empeorando os tempos de servizo.

•

Simplificar as tarxetas de transporte e facelas máis accesibles (para a súa adquisición, renovación
e recarga, aplicables a diferentes medios de transporte...).

•

Fomentar e incentivar a incorporación de vehículos menos contaminantes (híbridos, eléctricos, gas,
etc.). Favorecer a autonomía dos vehículos incentivando a investigación no ámbito das baterías e
promover a creación dunha rede de estacións de recarga.

•

Implementar máis I+D+i e as TICS no desenvolvemento de medios de transporte que comporten
un maior emprego na elaboración de equipos con actividade en Galicia (deseño e montaxe de novos
equipos máis sostibles).

•

Avaliar o impacto económico e no emprego: posibles perdas de emprego tradicional, avaliación de
potenciais empregos verdes...

•

Dispor dun mellor coñecemento dos movementos residencia-traballo e propor rutas e horarios
óptimos que satisfagan a maior parte destes desprazamentos. Tamén no rural pode terse un maior
coñecemento do transporte residencia-centro de saúde e propor rutas óptimas.

•

Facilitar unha competencia real no sector do transporte para reducir a atomización do mesmo.

•

Mellorar e fomentar o ferrocarril, sobre todo no transporte de mercadorías e a conexión cos portos
de Galicia. Investigar ben os motivos polos que en Galicia se utiliza moito o camión para o
transporte de mercadorías e pouco o ferrocarril.

•

Complementar a creación de centros loxísticos con incentivos ou coa potenciación do tecido
empresarial.

•

Abordar a renovación do parque de automóbiles para favorecer os vehículos limpos ou
minimamente contaminantes.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación da Comunidade Autónoma de Galicia

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actuacións e medidas de intermodalidade executadas

Número

Concellos adheridos ao plan de transporte metropolitano ou a Área de
Transporte de Galicia

Número
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Número de viaxes realizadas en transporte metropolitano ou na Área de
Transporte de Galicia

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Número de usuarios que utilizan o transporte metropolitano en autobús en
Galicia dentro das áreas constituídas ao efecto en aplicación do Plan de
Transporte Metropolitano ou na Área de Transporte de Galicia.
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Número
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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.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

2.3

Título da PA

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

ODS

3. Saúde e benestar
13. Acción polo clima
2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

OP

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

212A - Protección civil e seguridade da comunidade autónoma
541A - Dirección e servizos xerais de medio ambiente
541C - Protección, control técnico- sanitario dos produtos do mar, mellora do
medio natural mariño e salvamento marítimo
551B - Accións preventivas e infraestrutura forestal
541E - Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
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.
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.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•
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Consolidar o control e a observación medioambiental co fin de xerar información axeitada que
permita deseñar actuacións en liña cos obxectivos medioambientais vixentes e ferramentas para
loitar contra o cambio climático. Aumentar a capacidade en investigación e innovación en materia
de cambio climático, en especial no desenvolvemento de modelos predictivos e de alerta temperá
a través da supercomputación.
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•

•

•

Fortalecer unha resposta integral ás necesidades da poboación, territorio e actividades económicas
en materia de emerxencias, protección civil e seguridade pública, así como fortalecer a resiliencia
e a capacidade de adaptación aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais.
Prever e minimizar os danos provocados polos incendios forestais, fenómenos hidrolóxicos e
meteorolóxicos extremos e outras catástrofes medioambientais, mellorando a prevención e
defensa contra os mesmos.
Reducir a vulnerabilidade da poboación e das infraestruturas e instalacións fronte aos riscos
derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.

OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.03.01

Título do OE

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

Planificación
relacionada
ODS

13. Acción polo clima

OP

2. Unha Europa máis verde (...) 2.iv) Promovendo a adaptación ao cambio
climático, a prevención de riscos e a resiliencia ante as catástrofes

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

212A - Protección civil e seguridade da comunidade autónoma
542A e 542B no relacionado coa resiliencia a fenómenos hidrolóxicos

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Incremento dos riscos derivados dos efectos do cambio climático. De acordo coa información
existente no Plan Territorial de Emerxencias (PLATERGA), identificouse que 18 municipios, que no
seu conxunto agrupan o 45 % da poboación galega, presentan un risco potencial de emerxencia moi
alto. Esta porcentaxe ascende a case o 70% si se consideran tamén os municipios cun risco potencial
alto.

•

Existencia dun risco permanente para a seguridade das persoas do mar e para a estabilidade do
medio mariño, entre os que cobran especial importancia os accidentes no mar, a contaminación das
augas e as malas prácticas e accións ilegais na actividade extractiva.

•

Número de persoas mortas directamente atribuído a desastres por cada 100.000 habitantes: 0,15
(2018), media nacional 0,22 (2018).
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•

Ratio de chamadas atendidas vs recibidas no ano 2021 (xaneiro-novembro) polo servizo de
emerxencias de Galicia: 44,28% (chamadas recibidas 782.234, das cales foron atendidas 346.401). A
ratio foi de 39,50% no 2020.

•

Estudos e análises para coñecer as zonas susceptibles dun maior risco por fenómenos ambientais:
- Augas de Galicia está a desenvolver unha campaña informativa á cidadanía sobre as zonas con
maior risco de sufrir inundacións e as actuacións a levar a cabo en caso de producirse (exemplo).
AXEGA: guías e catálogos de información sobre as tipoloxías de risco no seu portal web.

•

Incidencias xestionadas no 2021 (xaneiro-novembro): 210.630. Ratio de clamadas atendidas e
incidencias xestionadas: 60,80%.

•

O maior número de incidencias atendidas é por motivos sanitarios, seguido da seguridade, os
animais, e incidencias de circulación.

•

No ano 2019 o total de incidencias con alertas laranxas ascende 5.321 e a alerta vermella un valor
1.850. O desglose de alertas laranxas e vermellas, co correspondente número de incidencias
vinculado, mostrase a continuación:
-

Alerta Laranxa de Vento en Febreiro (Temporal Helena): 354 incidencias

-

Alerta Laranxa de neve en Febreiro: 44 incidencias

-

Alerta Laranxa por vento en Marzo (Borrasca Freya): 194 incidencias

-

Alerta Laranxa por vento en Marzo (Borrasca Laura): 187 incidencias

-

Alerta Laranxa por vento en Xuño (Borrasca Miguel): 298 incidencias

-

Alerta Laranxa por Tormentas en Xullo: 123 incidencias

-

Alerta Laranxa por vento en novembro (Borrasca Amelie): 322 incidencias

-

Alerta vermella costeira e Laranxa por vento en novembro (Borrasca Cecilia): 806 incidencias

-

Alerta Laranxa por vento en novembro: 234 incidencias

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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 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.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Dimensionamento dos teléfonos de información á cidadanía existentes e implantación dun novo
mapa de atención ás emerxencias coa modernización e mellora da atención á poboación.

•

Profesionalización dos servizos de emerxencia.

•

Accións de formación, actualización e especialización na AGASP ao distinto persoal de protección
civil e seguridade pública.

•

Potenciación da seguridade pública a través do Corpo Nacional de Policía Adscrita á Xunta de Galicia
(UPA).

•

Establecer un procedemento de alerta temperá para riscos relacionados co medio ambiente que
comece coa alerta meteorolóxica e cheguen os avisos en tempo real á poboación (e capacitación
para a resposta), sobre todo nas áreas con risco potencial significativo.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas en situacións de emerxencia.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Poboación beneficiada pola actuación e que diminúe o seu risco (emprego para
labores de prevención)

Persoas

Poboación atendida polo sistema de atención ás emerxencias

Persoas

Profesionais de intervención ante as urxencias

Número

Chamadas atendidas polos servizos de emerxencias

Número

Medios técnicos adquiridos para o sistema de emerxencias e de protección civil

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Tempo medio transcorrido entre as chamadas e a mobilización de medios.
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OE 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

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.03.02

Título do OE

Xestión dos riscos ocasionados por incendios forestais mellorando a defensa
contra os mesmos e aumentando a resiliencia a través dunha adecuada
planificación e prevención

Planificación
relacionada

Plan de prevención de defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga)

ODS

13. Acción polo clima

OP

2. iv) Promovendo a adaptación ao cambio climático, a prevención de riscos e a
resiliencia ante as catástrofes

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

551B - Accións preventivas e infraestrutura forestal

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Os incendios intencionados así como as neglixencias continúan a ser maioritarias dentro das causas
que están detrás dos lumes.

•

As estatísticas de incendios amosan e un descenso da media anual do número de lumes, dende os
10.000 de media do período 1995-2005, ata os menos de 3.500 lumes de media dos últimos anos.
En 2020 o número de lumes foi de 1.527, afectando a 1.959 hectáreas de superficie arborada e 12.864
hectáreas de superficie rasa.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Incrementar a 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:
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- 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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

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

•

Campañas de educación e sensibilización.

•

Prevención doutras catástrofes naturais (como secas e enchentes).

•

Vixilancia e aplicación do réxime sancionador.

GRUPOS DESTINATARIOS
Comunidade Autónoma (poboación e medio natural).

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de efectivos

Número

Lumes

Número

Número de actuacións en infraestruturas

Numero

Superficie de mellora forestal

Hectáreas

Novos equipos

Número

Poboación beneficiada das medidas de prevención contra incendios forestais

Persoas
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Superficie queimada

Hectáreas

Número de lumes

Número

OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.03.03

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050

ODS

3. Saúde e benestar
13. Acción polo clima
2. Unha Europa máis verde (...) 2. iv) Promovendo a adaptación ao cambio
climático, a prevención de riscos e a resiliencia ante as catástrofes

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

541A - Dirección e servizos xerais de medio ambiente
541D - Control ambiental e xestión de residuos
541E - Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

As temperaturas medias están a aumentar e as precipitacións prodúcense cada vez con menos
frecuencia e maior intensidade.

•

Emisións totais de gases de efecto invernadoiro das unidades residentes por unidade de PIB (INE):
0,38Kg/euro (2019), media nacional 0,27Kg/euro. O ano de maior volume foi o 2012 (0,60Kg/euro).
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•

Emisións totais de gases de efecto invernadoiro das unidades residentes per cápita (INE): 8,54
toneladas (2019), media nacional 6,86 toneladas (2019).

•

As emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia no ano 2019 diminuíron un 23,8% respecto
ás emisións do ano 1990.

•

Aumento do risco de incendios forestais e subida do nivel do mar.

•

Despoboamento rural que implica asentamentos pouco sostibles que fan ineficiente o uso do solo
e implican un aumento de desprazamentos motorizados.

•

Vulnerabilidade do sector primario fronte ao cambio climático: o sector primario é altamente
dependente das temperaturas, os aportes hídricos e o estado das terras. Ao mesmo tempo, as
actividades do sector primario teñen moita capacidade de mellora en termos de sustentabilidade
e de pegada ambiental.

•

Crecente introdución dos criterios de estratexia climática nos plans e programas de actuación que
xestionan as diversas actividades da economía, pero aínda teñen pouco peso as temáticas
relacionadas co clima dentro do conxunto da políticas públicas.

•

Crecente implicación dos axentes públicos e privados na Acción polo Clima.

•

No ámbito da investigación obsérvanse os seguintes aspectos:
- excesiva carga administrativa en procesos obsoletos.
- falta de coordinación entre entidades.
- financiamento insuficiente ou pouco adaptado.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

•

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.

146

TOMO II – PEG 22-30

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Sistema de seguimento das DOT e dos restantes instrumentos de ordenación do territorio.

•

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

•

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

•

Adquisición, calibración e mantemento de equipos das redes de observación ambiental (calidade do
aire, calidade das augas, meteorolóxicos, oceanográficos...) para garantir a calidade técnica dos
datos subministrados.

•

Desenvolvemento de ferramentas de detección precoz relacionadas coa prevención e xestión de
riscos, incorporando técnicas de Big Data e intelixencia artificial.

•

Incremento da actividade e o ámbito de actuación da rede de observación ambiental.

•

Análise e avaliación da incidencia da actividade humana sobre o medio ambiente.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Determinacións en materia de calidade do aire, da auga e de meteoroloxía
(respectivamente)

Número

Poboación beneficiada por medidas de protección fronte a catástrofes naturais
relacionadas co clima e restauración de zonas danadas

Persoas

Número de efectivos

Número

Número total de persoas beneficiarias

Número

Importe das Axudas concedidas

Número

Porcentaxe de datos válidos das redes automáticas de aire e ruído

Porcentaxe

Sistemas de alerta temperá implementadas

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Poboación exposta a calidade do aire urbana mala ou mellorable

Porcentaxe

Poboación exposta a calidade do aire rural mala ou mellorable

Porcentaxe

Poboación exposta a calidade do aire mala ou mellorable polo ozono

Porcentaxe

Número de persoas mortas directamente atribuído a desastres por cada
100.000 habitantes

Tanto por 100.000

Total de Emisións de Gases de Efecto Invernadoiro das unidades residentes per
cápita

Toneladas de CO2
equivalentes

Total de emisións de gases de efecto invernadoiro das unidades residentes por
PIB

Kg CO2
equivalentes/euros
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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.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

2.4

Título da PA

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

ODS

6. Auga limpa e saneamento.
12. Garantir modalidades de consumo e produción sostibles
15. Vida de ecosistemas terrestres
2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

OP

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

541B - Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural
541D - Control ambiental e xestión de residuos
542A - Planificación e xestión hidrolóxica
542B - Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
2.4.2 Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso
ao servizo básico de abastecemento , diminuíndo as diferenzas 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.
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. Aumentar a eficiencia no uso
dos recursos hídricos en todos os sectores e fomentar a redución dos consumos. Reducir a
vulnerabilidade da poboación, do medio natural e das instalacións fronte aos riscos derivados de
fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.
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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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.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•

•

•

Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de saneamento
e depuración aos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e
buscando unha maior eficacia na execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas
hidráulicas.
Mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación, eliminando o vertedoiro e minimizando a
emisión de produtos químicos e materiais perigosos, reducindo a porcentaxe de augas residuais sen
tratar e garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico.
Potenciar a sensibilización e a información da poboación para producir menos lixo, fomentar a
reutilización e mellorar as taxas de reciclaxe de residuos domésticos.

•

Fomentar e favorecer unha produción máis limpa e modelos de negocio sostibles. Incorporación ao
tecido produtivo de procesos de economía circular e potenciar a sensibilización e a información da
poboación para mellorar as taxas de reciclaxe de residuos domésticos.

•

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.
Mellorar a información e difusión da importancia do Patrimonio Natural e da Biodiversidade e
garantir o goce, resaltando a importancia dos valores naturais e concienciando á cidadanía sobre a
importancia de conservar a Natureza.
Promoción socioeconómica dos espazos naturais, o desenvolvemento sostible, a mellora da
calidade de vida, o apoio ás oportunidades empresariais e o fomento e mellora do emprego nestas
zonas.

•

•
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OE 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

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.04.01

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Plan Hidrolóxico Galicia-Costa
Plan de saneamento de Galicia
Plans de saneamento locais
Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050
Estratexia Galega de Economía Circular

ODS

6. Auga limpa e saneamento

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2.v) Promovendo unha xestión
hidrolóxica eficiente (Feder)

Pilar dos dereitos
sociais

20. Acceso aos servizos esenciais

Programas
gasto

542A - Planificación e xestión hidrolóxica

de

542B - Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

En 2018 foron obxecto de tratamento 1.039.852 metros cúbicos de auga ao día, un 17% máis que no
ano 2016.

•

O importe total dos custos dos procesos de saneamento de depuración foron de 104,7 millóns de
euros de 2018, un 16% máis que no ano 2016.

•

Porcentaxe de poboación con rede de saneamento municipal (ano 2015): 79,2%; Porcentaxe de
poboación con rede de saneamento municipal en núcleos de máis de 50 habitantes (ano 2015): 89%.
Elaboración por Augas de Galicia a partir de datos do IGE procedentes do Ministerio de Política
Territorial e Función Pública, en concreto da Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais.

•

Mellora do saneamento urbano no período 2014-2015: número de novas EDARES: 16; número de
actuacións en redes de saneamento: 36. Estas cifras, para o período 2008-2013, foron de 23 e 99
respectivamente.
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•

O volume total de auga reutilizada foi de 189.218 metros cúbicos/día en 2018, un 141% máis que en
2016.

•

Necesidade de coordinación cos concellos, encargados en última instancia do funcionamento dos
sistemas de saneamento e depuración.

•

O custo de explotación dos sistemas de saneamento e depuración na actualidade é netamente
superior aos ingresos que se obteñen para o financiamento do servizo.

•

Procesos longos de execución para as infraestruturas hidráulicas permisos, trámites, etc.

•

A auditoría realizada ás EDAR de máis de 2.000 h-e amosou como resultado (marzo 2020) que: tan
só o 42 % das EDAR (estacións depuradoras de augas residuais) analizadas -un total de 50
instalacións- teñen un bo funcionamento, tanto no que respecta ao control do proceso de
depuración como ao mantemento da capacidade de xestión das augas residuais.

•

Un dos factores de risco máis habituais é a presenza de vertidos industriais que incumpren os
límites establecidos (o que afecta ao 18 % das instalacións). Tamén hai casos de infiltracións de
augas mariñas na rede de saneamento ou a presenza de volumes excesivos de augas pluviais.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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:

-

Mellorar o coñecemento das infraestruturas existentes, sobre todo a nivel de redes de saneamento
(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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-

Aumentar a porcentaxe de masas de auga en bo estado ata acadar cumprir cos obxectivos
medioambientais establecidos pola Directiva Marco da Auga.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública
para acadar unha maior gobernanza.

•

Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de saneamento
e depuración dos 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. En concreto:
-

Executando actuacións de renovación, ampliación e/ou mellora das instalacións existentes, así
como investindo en novas tecnoloxías.

-

Realizando a xestión da explotación dos sistemas de saneamento e depuración.

-

Creando coñecemento, directrices e documentos de referencia para a adecuada operación e
mantemento dos sistemas, prestando especial atención aos servizos no rural.

-

Poñendo en marcha auditorías de redes de saneamento e EDAR e orzamentando as melloras
necesarias.

-

Impulsando a supramunicipalidade na xestión, buscando economías de escala e axudando aos
concellos pequenos.

-

Fomentando mecanismos de colaboración público-privada que favorezan a realización e o
mantemento das infraestruturas.

-

Reforzando as infraestruturas de depuración ante os contaminantes emerxentes (antibióticos,
metais pesados ou radioactividade). Infraestruturas pensadas para parámetros de calidade da
auga máis esixentes.

GRUPOS DESTINATARIOS
Usuarios da rede de saneamento e depuración.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actuacións de abastecemento e saneamento e depuración

Número

Volume das augas residuais tratadas nas EDAR

M3 / día

Km de tubaxe de rede de saneamento de nova instalación ou mellorados

km
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Porcentaxe de masas de auga que acadan ou manteñen un bo estado

Porcentaxe

OE 2.4.2 Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos
cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento, diminuíndo as diferenzas
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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.04.02

Título do OE

Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos
cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento , diminuíndo as
diferenzas 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

Planificación
relacionada

Plan Hidrolóxico Galicia-Costa
Plan AUGA
Plan de seca
Plans de abastecementos autónomos
Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

ODS

6. Auga limpa e saneamento.

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2.v) Promovendo unha xestión
hidrolóxica eficiente (Feder)

Pilar dos dereitos
sociais

20. Acceso aos servizos esenciais

Programas
gasto

542A - Planificación e xestión hidrolóxica
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

% Poboación con rede de abastecemento municipal (ano 2015): 83,2% ; % Poboación con rede de
abastecemento municipal en núcleos de máis de 50 habitantes (ano 2015): 93,5%. Elaboración por
Augas de Galicia a partir de datos do IGE procedentes do Ministerio de Política Territorial e Función
Pública, en concreto da Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais.

•

O 92% da poboación galega é vulnerable na actualidade ante os efectos dun episodio prolongado
de seca Elaboración por Augas de Galicia.

•

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.

•

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.

•

Diferenzas notables en canto á sustentabilidade técnica e económica dos servizos en función da
zona xeográfica: Vigo – Santiago – A Coruña, onde se concentran os 2/3 da poboación de Galicia.
resto de Galicia: con moitos núcleos de poboación moi dispersos. Nestes casos, os servizos son
pouco rendibles.

•

Deficiente e inadecuada xestión da estrutura das tarifas actuais: non reflicten a estrutura de custos.
Existencia de usos da auga e usuarios que non contribúen eficazmente á recuperación dos custos
derivados do seu uso. Non se teñen en conta o custo de amortización das infraestruturas. Non
existe unha estrutura tarifaria homoxénea nos concellos.

•

Falta dun seguimento adecuado e suficiente da execución dos plans levados a cabo.

•

Financiación e investimentos:

-

Investimentos fortemente dependentes da financiación europea, cada vez máis minguante.

-

Non existen criterios claros de reparto da financiación entre Estado, CCAA, Deputacións e concellos.

-

Os investimentos son complexas, con importantes singularidades técnicas, económicas e xurídicas,
que necesitan ser abordadas con rigor e con consenso político y social.

•

Falta dunha xestión integral que teñan en conta de forma simultánea a calidade da auga, o
abastecemento e o impacto no medio ambiente (ciclo natural e ciclo de uso da auga).

•

Infraestruturas deficientes e obsoletas e mantemento insuficiente por parte dos entes locais
debido á escasa capacidade de investimento. Importantes perdas de auga nas redes municipais de
abastecemento (as perdas rexistradas en Galicia ascenden a 22,6% en 2018 fronte ao 22,3%
rexistrado en 2011, segundo datos do IGE e INE).

•

Servizos, en xeral, pouco profesionalizados e con carencias no coñecemento dos sistemas de
abastecemento existentes e o seu funcionamento.

•

Existencia de usos non autorizados, que reducen os recursos hídricos dispoñibles e dificultan o seu
control.

•

Escasa concienciación da poboación galega, en comparación coa media nacional, no consumo de
auga. O consumo medio de auga en Galicia en 2018 foi de 125 litros/habitante/día o que supón unha
redución do consumo dende 2011 dun 3,5% mentres que en España o consumo reduciuse un 5,2%.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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:

-

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.

•

Garantir un acceso igualitario aos 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:

-

As infraestruturas e a poboación abastecida a través destes sistemas.

-

O nivel de garantía do servicio, desde un punto de vista da calidade e da cantidade.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública
para acadar unha maior gobernanza.

•

Identificar e priorizar as actuacións necesarias en materia de abastecemento autónomo nos
municipios galegos.

•

Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de
abastecemento dos 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. En concreto:
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
Executando actuacións de renovación, ampliación e/ou mellora das instalacións existentes, así
como investindo en novas tecnoloxías.

-

Realizando a xestión da explotación dos sistemas de abastecemento.

-

Creando coñecemento, directrices e documentos de referencia para a adecuada operación e
mantemento dos sistemas, prestando especial atención aos servizos no rural.

-

Modernizando a xestión mediante o desenvolvemento de ferramentas innovadoras baseadas no
uso e tratamento de datos, Desenvolvendo ferramentas de xestión integral que permitan
relacionar os usos coa conca e definindo indicadores para avaliar a eficiencia na xestión.

-

Poñendo en marcha auditorías de redes de abastecemento e ETAP e orzamentando as melloras
necesarias.

-

Impulsando a supramunicipalidade na xestión, buscando economías de escala e axudando aos
concellos pequenos.

-

Axudas para a mellora de pequenos abastecementos no ámbito rural e apoio ás comunidades de
usuarios.

-

Establecendo un sistema de revisión de tarifas homoxéneo (a nivel de criterios), xusto e
transparente. Deben de contemplarse todos os custos da auga e aplicar a Directiva Marco sobre
tarifas da UE. Dotar de transparencia ao sistema de fixación das tarifas.

GRUPOS DESTINATARIOS
Usuarios da rede de abastecemento.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actuacións de abastecemento e saneamento e depuración

Número

Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga

Número

Quilómetros de tubaxe de rede de abastecemento de nova instalación ou
mellorada

km

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Porcentaxe de masas de auga que acadan ou manteñen un bo estado
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Porcentaxe
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OE 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 aos riscos derivados de
fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.04.03

Título do OE

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 aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e
meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes

Planificación
relacionada
ODS

6. Auga limpa e saneamento.

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2. Unha Europa máis verde e
baixa en carbono (...) 2.v) Promovendo unha xestión hidrolóxica eficiente

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

542A - Planificación e xestión hidrolóxica
542b - Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Escaseza de información estatística e non suficientemente integrada do ciclo da auga.

•

A tarifa actual non penaliza un consumo pouco responsable dos recursos hídricos.

•

Reducida sensibilización da industria, do sector primario e dos consumidores do carácter limitado
da auga.

•

Calidade das augas na demarcación hidrográfica Galicia Costa:

-

Masas de auga superficial cun estado Bo ou Mellor (Ano 2017):82%.

-

Masas de auga subterránea cun estado Bo ou Mellor (Ano 2017): 100%.

•

Consumo medio de auga por habitante en Galicia Costa (2017): 170,80 litros/habitante/ día.

•

Nivel de tensión hídrica (2017): 2,4%.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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 realización de 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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga
fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como
secas e enchentes.

•

Habilitar foros de participación activa na xestión da auga.

•

Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica
Galicia Costa.

•

Introducir a variable “cambio climático” en todos os estudos de inundacións.

•

Establecer un marco de colaboración entre as administracións hidráulicas e as entidades locais para
definir claramente a interacción entre a urbanización e as inundacións, e traballar para evitar unha
ocupación excesiva de zonas próximas aos ríos.

•

Formar e sensibilizar no sistema educativo obrigatorio (primaria e secundaria). Intensificar a
colaboración entre os axentes do ámbito educativo (sobre todo en infantil/xuvenil, aínda que
debería de existir en todos os niveis educativos obrigatorios – programas de acción específicos en
diferentes niveis) e os operadores (aos que se lles terá que pedir flexibilidade para participar e
transparencia para explicar o que fan), mediante o desenvolvemento de convenios específicos coa
Consellería de Educación e os Concellos.

•

Poñer en marcha campañas de sensibilización nos medios de comunicación. Aliñar as accións de
concienciación coas metas e indicadores dos obxectivos de desenvolvemento sostible. Vencellar a
auga co cambio climático e coas políticas de acción polo clima. Concienciar sobre a irregular
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
distribución temporal das dispoñibilidades da auga, concienciar sobre a diferenza entre caudal dos
ríos e nivel dos encoros, carencias...

•

Reforzar a facultade de control e sancionadora dos concellos cara aos incumprimentos dos vertidos
das industrias.

•

Intensificar a planificación hídrica e a planificación en materia de gasto.

•

Promocionar os sistemas urbanos de drenaxe sostible (SUDS).

•

Penalizar o despilfarro no réxime tarifario. Establecer límites (% máximo) para as fugas e réxime
sancionador para os operadores que incumpran.

•

Incentivar / premiar o uso eficiente da auga por parte das empresas xestoras (auga non rexistrada)
e grandes consumidores (reutilización). Introducir os conceptos de re circulación e re utilización.
Potenciar o uso de recursos complementarios (auga de choiva, augas grises, rexeneraciónreutilización). Promocionar a captación e uso das augas pluviais e, en xeral, as solucións baseadas
na natureza.

•

Axudar ás entidades locais para que redacten plans municipais de emerxencia fronte á seca.

•

Colaborar coas entidades locais na elaboración de propostas específicas para a xestión dos riscos
de inundación.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación galega, especialmente os habitantes de zonas susceptibles se sufrir riscos relacionados cos
fenómenos hídricos.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de puntos de vertedura emendados

Número

Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga

Número

Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellorado Dominio
Público Hidráulico

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Porcentaxe de masas de auga que acadan ou manteñen un bo estado
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OE 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
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.04.04

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Estratexia Galega de Economía Circular 2020-2030

ODS

12. Garantir modalidades de consumo e produción sostibles

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

541D - Control ambiental e xestión de residuos

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A reciclaxe (incluída a compostaxe da fracción orgánica) dos residuos domésticos e industriais
sitúase por debaixo da media Europea e lonxe dos obxectivos para 2025 e 2030 (55% e 60%
respectivamente, tal e como se recolle na Lei 6/2021, de 17 de febreiro, de residuos e solos
contaminados de Galicia).

•

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.

•

Grazas á ampliación da capacidade do Complexo Medioambiental de Sogama en Cerceda, que pasou
de 550.000 t/ano a 1.000.000 t/ano, esta infraestrutura non só pode tratar en condicións óptimas
os residuos urbanos recepcionados nas súas instalacións (da orde de 800.000 t/ano), senón os
producidos en toda a comunidade se así fose necesario. Respecto dos industriais a capacidade de
tratamento instalada non é completamente suficiente. Estanse a enviar fóra do CA certos fluxos
de residuos como son residuos sanitarios, pneumáticos ou baterías.

•

A capacidade de tratamento instalada non é completamente suficiente, detectándose as maiores
dificultades na xestión dos residuos industriais. Estanse a enviar fóra do CA certos fluxos de
residuos como son residuos sanitarios, pneumáticos ou baterías.

•

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.

•

A dispersión xeográfica constitúe unha limitación en termos de eficiencia, pero Sogama solvéntao
cunha rede conformada por 37 plantas de transferencia que dan servizo aos municipios máis
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próximos a fin de transvasar os residuos procedentes da recollida municipal (bolsa negra e bolsa
amarela) a contedores de maior capacidade que son transportados ao complexo cercedense, por
estrada ou ferrocarril, para ser tratados.
•

O modelo de crecemento do século pasado baseouse no uso intensivo dos recursos naturais. O
modelo actual de produción e consumo está baseado fundamentalmente na economía lineal.

•

En Galicia pouco máis do 6% das empresas industriais teñen dez ou traballadores. Limitacións das
PEMES nesta materia:
-

non se acada un volume mínimo de residuos ' 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.

-

carecen en moitos casos dos coñecementos necesarios.

•

A dispersión dos núcleos industriais dificulta actividades de cooperación vinculadas á economía
circular entre parques empresariais.

•

Arraigo de malos hábitos de compra e de consumo:
-

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.

•

Os recursos non renovables presentan desequilibrio entre a oferta e a demanda e os renovables
dan sinais de incapacidade de rexeneración (por exemplo recursos pesqueiros).

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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).
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Promoción e optimización da redución dos residuos xerados.

•

Elaborar regulacións moito máis claras a nivel de xestión de residuos.

•

Control preventivo das actividades dos produtores e xestores de residuos.

•

Medidas destinadas á restauración de áreas degradadas. Redución da incineración e o depósito en
vertedoiros.

•

Limitar a extracción de novos recursos naturais en explotacións mineiras.

•

Fomentar o ecodeseño na cultura empresarial avaliando a forma na que se deseña, fabrica,
transporta, úsase e xestiona o produto ata o final da súa vida útil.

•

Apoiar a aquelas empresas que fabriquen con materiais / compoñentes reciclados, e produtos máis
duradeiros, reutilizables e reparables mediante a priorización na contratación pública, acceso a
fontes de financiamento…

•

Eliminar progresivamente o plástico na alimentación, cosmética doméstica, téxtil, etc.

•

Reducir a xeración de residuos perigosos; promover a implantación das MTD para o impulso dunha
industria sostible e responsable.

•

Loitar contra a obsolescencia programada en equipos electrónicos.

•

Promover modelos de consumo máis sustentables mediante campañas de concienciación (a favor
do consumo local, de tempada; contra o consumo masivo).

•

Incentivar as actividades de reparación mediante vantaxes fiscais.

•

Promover unha maior durabilidade dos produtos mediante a priorización na contratación pública
de produtos máis duradeiros, reparables, reutilizables...

•

Promover a remanufactura e reutilización por riba da reciclaxe.

•

Desenvolver plans para investigar a reutilización. Promover a investigación en uso de residuos como
materias primas (pechar o ciclo).

•

Priorizar a aplicación efectiva da xerarquía de residuos e promover a recollida separada. Asegurar
a separación máis precisa dos diferentes fluxos.

•

Incluír os residuos agrícolas e gandeiros (os puríns) nos procesos de compostaxe. Establecer pola
administración as características que debe cumprir o produto final do proceso de compostaxe. A
partir de aí establecer a obrigatoriedade do emprego do mesmo nunha porcentaxe, xa sexa en
rexeneración de espazos, agricultura…

•

Implantar a simbiose industrial para que as empresas se beneficien dos recursos sobrantes e reduza
o consumo de materias primas.

•

Levar a cabo un proceso de caracterización de residuos por parte de laboratorios acreditados
establecendo, en consonancia con expertos, os límites de perigo dos mesmos e o uso ou tratamento
a dar aos mesmos.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas e empresas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Proporción de residuos perigosos reciclados

Porcentaxe

Residuos urbanos recollidos selectivamente

Toneladas/ano

Número de proxectos de carácter ambiental

Número

Superficie total de chan rehabilitado

Hectáreas

Actuacións en rehabilitación do solo

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Porcentaxe de residuos reciclados respecto ao total de residuos tratados

Porcentaxe

Produción total de residuos domésticos

Toneladas
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.04.05

Título do OE

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.

Planificación
relacionada
ODS

15. Vida de ecosistemas terrestres e mariños con continuidade ecolóxica

OP

2. iv) Promover a xestión e as figuras de protección do patrimonio natural,
fortalecer a resiliencia e a capacidade de adaptacións aos riscos relacionados co
clima e os desastres naturais e desenvolver proxectos de innovación e de
Infraestrutura Verde para a mellora do patrimonio natural e a mitigación dos
efectos do cambio climático

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

541B - Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

•
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Os espazos protexidos en Galicia poden estar integrados nun ou varios dos seguintes bloques:
-

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. Toda a Rede Galega
de Espazos Protexidos está integrada na Rede Natura 2000.

-

Rede Galega de Espazos Protexidos: na actualidade, a superficie terrestre protexida en Galicia
dentro da Rede ascende a 397.661 ha.

-

Reservas da Biosfera. Declaradas pola UNESCO e pola tanto acollidas a convenios
internacionais. A superficie total das Reservas da Biosfera en Galicia (7 reservas) é de 1.033.249
ha.

-

Espazos naturais de interese local (ENIL) e os espazos privados de interese natural (EPIN)
supoñen outra categoría de espazos protexidos non incluídos na rede galega sendo iniciativa
da Administración Local ou de iniciativa privada. Supoñen en Galicia un total 1.058,48 ha.

Superficie montañosa sobre o total de Superficie terrestre Protexida (2017): 75,8%. Protexer os
sistemas montañosos é unha das metas específicas previstas no ODS 15 da Axenda 2030 (meta
15.4).
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•

Superficie de chan afectada por erosión (ano 2016, Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación
e Medio Ambiente): con procesos de erosión moderados 74,34%, con erosión media 13,06% e con
erosión alta: 12,60%

•

No relativo ás especies, para coñecer a nivel global o estado de conservación da natureza,
emprégase a Lista Vermella da Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN). A Lista
Vermella inclúe nove categorías, das que só tres son consideradas como ameazadas: "En Perigo
Crítico", "En Perigo" e "Vulnerable". En Galicia a porcentaxe de Especies incluídas no Catálogo
Galego de Especies Ameazadas (CGEA) con instrumento de planificación aprobado (Datos 2021) é
do 2%. O total de especies en perigo de extinción (datos 2021) é de 75 e o total especies vulnerables
(datos 2021) é de 126.

•

Soamente en biomasa arbórea hai en Galicia preto de 270 millóns de toneladas de CO2 almacenadas
ao que habería que engadir o carbono almacenado nos solos (segundo o que se recolle na Estratexia
Galega de cambio climático e enerxía 2050; actualmente o dato de absorcións de CO2 derivadas da
xestión das masas forestais e usos do solo desagregado para Galicia procedente do Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadoiro non está dispoñible).

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Impulsar a aplicación das ferramentas necesarias para a xestión das poboacións de fauna e flora
silvestres, mediante os instrumentos de planificación (como os plans de recuperación e
conservación de especies ameazadas), a actualización permanente da información científica e o
seguimento do estado de conservación destas especies e a loita fronte as principais ameazas (como
o control e erradicación de especies exóticas invasoras).

•

Promover a posta en marcha de plans de xestión dos espazos protexidos.

•

Expansión dos espazos protexidos; promoción dos ENIL por parte da Xunta.

•

Promover as actuacións de recuperación de espazos de interese afectados con afeccións
antropóxenicas e desastres naturais promovendo a resiliencia ao cambio climático.

•

Promover o uso de especies autóctonas.

•

Incremento dos espazos protexidos e xeración de corredores. Xestión eficaz de axudas europeas
para este tipo de espazos e información para o seu aproveitamento.

•

Conservación espazos / ecosistemas / especies: - Coordinación entre as distintas administracións.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Incrementar a extensión das figuras de protección ambiental. Control de aplicación legal.
Celeridade de trámites administrativos. Promoción / educación en zonas de aplicación.
Promoción/axudas ao cambio no modelo de agricultura/gandería a outros máis sostibles.

•

Incentivar a plantación de especies arbóreas caducifolias de crecemento lento. Incrementar a zona
de proxección do sotobosque. Mellora e dotación dos centros de recuperación de fauna.

•

Liña financeira directa para a conservación de ecosistemas fráxiles: marismas, húmidas, sistemas
dunares.

•

Para frear a perda da diversidade biolóxica, é preciso restaurar os hábitats.

•

Establecer un modelo e acción permanente de formación / información, unificando as linas políticas
das distintas administracións, dirixido a todos os actores sociais, adaptado aos cambios que virán
e baseado en 3 pilares que teñen que estar aliñados: conservación - produción - usos.

•

Importancia das novas tendencias sociais: novos consumidores, novos usos sociais do medio
ambiente (deporte / turismo /…).

•

Cidadanía responsable (maior de idade e consciente): formación / información.

•

Investigación para mellorar os recursos e camiñar cara a súa sustentabilidade.

GRUPOS DESTINATARIOS
Ademais da poboación en xeral:
•

Poboación residente no medio rural, con especial incidencia nos residentes na área de influenza
dos espazos protexidos.

•

Corporacións Locais.

•

Persoas visitantes dos espazos naturais.

•

Asociacións de protección e defensa dos animais.

•

Sociedades e entidades colaboradoras e representativas da actividade cinexética e piscícola.

•

Colectivos de gandeiros, agricultores e silvicultores.

•

Asociacións ecoloxistas entre cuxos fins figure a conservación do patrimonio natural e a
biodiversidade.

•

Á comunidade científica e ás universidades.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Axudas en materia de conservación da natureza a súa biodiversidade e dos
recursos cinexéticos e piscícolas

Número

Número de axudas en materia de conservación da natureza.

Número

Número de axudas en materia da biodiversidade

Número

Número de axudas en materia de recursos cinexéticos e piscícolas

Número
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Actuacións vinculadas coa mellora do coñecemento e do estado de
conservación de hábitats e especies silvestres

Número

Actuacións vinculadas co uso público

Número

Hectáreas cubertas por accións de conservación do patrimonio natural

Hectáreas

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Número de instrumentos de planificación específicos aprobados dos espazos
incluídos na Rede Galega de Espazos Protexidos.
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Unidade de
medida
Número
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EIXE 3. COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO
O Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030 xurde nun contexto de crise sanitaria, social e económica
global sen precedentes, orixinada pola pandemia da COVID-19. Galicia non ficou allea a esta crise
e ao igual que as economías do noso entorno, a expansión do coronavirus incidiu de xeito moi
importante na cidadanía galega e no tecido produtivo e empresarial. A crise non só orixinou un
gran chimpo na evolución do proceso de transformacións sociais, tecnolóxicas e económicas que
se estaban a producir senón tamén situou á parte humana, ás persoas, no centro do proceso das
transformacións que se estaban a producir.
Unha vez consolidada a reactivación da economía galega no segundo semestre de 2021, e
detectadas na primeira fase da elaboración deste Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030 (en diante
PEG) as principais carencias e puntos fortes, tanto endóxenos como esóxenos, este Plan pretende
acelerar a transformación estrutural da economía galega. Con esta finalidade procúrase
favorecer a creación de emprego de calidade e o transvase de recursos cara novas actividades, e
as reformas institucionais que soporten o cambio de modelo económico, asumindo as
transformacións sociais e demográficas, a transición ecolóxica e o proceso de transformación
dixital.
Deste xeito, entre os obxectivos xerais do PEG cabe salientar o deseño da Galicia do futuro
poñendo no centro aspectos tales como o reto demográfico, o aumento da produtividade ou o
desenvolvemento da nosa Comunidade como un lugar atractivo para traballar, investir e convivir.
Con esta finalidade será preciso deseñar e impulsar novas medidas de dinamización e garantir o
benestar dunha sociedade máis avellentada. Asemade, faise necesario dar un pulo a un modelo
socioeconómico baseado na innovación e o capital humano, que favoreza unha sociedade
moderna, competitiva, solidaria e cohesionada social e territorialmente.
A diferencia do acontecido en anos anteriores, neste momento dispoñemos dun importante
volume de recursos para facilitar e potenciar os cambios necesarios. Xunto ao novo Marco
financeiro plurianual 2021-2027, cómpre salientar a potencialidade dos Fondos comunitarios Next
Generation EU e do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, a través de “transferencias directas
e préstamos para incrementar os investimentos públicos e acometer reformas que contribúan á
recuperación da economía e o emprego e se orienten a abordar os principais retos económicos e
sociais postcovid.
O seu obxectivo xeral radica na consecución dunha economía máis innovadora e competitiva nun
momento de incertezas e cambios. Cambios no panorama xeopolítico e comercial, na relación coa
enerxía nun contexto de transición cara unha economía descarbonizada, nas estratexias
empresariais a prol dunha maior seguridade nas subministracións e nas cadeas de valor, na
relevancia do dixital nos procesos internos e nas relacións comerciais. Xa que logo, procura ser
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quen de situar a Galicia como unha das Comunidades mellor preparadas para competir con éxito
en España e na Unión Europea. Aspectos tales como crecemento económico sustentable,
aumento da produtividade, incremento do tamaño empresarial medio, internacionalización, e
absorción da capacidade de traballo das novas xeracións albíscanse como fundamentais para a
súa consecución.

O CONTEXTO
No desenvolvemento do Plan Estratéxico hai que ter presentes, en primeiro lugar, os retos globais
que enmarcan as estratexias das principais economías como é a Axenda 2030 de
Desenvolvemento Sostible. Hai que mencionar o papel clave das políticas e estratexias
comunitarias, así como as prioridades de investimento recollidas no marco financeiro plurianual
2021-2027. Finalmente, xorde a aprobación dos Fondos comunitarios Next Generation EU e do
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia dirixido a facer fronte ás reformas necesarias para
abordar a saída á crise orixinada pola COVID-19.
A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, asinada na ONU no ano 2015, representa o
compromiso internacional para facer fronte aos retos sociais, económicos e medioambientais da
globalización, poñendo no centro ás persoas, o planeta, a prosperidade e a paz. A Axenda define
17 obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS), que cobren todas as políticas públicas
domésticas, a acción exterior e a cooperación para o desenvolvemento.
Ilustración 1. Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible.

Fonte: Nacións Unidas.
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Dos 17 obxectivos recollidos, nove deles teñen relación directa co eido da competitividade e
crecemento da nosa economía en tanto e canto procuran aproveitar as potencialidades cara a un
sector primario moderno e competitivo, impulsar a competitividade do sector empresarial e a
innovación ou fomentar o turismo sustentable e de calidade. Nomeadamente, estase a falar dos
seguintes:
•

ODS 2: Fame cero,

•

ODS 4: Educación de calidade,

•

ODS 8: Traballo decente e crecemento económico,

•

ODS 9: Industria, innovación e infraestrutura,

•

ODS 11: Cidades e comunidades sustentables,

•

ODS 12: Garantir modalidades de consumo e produción sostibles,

•

ODS 14: Vida Submarina,

•

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestre,

•

ODS 16: Paz, xustiza e institucións sólidas.

No eido comunitario cómpre mencionar, en primeiro lugar, a aprobación do marco financeiro
plurianual 2021-2027 no mes de xuño de 2021. Neste período de programación o financiamento
destinarase a prioridades novas e reforzadas en todos os ámbitos de actuación comunitarios,
incluídas as transicións ecolóxica e dixital. Neste contexto, os cinco obxectivos ou prioridades que
darán un pulo ao investimento da Unión Europea son os seguintes:
1. Unha Europa más intelixente, mediante a innovación, a dixitalización, a transformación
económica e o apoio ás pequenas y medianas empresas;
2. Unha Europa máis ecolóxica e libre de carbono, que aplique o Acordo de París e invista en
transición enerxética, enerxías renovables e a loita contra o cambio climático;
3. Unha Europa máis conectada, cun transporte estratéxico e redes dixitais;
4. Unha Europa máis social, que faga realidade o piar europeo de dereitos sociais e que apoie o
emprego de calidade, a educación, as capacidades educativas e profesionais, a inclusión social e
a igualdade de acceso á asistencia sanitaria;
5. Unha Europa máis próxima aos cidadáns, que apoie estratexias de crecemento de xestión local
e que contribúa a un desenvolvemento urbano sostible en toda a UE.

No que atinxe á competitividade e crecemento, as dúas prioridades que están directamente
afectadas son a primeira e a terceira, que fan referencia a unha Europa máis intelixente e
conectada.
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A Comisión Europea, na súa Estratexia Anual de Crecemento Sostible 2021, vén de sinalar os
eixes centrais das grandes políticas europeas sobre os que asentar a transformación
socioeconómica para lograr a sostenibilidade competitiva e a cohesión social: a transición
ecolóxica e a transición dixital. Neste senso, o Pacto Verde ou Green Deal e a dixitalización
deveñen obxectivos transversais para todas as políticas, actuando a I+D+i como motor de
recuperación na nova realidade xurdida tras a pandemia.
Este binomio verde-dixital, denominado dobre transición (twin transition), constitúe o elemento
chave para cada un dos Plans de Recuperación e Resiliencia presentados polos Estados membros,
tendo estes que asignar un mínimo do 37% á transición verde e un 20% á dixital.
O Pacto Verde Europeo presenta como principais obxectivos acadar a neutralidade climática en
2050 e unha redución do 55% das emisións de CO2 para o ano 2030. Asemade, promóvese a
economía circular, a infraestrutura medioambiental, a restauración da biodiversidade e a
sostenibilidade dos sistemas alimentarios.
Por outra banda, as políticas europeas relativas á transición dixital fan referencia, entre outros
aspectos, á mellora de infraestruturas de conectividade e das competencias dixitais da
poboación, á dixitalización da administración pública e das empresas, e ao desenvolvemento de
capacidades dixitais de vangarda tales como a intelixencia artificial, a computación de altas
prestacións, a ciberseguridade ou as tecnoloxías cuánticas.
Mención especial require a aprobación en xullo de 2020, por parte do Consello Europeo, do
instrumento de recuperación temporal Next Generation EU. Este Fondo comunitario garante
unha resposta coordinada cos Estados Membros para facer fronte ás consecuencias
socioeconómicas da pandemia, e está dotado con 750.000 millóns de euros para o conxunto da
Unión Europea, que poden utilizarse para conceder préstamos reembolsables (ata 360.000
millóns) e transferencias non reembolsables por un importe de 390.000 millóns de euros.
Os dous instrumentos de maior volume dos Fondos Next Generation EU son:
• O Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia, que constitúe o núcleo deste Fondo de
Recuperación. A súa finalidade é apoiar o investimento e as reformas para lograr unha
recuperación sostible e resiliente, ao tempo que se promoven as prioridades ecolóxicas e dixitais.
Está dotado con 723.800 millóns de euros.
• O Fondo REACT-EU, dirixido a promover a recuperación ecolóxica, dixital da economía. Dotado
con 50.577 millóns de euros (a prezos correntes), estes fondos operan como fondos estruturais,
co engadido dunha maior flexibilidade e axilidade na súa execución.
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Dentro do Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia 11, España recibirá un importe en torno
aos 140.000 millóns de euros, dos que aproximadamente 69.500 corresponden a transferencias
no reembolsables. Asemade, poderá acceder a préstamos por un montante máximo de 80.000
millóns de euros. No que atinxe ao Fondo REACT-EU, España recibirá algo máis de 14.500 millóns
para a súa execución no período 2021-22.

O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) da economía española, publicado
en abril de 2021, incorpora unha importante axenda de investimentos e reformas estruturais que
están interrelacionadas e proporcionan retroalimentación para lograr catro obxectivos
transversais: avanzar cara unha España máis verde, máis dixital, máis cohesionada dende o punto
de vista social e territorial, e máis igualitaria.
O Plan articúlase en torno a dez “políticas panca” cuxas liñas de acción para soportar a transición
dixital alicérzanse principalmente na axenda dixital 2025, representando un 33% do orzamento
do PRTR.
Como obxectivos xerais do PRTR sinálanse os seguintes:
● Impulsar a transición verde.
● Impulso transformación dixital.
● Crecemento intelixente, sostible e inclusive.
● Promoción da cohesión social e territorial da UE.
● Resiliencia sanitaria, económica, social e institucional e aumento da preparación
fronte á crise.
● Políticas para próximas xeracións, a infancia e a xuventude, incluídas a educación e as
competencias.

11

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PreguntasRespuestasPR.pdf
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Ilustración 2. Eixos e obxectivos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Fonte: Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Contribución ás estratexias e plans aprobados pola Xunta
O Plan Estratéxico de Galicia aglutina e reforza outros plans ou programas que se están a levar
a cabo. Entre aqueles que teñen unha maior incidencia no eido da competitividade e crecemento
pódense mencionar:

1. RIS3 reforzada
A nova Estratexia de Especialización Intelixente RIS3 de Galicia 2021-2027 constitúe o marco
estratéxico no que se articularán todos os instrumentos de apoio á I+D+i da Xunta de Galicia,
reforzando o marco de especialización do tecido produtivo galego ao definir e concretar o perfil
de especialización da Comunidade Autónoma en base ás súas capacidades e vantaxes
competitivas, e identificar en maior medida as tecnoloxías con maior potencial para Galicia.
A estratexia está aliñada coas prioridades europeas e españolas como as mencionadas
anteriormente (Estratexia europea de crecemento, Pacto Verde Europeo, Estratexia de
dixitalización...).
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A nova RIS3 da resposta de forma máis específica e diferenciada para cada ámbito de
especialización e sector dadas as grandes diferencias que existen entre eles, tendo en conta as
grandes tendencias globais para aproveitar as oportunidades existentes. Neste senso, os
obxectivos da RIS3 diríxense á procura dunha:
-

maior integración do ecosistema de innovación;

-

maior transversalidade entre prioridades;

-

maior masa crítica e impacto: proxectos tractores que impulsen un cambio cualitativo no

modelo produtivo.

2.

Nova Axenda Industrial 4.0 para o período 2019-2022.

A Axenda pretende reinventar a industria galega para facilitar a súa transformación dixital. Os
seus obxectivos xerais son os de crear unha nova industria competitiva no marco dunha
economía global e conectada; a xeración dunha industria intelixente con capital humano capaz
de anticiparse aos cambios e xestionar as vantaxes das novas tecnoloxías; e o impulso dun tecido
empresarial de máis tamaño que aposte pola súa internacionalización mediante a
diversificación de produtos e mercados.
Para o logro destes obxectivos a Axenda recolle catro medidas clave; Servizos 4.0 para a
prestación de servizos ás pemes; solucións 4.0, dirixidas ao desenvolvemento de medidas para
avanzar cara o novo modelo industrial (lanzamento de novas factorías business factories e
desenvolvemento dos hubs de innovación dixital); Plataforma 4.0 (creación do Observatorio da
Industria 4.0.); e Financiamento 4.0, que contempla o programa de financiamento específico
dirixido ás empresas.

3.

Estratexia de dinamización do sector lácteo galego 2025 e Estratexia de dinamización

económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia 2020-2026
Nos plans e estratexias mencionados anteriormente as cadeas de valor industriais xogan un papel
relevante á hora de maximizar a recuperación e o crecemento do tecido produtivo e empresarial
galego. E dentro destas cadeas de valor en Galicia salientan a industria agroalimentaria, a pesca
e o marisqueo tanto polo que son, como polo que aportan dende un punto de vista económico,
social, territorial ou medioambiental. Neste senso, entre as distintas medidas desenvolvidas
cómpre mencionar pola súa importancia a Estratexia de dinamización do sector lácteo galego
2025 e a Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas
de Galicia 2020-2026.
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Dunha banda, no que atinxe ao desemprego da estratexia de dinamización do sector lácteo, o
obxectivo é consolidar a Galicia como unha das principais rexións europeas no conxunto da cadea
de valor do leite, cun alto nivel de competitividade, sostenibilidade e capacidade de resiliencia.
Non se trata pois tan só de impulsar o crecemento desta industria fomentando a súa
transformación sostible, dixital e verde. Contémplanse ademais retos referentes a loitar contra
a despoboación, a fenda dixital e a educación, fomento da cultura.... Deste xeito, a Estratexia
contempla cinco grandes eixes, tres relativos á produción, a industria e aos mercados, tanto
nacionais como internacionais, e dous eixes estratéxicos transversais centrados na cadea de valor
(reforzar as relacións entre os axentes integrantes da cadea) e na formación e innovación
(reforzar o ecosistema de formación e I+D+i conectándoo coas necesidades do sector).

Doutra banda, a estratexia de dinamización do sector vitivinícola 2020-2026 ten como obxectivo
xeral a súa consolidación nos mercados nacionais e internacionais, reforzar a súa imaxe de marca
e identidade vinculada aos diversos territorios nos que se produce e impulsar o enoturismo,
aproveitando os recursos naturais e patrimoniais do territorio dun xeito sostible. Con tal motivo,
estrutura a Estratexia en sete eixes (1) Cooperación, estratexia e coordinación; (2) Viticultura e
produción de uva; (3) Industria e tipo de viño; (4) Comercialización e mercados; (5) Organización e
funcionamento das DOP; (6) Turismo e enoturismo; e (7) Patrimonio natural, cultural e paisaxe.

4.

Plan Forestal de Galicia 2021-2040. “Cara á neutralidade carbónica”

Ao igual que se mencionaba nas actividades lácteas e vitivinícolas, o sector forestal ten unha
importancia socioeconómica e medioambiental de primeiro orde en Galicia. En setembro de 2021
aprobouse a primeira revisión do Plan forestal de Galicia 2021-2040, ideado como o instrumento
básico de planificación estratéxica da política forestal galega. Tendo en conta as características
propias do monte galego e coas circunstancias e necesidades actuais, proporciona os
instrumentos, medios e recursos necesarios para a súa execución e o cumprimento dos seus fins.

Con esa tripla perspectiva (económica, ambiental e social) establece cinco obxectivos
estratéxicos de intervención dos que derivan instrumentos de execución e programas de
actuación (obxectivos programáticos) e de aí medidas e iniciativas específicas (obxectivos
específicos). Os cinco eixes estratéxicos de intervención están recollidos a continuación.
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Ilustración 3. Primeira revisión do Plan Forestal de Galicia 2021-2040. Eixos estratéxicos de
intervención.

Fonte: Plan Forestal de Galicia 2021-2040.

5.

Estratexia Galega de acuicultura. Plan Director de Acuicultura Litoral

Galicia converteuse na primeira comunidade autónoma e na primeira rexión europea que elaborou
un plan estratéxico do sector, que determina a planificación e a xestión da actividade acuícola co
horizonte temporal 2030. O obxectivo global é “a definición de directrices para a instalación de
establecementos de cultivos mariños na zona terrestre, así como para a ampliación dos
establecementos existentes”.

En coherencia cos instrumentos de planificación territorial, Directrices de ordenación do
Territorio (DOT) e Plan de Ordenación do Litoral (POL) aprobados, o Plan inclúe medidas que van
desde a preservación da biodiversidade á integración paisaxística das instalacións e unha redución
e mellora dos consumos enerxéticos.

6.

Estratexia Galicia Dixital 2030

A Estratexia Galicia Dixital 2030 define o marco dixital común que facilita a complementariedade
das actuacións das administracións para consolidar a transición dixital da Comunidade
Autónoma. Aliñada coas prioridades no novo marco europeo, busca situar a Galicia como unha
rexión de referencia en Europa, onde o uso das tecnoloxías dixitais contribúe a aumentar a
calidade de vida e o desenvolvemento sostible nas súas tres vertentes: social, económica e medio
ambiental.
Para dar unha resposta integral aos retos globais aos que se enfronta Galicia, a estratexia
contempla sete eixes estratéxicos que potenciarán solucións dixitais baixo un enfoque integrado
de rexión que asegure á cidadanía no centro e se oriente cara á construción dunha Galicia máis
sostible (Ilustración 4. Estratexia Galicia Dixital 2030. Obxectivos estratéxicos). A carón deles hai un eixe
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estratéxico transversal que promoverá a especialización tecnolóxica ao servizo do resto de eixes
estratéxicos, centrándose en reforzar as capacidades e infraestruturas dixitais de Galicia en
tecnoloxías disruptivas (intelixencia artificial, ciberseguridade, intelixencia do dato e 5G) e en
garantir o seu amplo uso na economía e a sociedade. Nun seguinte nivel, definíronse 20
programas que operativizarán as distintas áreas de actuación para a consecución dos obxectivos
establecidos en cada eixe estratéxico.
Como soporte á implementación da Estratexia, identifícase o marco de gobernanza que define un
instrumento de cooperación reforzado para asegurar un liderado compartido así como un
instrumento normativo para a adopción dun marco ético e xurídico acorde ao dinamismo do
proceso de transformación dixital que promova a innovación baixo un entorno fiable que respecte
os valores e dereitos fundamentais.
Ilustración 4. Estratexia Galicia Dixital 2030. Obxectivos estratéxicos.

Fonte: Estratexia Galicia Dixital 2030.

7.

Estratexia de internacionalización de Galicia 2021-2025

En setembro de 2021 aprobouse a nova Estratexia de internacionalización de Galicia para o
período 21-25 que, a través da aposta pola dixitalización e a diversificación dos mercados,
persegue os seguintes catro obxectivos estratéxicos: (i) incrementar a base exportadora o número
de empresas que de maneira recorrente venden os seus produtos en terceiros países; (ii)
diversificar os destinos dos produtos galegos buscando crecer en mercados fóra da UE,
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especialmente en América do norte e do sur, Asia e o Reino Unido; (iii) incorporar os canais dixitais
á estratexia de internacionalización das empresas o facilitar a saída ao exterior de novas
empresas nacidas en internet; (iv) captar talento exportador ás empresas e formación e
desenvolvemento de talento, con especial atención aos canais dixitais.
Tendo en conta as catro compoñentes imprescindibles para o éxito internacional, a Estratexia
define os catro eixes de actuación (recollidos na Ilustración 5. Eixos de actuación da Estratexia de
internacionalización de Galicia. ) que deben concretar un plan de internacionalización nunha

economía como a galega.
Ilustración 5. Eixos de actuación da Estratexia de internacionalización de Galicia.

Fonte: Estratexia de internacionalización de Galicia.
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8.

Plan sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais

Na actualidade, o desenvolvemento de solo empresarial instruméntase en Galicia a través do Plan
Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais, aprobado en 2014, regulando a súa implantación
e determinando as condicións xerais para o desenvolvemento de actuacións de preparación de
solo para actividades empresariais e industriais. Posteriormente, en outubro de 2017, aprobouse
a Lei de fomento de implantación de iniciativas empresariais, co obxectivo de facilitar o
desenvolvemento, acceso e xestión de solo empresarial, a mellora da normativa de aplicación así
como a coordinación das actuacións neste ámbito no marco da competencia exclusiva para o
fomento e planificación da actividade económica en Galicia. Esta Lei prevé a creación do censo de
solo empresarial como instrumento de avaliación, planificación e actualización das necesidades
de solo empresarial.
Actualmente está en proceso de aprobación a Lei de Áreas empresariais de Galicia que busca
facilitar e garantir a implantación do tecido produtivo na Comunidade Autónoma. A Lei busca a
“unificación do corpus normativo específico, actualmente disperso”, integrando así mesmo
programas de incentivos e bonificacións para facilitar o acceso ao solo empresarial de
titularidade autonómica e métodos para a flexibilización de pago do solo, que non terán
repercusión de xuros durante os catro primeiros anos.

9.

Plan de financiamento do sistema universitario de Galicia 2022-2026

O Plan de Financiamento Universitario consolida e mellora o modelo do anterior plan e avanza no
reparto de fondos baseado 100% en criterios/indicadores coñecidos, contrastables e
homoxéneos. En calquera caso, mantense a estrutura en dous fondos diferenciados:
• Financiamento non condicionado, que inclúe seis subfondos: custo estándar, gasto corrente e
mantemento de infraestruturas, complementos retributivos e compensación por matrículas,
custos asociados ao funcionamento do Sistema Universitario de Galicia (Consellos Sociais, etc), o
novo Fondo de Estabilidade Financeira, Eficiencia e Mellora Estratéxica e o Panel de Indicadores
vinculado ao cumprimento de resultados en máis de 40 ítems por parte de cada universidade.
• Financiamento da investigación, que cubrirá todas as accións relativas ao fomento da I+D+i, a
transferencia de coñecemento e a captación de talento en base a convocatorias de concorrencia
competitiva (como as de axudas pre e post-doutorais ou de investigador distinguido) e convenios.

Para a mellora do resultados do SUG o novo plan de financiamento se estrutura en seis eixes:
• Financiamento, para o que se terá en conta a determinación do financiamento global das
universidades, contabilizando todos os fondos que reciban fóra do plan, públicos e privados.
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• Internacionalización, para a que se promoverá o posicionamento das universidades galegas en
niveis competitivos a nivel global nos diferentes ránkings.
• Relacións universidade-empresa.
• Docencia innovadora, polo que se promoverán novas metodoloxías docentes ou o
desenvolvemento das competencias específicas para cada título. Todo acompañado dun
desenvolvemento acelerado das tecnoloxías facilitadoras do proceso formativo.
• Impulso da investigación avanzada, para o que se abordará un novo salto de calidade cun
modelo propio de carreira investigadora, a consolidación da rede dos centros e o incremento da
captación de talento fóra da universidade galega.
• Procura dunha maior sustentabilidade social e medioambiental das universidades, xerando
continuo impacto positivo para acadar unha sociedade máis xusta e máis proactiva co coidado do
planeta e coa loita contra o cambio climático.

10. Os proxectos tractores
Galicia foi a primeira Comunidade Autónoma que falou da importancia de apostar por proxectos
tractores que deran pulo a unha economía golpeada pola pandemia e que ten fronte a si retos e
oportunidades na transición enerxética e a descarbonización, o cambio climático e a
sustentabilidade, a dixitalización ou a produción de alimentos de calidade con trazabilidade. A
creación da Sociedade Impulsa en 2021 é un fito sen correspondencia noutras partes de España e
que permite abrir unha nova dimensión da colaboración público privada. Se o IGAPE salienta como
a principal panca de desenvolvemento económico das políticas autonómicas, Impulsa ofrece unha
ferramenta fundamental para artellar e dar pulo a proxectos empresariais estratéxicos nos que,
pola súa complexidade, incertezas ou dimensión, o artellamento dos proxectos polo sector
privado illadamente tradúcese en perdas de oportunidades.

COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO
Ao igual que nas economías do noso entorno, a crise económica orixinada pola pandemia provocou
unha forte contracción do PIB na economía galega, estando o seu comportamento condicionado
pola evolución da pandemia e as medidas adoptadas para frear a súa expansión. Este impacto foi
desigual entre as distintas rexións ou países, sufrindo Galicia unha contracción inferior á
experimentada polo conxunto do Estado.
A devandita contracción da actividade económica en Galicia fixo que se interrompera o proceso
de converxencia fronte á UE-27 medido en termos de PIB per cápita. No ano 2020 o PIB por
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habitante en Galicia supuña o 78% da media comunitaria, cando Galicia foi a rexión NUTS 2 de
España que máis converxeu coa UE-27 entre 2001 e 2019 (un 1,62%) 12. Por outra banda, continúa
o proceso de converxencia con España, se ben dende o ano 2011 este se produce, con carácter
xeral, tanto polo comportamento do PIB como da evolución da poboación (tan só nos anos 2013,
2015 e 2020 o PIB galego presenta unha mellor evolución que no conxunto do Estado). No último
ano considerado, o PIB por habitante representa o 92,4% da media española.
A reactivación da economía galega iniciada no trimestre anterior semella consolidarse no terceiro
trimestre de 2021, que presenta unha medra inter-anual do 3,2% cinco décimas superior á media
española. No conxunto da Unión Europea as taxas de variación inter-anual ascende a 3,9%,
presentando Francia e Portugal, os principais socios comerciais de Galicia, crecementos
superiores a Galicia: 3,3% e 4,2%, respectivamente. A pesar desta reactivación, a recuperación
segue a ser incompleta tendo en conta que o PIB real galego aínda se atopa 3,5 puntos por baixo
do nivel precrise, o que supón un mellor comportamento que a economía española (6,6 puntos)
ou de CC.AA. como Cataluña ou País Vasco (5,3 e 5 puntos). Francia e o conxunto da Unión Europea
presentan niveles moi próximos ao nivel precrise, situándose Alemaña 1,1 puntos por baixo.
A carón desta evolución do PIB, cómpre facer referencia aos cambios producidos na estrutura
produtiva de Galicia dende o inicio da crise financeira de 2008. Dunha banda, o peso do sector
servizos presenta unha medra paulatina representando o 65,4% no primeiro trimestre de 2008
fronte ao 70,2% antes da crise orixinada pola pandemia e ao 70,9% no terceiro trimestre de 2021.
Esta medra ven motivada fundamentalmente polo incremento da importancia relativa do sector
da Administración pública, sanidade e educación, que na crise financeira (2008-2013) pasou do
15,9% no primeiro trimestre de 2008 ata o 19% no primeiro trimestre de 2014, e coa irrupción da
pandemia orixinada pola COVID-19, o seu peso relativo medra dende o 18,8% no terceiro trimestre
de 2019 ata 20,4% no terceiro trimestre de 2021.
Por contra, cómpre mencionar o importante descenso experimentado no sector da construción e
sobre todo na industria manufactureira. A crise financeira de 2008 foi unha crise que afectou
fundamentalmente a estas dúas ramas de actividade. No caso da industria manufactureira, a súa
importancia relativa descende dende o 14,1% ata o 12,4% no primeiro trimestre de 2014, en tanto
que na construción, este descenso é de case cinco puntos porcentuais (dende o 11,7% ata o 6,8%).
O incremento do peso relativo destes sectores ao longo da recuperación económica viuse freado
coa crise orixinada pola pandemia, de xeito que en 2021 o seu peso relativo é do 12,8% no caso da
industria manufactureira e do 7% no da construción.
Un cuarto elemento a salientar é a evolución do sector exterior galego, caracterizado por unha
elevada concentración xeográfica e sectorial. No ano 2021 as exportacións galegas acadan un
8º informe da cohesión económica, social e territorial. Comisión Europea, Febreiro 2022. Mapa 1: Crecemento do PIB
per cápita 2001-2019

12
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récord histórico en canto ao valor das vendas exteriores, con 25.269,6 millóns de euros, o que
supón un incremento do 13,5% respecto ao ano 2019, ou do 34,7% en relación ao ano 2013, último
ano da crise económica de 2008 (60,5% se a comparación se fai con ese último ano).
Con todo, a composición dos mercados de destino das vendas galegas non mudou moito se se
comparan os dous extremos da serie. Dunha banda, en ambos os dous anos máis do 81% das
exportacións diríxense ao continente europeo, situándose esta porcentaxe no 70,8% no caso das
vendas galegas aos países da Unión Europea no ano 2021 fronte ao 73% no ano 2008. Se
consideramos as tres áreas comerciais obxectivo ás que se refire a devandita estratexia de
internacionalización galega, no último ano o continente asiático concentra o 4,3% das
exportacións, e América do Sur o 2,5%, en ambos os dous casos seis décimas máis que en 2008.
Por contra, descende o peso relativo das vendas dirixidas a América do norte, que concentra o 3%
en 2021 fronte ao 4,2% de 2008.
Por países, Francia, Portugal e Italia son os principais mercados exteriores dos produtos galegos,
se ben descende o peso relativo dos dous primeiros, aumentando no caso de Italia. En 2021,
Francia concentra o 20,6% das exportacións galegas fronte ao 12,9% de Portugal e o 9,6% de
Italia. No caso do Reino Unido, un dos destinos obxectivos sinalados da Estratexia de
internacionalización, a súa importancia relativa aumentou considerablemente entre 2008 e 2019
(3,3% e 6,8%, respectivamente), descendendo posteriormente ata o 5,2% de 2021.
No que atinxe á concentración sectorial, o téxtil-confección, a automoción e a pesca son os
principais sectores económicos en canto ao importe das exportacións, concentrando o 52,5% das
vendas en 2021 fronte ao 48,1% en 2029 (49,6% no ano 2008). Con todo, o impacto da COVID-19
incidiu de xeito moi desigual presentando un maior impacto a industria téxtil-confección.
En derradeiro lugar, convén facer referencia ao nivel competitivo de Galicia segundo o índice
anual de competitividade rexional elaborado polo colexio de economistas e a incidencia da COVID19. Comparando os datos correspondentes ao ano 2020 co ano 2019, a evolución do ICREG no
último ano considerado en termos comparados co promedio indica que tan só catro CC.AA.
presentan un leve ou moderado dinamismo (Castela e León, Estremadura, Castela A Mancha e
Asturias) rexistrando Baleares e Canarias un forte descenso. Galicia, ao igual que o País Vasco e
Madrid están encadradas no grupo de CCAA que presentan un lixeiro descenso.

Principios e obxectivos estratéxicos
Á hora de enfrontar o reto da mellora da competitividade do tecido produtivo e empresarial
galego e o crecemento inclusivo e sostible a medio e longo prazo é importante ter presentes os
principios que deben rexer todas as actuacións que se poñan en marcha dirixidas á mellora da
competitividade e ao crecemento da actividade produtiva de Galicia:

183

TOMO II – PEG 22-30

•

A cidadanía, as persoas, no centro. Neste senso é preciso impulsar a participación das

mulleres sobre todo en ámbitos nos que tradicionalmente teñen pouco peso como son, por
exemplo, as actividades de I+D e innovación, a actividade emprendedora ou a formación nas
denominadas STEM.
•

Coherencia interna e coordinación cos distintos plans sectoriais da Xunta de Galicia. Como

foi comentado con anterioridade, débense integrar as distintas estratexias e actuacións definidas
dirixidas á mellora da competitividade territorial e do tecido empresarial así como ao crecemento
económico de Galicia dando unha visión de conxunto.
•

Consideración de cadeas de valor estratéxico. Os obxectivos estratéxicos e actuacións que

se determinen deben facerse en base ás cadeas de valor, e non a sectores económicos
propiamente ditos, co obxectivo de buscar unha maior coherencia das propostas e a colaboración
entre todos os axentes económicos da cadea.
•

Colaboración público-privada e público-público. No primeiro caso supón para a

administración a vantaxe de que as empresas especializadas acheguen coñecemento e medios
que complementen a capacidade pública mentres que a colaboración entre institucións públicas
permite aproveitar todas as potencialidades existentes no seo das administracións públicas.
No que atinxe á competitividade e crecemento, cómpre facer fincapé en tres piares nos que se
debe sustentar calquera tipo de actuación e programa a desenvolver:
11.

Dixitalización

12.

Competitividade das PEMEs

13.

Infraestruturas

Dixitalización
Malia ser percibido como un fenómeno novo, o proceso de transformación dixital leva xa décadas
entre nós, se ben é na segunda década deste século cando adquire o forte dinamismo do que
agora somos testemuña xa que agora afecta a toda a sociedade e todos os ramos de actividade
económica. A novidade reside na velocidade e intensidade dos cambios e na súa profundidade,
polo que arestora adoitamos cualificalos de disruptivos. En novembro de 2019 a Comisión Europea
considerou á transición dixital como unha das súas prioridades estratéxicas co fin de garantir un
crecemento sostible e inclusivo.
Os indicadores de innovación recollidos no índice rexional de innovación presentado en 2021,
Regional Innovation Scoreboard 2021 ou RIS21, permiten coñecer a posición relativa de Galicia en
comparación co resto das rexións europeas analizadas. Como se desprende do diagnóstico, o
índice cualifica a Galicia como unha “rexión innovadora moderada -” (nivel inferior ao rexistrado
na rexión Norte de Portugal, que se considera como “rexión innovadora moderada”) e sitúa á
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comunidade autónoma no posto 159 entre as 240 rexións analizadas, seis postos por detrás do
rexistrado no ano 2014.
Asemade, cómpre resaltar o importante descenso do esforzo investidor no período de crise
económica (2008-2013), por fortuna corrixido dende o comezo da recuperación a partir de 2014
polo que a posición no contexto español volveu en 2019 á que Galicia ocupaba en 2008,
manténdose no caso da UE-27 (1,17 puntos no último ano fronte aos 1,15 de 2013).
Aínda que Galicia parte dunha posición relativa lixeiramente atrasada respecto dos seus
competidores, dende o comezo da recuperación económica en 2014 ten mellorado a súa posición
con respecto á media europea e española. Por outra parte, Galicia conta con vimbios abondo para
reducir a fenda tecnolóxica, como a existencia dunha industria hardware ben desenvolvida e con
moita capacidade exportadora, estamos ben situados en novas tecnoloxías de mobilidade
(vehículo autónomo, drons), e presentar unha cobertura de banda larga (grazas ao despregue das
redes de cabo e fibra óptica) avanzada en comparación con outras rexións españolas e da UE.
Atendendo a estas consideracións as distintas actuacións deberían dirixirse a mellorar a
conectividade dixital do territorio e fortalecer un hipersector TIC plenamente vinculado e
coordinado co tecido produtivo galego. A industria TIC, caracterizada polo seu forte carácter
innovador e os continuos cambios na cadea de valor por mor de novos modelos de negocio e
avances tecnolóxicos, está a demostrar que é unha industria crítica para garantir a
competitividade dos países e o seu benestar a longo prazo, constituíndo o motor principal das
revolucións e transformacións socioeconómicas.
Polo tanto, neste primeiro pilar relativo á dixitalización e á transformación tecnolóxica da
economía e a sociedade galega cómpre contemplar dúas prioridades de actuación:
1. Unha primeira dirixida fundamentalmente á mellora das capacidades de I+D+i, con
especial atención ao sector empresarial, á dinamización da transferencia de coñecemento
ao mercado baseándose na colaboración entre os distintos axentes implicados, á
adopción das tecnoloxías avanzadas así como á mellora e fortalecemento da
capacidade investigadora das Universidades e os centros e institutos de investigación
a elas asociadas.
2. A segunda prioridade céntrase no impulso dunha sociedade dixital que redunde en
beneficio da cidadanía e as empresas. Os obxectivos estratéxicos vinculados serían os de
acadar unha administración plenamente dixital e eficiente que redunde nunha maior
proximidade aos cidadáns.
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Competitividade das PEMEs
A pandemia da COVID-19 tivo un impacto a curto prazo moi importante no tecido empresarial,
xerando problemas de liquidez nun primeiro momento e de solvencia posteriormente. Unha
incidencia heteroxénea en función das ramas de actividade, de se se atopaban con dificultades
económicas-financeiras antes da crise e do tamaño empresarial.
O tecido empresarial galego caracterízase polo seu reducido tamaño, o que redunda na
dificultade para afrontar os retos da internacionalización e a transformación tecnolóxica-dixital.
Doutra banda, a taxa de creación de empresas –sociedades mercantís constituídas por cada
10.000 habitantes- mantense sempre por baixo do nivel acadado no conxunto do Estado,
situándose en 2021 en 14,7 sociedades, case sete menos que en España (21,6). Asemade, o cociente
entre o número de disolucións de empresas fronte ao de novas constitucións –índice de rotación
empresarial- é superior en Galicia que en España, aumentando no último ano ata as 43,9, o nivel
máis elevado en toda a serie analizada (2008-2021).
Polo tanto, á hora de facer referencia á creación empresarial hai que facer fincapé en aspectos
complementarios e igualmente importantes como son a consolidación e crecemento das xa
existentes ou o aumento do seu tamaño como factor relevante para a innovación e
desenvolvemento tecnolóxico e a internacionalización.
No ámbito concreto da dixitalización, o último informe publicado sobre oportunidades sobre
industria 4.0 realizado polo IGAPE e ATIGA no ano 2018, presenta como conclusións que:
• O grao de implantación das tecnoloxías habilitadoras (refírense en gran parte a tecnoloxías
dixitais como o Big Data, cloud computing, data analytics, virtualización de procesos, sistemas
ciberfísicos e Internet das Cosas (IoT) no momento do estudio era en todos os casos menor do
30%.
• O 35% das empresas tiñan plans de implantación a curto prazo dunha ou máis das tecnoloxías
habilitadoras, sendo o Big Data a tecnoloxía maioritaria 13.
• Os principais motivos para a implantación eran o incremento na eficiencia dos sistemas
produtivos e de xestión.
• Un 41% das empresas non tiñan iniciado aínda ningunha acción preparatoria e tan só un 11%
contaban cunha folla de ruta definida.
• As principais barreiras percibidas para a implantación eran o financiamento e a incerteza no
retorno do investimento.

13
No informe elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia recóllese que a
porcentaxe de empresas galegas que usan Big Data na súa actividade é similar á media europea (un 12%), estando
significativamente por riba da media española (próxima á 9%).
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• As principais peticións das empresas estaban relacionadas coas infraestruturas e a formación
nas novas tecnoloxías.
No concernente á internacionalización empresarial, os datos recollidos no último informe de
Ardán sobre o sector exterior indican que o 40% das empresas analizadas están centradas no
mercado local ou rexional, non constituíndo os mercados exteriores unha prioridade estratéxica.
En síntese, neste segundo pilar que abrangue a competitividade das PEMEs, o punto de partida
situaríase na necesidade de crear máis empresas e, ao tempo, consolidar as xa existentes. Con
esta finalidade habería que implementar estratexias de índole diversa entre as que destacan
necesariamente as de internacionalización, mellora da competitividade, melloras de calidade e
valor engadido ou a atracción de investimento estranxeiro directo (IED).

Infraestruturas
As redes de transporte constitúen un dos factores clave de competitividade dun territorio ao
contribuír a unha mellor articulación entre a cohesión territorial a nivel interno (intrarrexional) e
a nivel europeo. Está claro que a evolución das políticas de transporte ten un impacto na
configuración das futuras redes de transporte, mais tamén nos territorios que esas irrigan.
A mellora da rede de infraestruturas e da accesibilidade facilita o incremento da actividade
económica e produtiva, asegurando o acceso a mercados e garantindo a provisión de insumos e
materias primas, pero tamén permite a conectividade dos servizos, nomeadamente enerxía,
auga e telecomunicacións, e a conectividade social, facilitando a accesibilidade e interrelación
das persoas.
É por isto que deben contemplarse obxectivos referentes á rede viaria e aos portos, centrándose
tanto no seu eido social como no económico.
Complementariamente, cómpre ter presentes outro tipo de infraestruturas que están
relacionadas con este eixe terceiro de competitividade e crecemento como poden ser as
infraestruturas dixitais (entre as que cabe salientar as vías polas que iría a dixitalización), o chan
empresarial e parques tecnolóxicos e o sistema loxístico galego, como un sector máis na cadea
de valor das empresas.
No que atinxe ás infraestruturas dixitais, a primeira consideración a facer ten que ver co feito de
que a aparición de Internet e a globalización das comunicacións fixo das tecnoloxías dixitais un
factor clave de competitividade máis importante que as infraestruturas físicas. Falar de
infraestruturas tecnolóxicas é ir moito máis alá da simple conexión a Internet, senón que
constitúen un piar básico para acelerar os procesos de dixitalización do tecido produtivo,
vertebrar unha sociedade igualitaria e alicerzar a nosa competitividade.
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Se ben é certo que en conxunto Galicia non se atopa en desvantaxe con respecto a outras rexións
no que atinxe ás infraestrutura básicas, reducir a fenda dixital entre a Galicia rural e a urbana
esixe aproveitar a fondo a oportunidade que representa o Plan de Recuperación e Resiliencia
Europeo 14, do que un dos seus obxectivos é a cobertura universal de banda larga e, en particular,
o impulso ao despregue das redes 5G.
Verbo das infraestruturas dixitais avanzadas compartidas convén salientar o feito de que están
chamadas a converterse en polos de atracción de grandes proxectos de I+D e de grandes axentes
tecnolóxicos, e a xogar un papel clave na conformación de polos tecnolóxicos rexionais de
referencia, contribuíndo a atraer proxectos altamente innovadores e creando ou fixando
ecosistemas innovadores no territorio.
Entre estas infraestruturas avanzadas atopamos as infraestruturas de conectividade,
principalmente de bancos de probas (testbeds), para despregues experimentais de redes 5G en
diferentes verticais; infraestruturas para intelixencia artificial (v.gr., servidores con GPUs,
Graphical Processing Units) e computación de alto rendemento (HPC, High-PerformanceComputing); infraestruturas para simulación de sistemas físicos complexos, como os xemelgos
dixitais (digital twins) ou os simuladores cuánticos; instalacións de testeo e experimentación a
grande escala (testing and experimentation facilities) e espazos de datos (data spaces), concibidos
para facilitar a compartición de datos cos que poder alimentar algoritmos de aprendizaxe
automático e achandar o camiño cara a “economía do dato”, así como infraestruturas avanzadas
de ciberseguridade.
O investimento neste tipo de infraestruturas considérase necesario xa que en moitos casos a
aplicación das tecnoloxías dixitais aínda precisa de experimentos e validacións a grande escala,
nas que se poidan reproducir con realismo as condicións de operación. Tendo en conta a
importancia destas infraestruturas, verdadeiramente custosas en moitos casos, as novas
políticas europeas de innovación impulsan a creación de instrumentos de apoio ao seu
establecemento a través dos programas Digital Europe 15 e Connecting Europe Facility 16 para
sectores priorizados: saúde, clima/medio ambiente, agroalimentario, mobilidade, fabricación e
enerxía. Tamén é importante destacar o gran proxecto pan-europeo Gaia-X 17, con orixe francoalemán, concibido para dar soporte universal aos espazos de datos europeos.

14 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
15

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_en

16

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

17

https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html
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En Galicia, como exemplos destas infraestruturas avanzadas pódense mencionar as
infraestruturas do CESGA para computación de altas prestacións, e moi recentemente o anuncio
dunha infraestrutura de simulación cuántica. Asemade, cómpre mencionar tamén o corredor
transfronteirizo 5G entre Vigo e Oporto 18 habilitado no marco dun proxecto H2020. De cara ao
futuro, cómpre salientar a importancia para Galicia das redes 5G, aínda en fases incipientes de
despregue, especialmente das redes 5G SA, que terán un forte impacto en ámbitos estratéxicos
como a industria ou a mobilidade, ámbito este último no que se vinculan de xeito especial os
avances nesta tecnoloxía coa estratexia galega de vehículos aéreos non tripulados e a mobilidade
aérea urbana (urban air mobility). En canto aos devanditos espazos de datos, centros de proba e
experimentación de tecnoloxías de IA, Galicia está tamén a tempo de aproveitar a oportunidade
de aliñalos cos sectores estratéxicos definidos (industria, agroalimentario, saúde/benestar, …).
Un segundo punto referente ás infraestruturas é o relativo ao solo empresarial como factor de
competitividade esencial, especialmente significativo para as actividades industriais. Nun
contexto en que a presión do norte de Portugal é cada vez máis intensa, dispoñer de solo de
calidade e a prezo competitivo permite atraer investimentos, frear a deslocalización empresarial
e promover procesos de relocalización.
É importante priorizar a creación de novo solo empresarial alí onde realmente se necesita así
como a mellora e modernización dos parques industriais xa existentes. Faise imprescindible
incrementar o tamaño das parcelas, garantir as infraestruturas de telecomunicacións coa
incorporación de tecnoloxías avanzadas e infraestruturas enerxéticas (sostenibilidade
enerxética), así como garantir a accesibilidade e as conexións loxísticas.
Finalmente, dentro deste apartado é necesario facer mención ao sistema loxístico galego. Así
pois, tendo en conta a posición xeográfica de Galicia, a loxística ten de ser considerada un
elemento esencial para a competitividade do tecido empresarial, reducindo os seus custos,
mellorando os procesos e garantindo unha cadea de subministro eficiente, ademais de xeradora
de emprego e actividade económica. Asemade, facilita o acceso a novos mercados ao tempo que
se comporta como un factor de decisión na localización de novas empresas e no proceso de
relocalización industrial.
Como indica a Estratexia integral de optimización loxística de Galicia, na actualidade “a loxística
e o transporte forman parte dos retos e desafíos aos que Galicia se ten que enfrontar, tendo a
particularidade de que apostar pola optimización loxística non só permitirá desenvolver o
potencial de un sector que representa o 3,9% do PIB e da emprego ao 4,5% da poboación de

18

https://www.5g-mobix.com/x-border-trials/spain-portugal
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Galicia, senón que é fortalecer a competitividade dos sectores primarios e industriais de
Galicia”. 19
Por estes motivos é preciso reforzar o proceso de transformación das empresas do sistema
loxístico e a expansión da súa área de influencia (hinterland), nun contexto no que o Brexit xerará
cambios no fluxo de mercadorías, en particular no que respecta ao enlace entre Irlanda e o
continente europeo. Dando por feito os cambios de fluxo, e dada a ampliación do corredor
atlántico de mercadorías, cómpre unha adaptación á nova realidade das conexións marítimas e
aeroportuarias. Asemade, dado o posicionamento estratéxico da Comunidade Autónoma, convén
fomentar as autopistas do mar concibindo ao mesmo tempo a localización de hubs e plataformas
de redistribución.
Todas estas cuestións recollidas baixo o piar referente ás infraestruturas concretaríanse na
necesidade de mellorar a mobilidade e a conectividade tanto da poboación como do tecido
empresarial. Neste senso, a rede de Vías de Alta Prestacións de Galicia está chamada a xogar un
papel de referencia en canto á distancia á mesma. Igualmente a mellora da calidade e
funcionalidade doutras vías contribuiría a mellorar a produtividade e desenvolvemento sostido
da estrutura viaria de Galicia.
Finalmente convén facer mención a que xunto aos devanditos piares de carácter transversal
xorden, por mor da súa potencialidade, as prioridades para mellorar a competitividade do sector
primario e do turismo. Dunha banda, trátase de aproveitar as potencialidades de Galicia cara a
un sector primario moderno e competitivo mentres que, pola outra, poderíase mellorar o seu
posicionamento con base nos seus atributos característicos cada vez máis valorados na esfera
nacional e internacional.

O FUTURO: RETOS E DESAFÍOS
Os aspectos trazados nos epígrafes precedentes posibilitan a extracción, a xeito de conclusión,
dun conxunto de retos e desafíos da economía galega no eido da súa competitividade e
crecemento. En concreto, estaríase a falar de nove puntos que se concretan da seguinte maneira:
Mellora da competitividade (especialmente nas PEMEs)
Nun entorno globalizado, a competitividade empresarial é fundamental para garantir o benestar
económico nun territorio. Unha competitividade que debe entenderse de xeito dinámico,
asumindo que as vantaxes comparadas poden perderse axiña se as empresas, e os territorios, dan

19 https://clusterfuncionloxistica.org/wp-content/uploads/2019/12/20191107-EIOLOG-aprobada.pdf
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por bos os éxitos do pasado e non revisan procesos e produtos para que sigan sendo adaptadas
ás preferencias e necesidades socias e de mercado.
Tamaño empresarial
España e Galicia padecen dende hai tempo un problema de tamaño no seu tecido empresarial. A
excesiva atomización e o peso dominante das microempresas son o principal factor que lastra a
produtividade global. Se Galicia quere mellorar en produtividade e, xa que logo, competitividade,
debe procurar o crecemento orgánico e corporativo do seu tecido empresarial. Este ten que ser
un obxectivo estratéxico transversal.
Internacionalización
Galicia amosa boas cifras no que atinxe ao seu peso exportador no conxunto de España. Pero esta
cifra non debe agochar o feito de que é moi dependente dalgunhas grandes empresas, o que leva
de seu unha concentración sectorial elevada. Asemade, a concentración xeográfica das
exportacións galegas é máis elevada que a media española. Os tres factores limitan as vantaxes
da internacionalización no que atinxe á diversificación de riscos e oportunidades. É fundamental
que a internacionalización da economía galega amplíe a súa base de empresas exportadoras.
Atracción de inversión estranxeira
O investimento estranxeiro directo é unha fonte potencial de creación de riqueza e mellora do
know-how á que non se pode renunciar. Por iso, é fundamental eliminar barreiras e reforzar os
atractivos para a chegada dun investimento directo que, por suposto, vaia máis aló de extracción
de recursos e produción de “commodities”, para deixar fonda pegada na estrutura produtiva
galega, apalancando capacidades hoxe durmidas e recursos que non están totalmente
aproveitados.
Apoio ao talento emprendedor
Unha sociedade sen emprendedores está condenada á parálise. Porque é o emprendemento a
chispa que fai posible a creación e crecemento das empresas que fornecen o sistema produtivo.
No caso de Galicia, o avellentamento poboacional é un factor que xoga en contra, na medida na
que o emprendemento tende a ser maior nos menores de 50 anos. Xa que logo, resulta
fundamental deseñar actuacións que garanten que ningún emprendedor potencial queda polo
camiño por falla de apoio.

Fortalecemento do Sistema de I+D+i
Para ser un país máis moderno e desenvolvido económica e socialmente hai que pechar a fenda
en I+D+i que nos afasta da media da Unión Europea (UE-27) e mesmo das Comunidades
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Autónomas máis desenvolvidas. Este debe ser o momento. Hai que dedicar máis recursos e
reforzar as estratexias para acadar unha integración mellor e máis intensa entre o sistema
universitario galego e os centros de investigación, dunha banda, e as necesidades e demandas do
sistema produtivo e tecido social e as administracións públicas galegas, doutra.
Transformación dixital
A dixitalización é unha das megatendencias que máis están a alterar o Mundo que nos rodea, e o
xeito no que nos relacionamos cos demais, tamén no económico. Sen dúbida, hai sectores
produtivos máis afectados que outros: o impacto directo da dixitalización no comercio polo
miúdo, a banca ou as industrias culturais (música, cine, libros) é maior que nos hoteis ou na
construción, por exemplo. Pero ninguén queda fóra. Todos eles enfróntanse a ameazas e
oportunidades que deben ser tratadas ou aproveitadas.
Mobilidade e conectividade
O espallamento poboacional e o sistema policéntrico de cidades galegas fan da mobilidade e a
conectividade un asunto crucial para Galicia. Aproveitar as vantaxes da aglomeración ao redor
dun anel de cidades ben conectadas por tren e reducir a pegada ecolóxica do transporte de
persoas e mercadorías vai exixir un grande esforzo nos vindeiros anos. Isto leva de seu medidas
en diferentes eidos: na planificación territorial, nos servizos públicos de transporte que
aproveitan as novas infraestruturas, e na intermodalidade que minimice os tempos de
desprazamento usando solucións de transporte non privadas.
Desenvolvemento sostible
A transición á sustentabilidade e dixitalización, xa emprendidos antes da pandemia, acelérase e
concéntrase en cadeas de valor e produción máis curtas, sostibles e trazables, que darán como
resultado máis estruturas de carácter local ou rexional. Isto contribuirá a crear oportunidades
para xeitos de producir máis respectuosos co medio ambiente, e a implementar a lóxica da
economía circular e a bioeconomía. Pero tamén ten que motivar a promoción e dinamización de
cadeas de valor con moito peso específico na economía galega e que requiren un avance nos seus
niveis de competitividade, sustentabilidade e dixitalización.
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PA 3.1 Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías
avanzadas.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.1

Título da PA

Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de
tecnoloxías avanzadas

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura

OP

1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

561A - Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica
561B - Investigación universitaria

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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 e as
sinerxías vinculadas 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.
3.1.2 Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora das Universidades galegas, impulsar os centros
e institutos de investigación e desenvolver un sistema de transferencia efectivo que permita capitalizar
o coñecemento xerado.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•

•
•
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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).
Apoiar os proxectos innovadores nas fases iniciais de lanzamento e a formación empresarial dos
innovadores, fomentar a cooperación de liñas innovadoras e de investigación entre PEMES .
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.
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•

•

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.
Promover o liderado dixital fomentando o uso de novas tecnoloxías. Reforzar as capacidades do
sistema dixital galego promovendo colaboracións público – privadas para dar resposta aos retos
que xorden derivados do desenvolvemento da transformación dixital.

OE 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 e as sinerxías
vinculadas 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.01.01

Título do OE

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 e as
sinerxías vinculadas 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.

Planificación
relacionada

RIS3

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura

OP

1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto
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de

561A - Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica
561C- Investigación sanitaria
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

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.

•

O nivel de innovación sitúase por detrás da media europea nalgúns dos principais ámbitos
relacionados co gasto en I+D, o persoal dedicado á I+D, o volume do gasto en innovación realizado
polas empresas e o número de empresas innovadoras.

•

O índice europeo Rexional Innovation Scoreboard avalía o rendemento da innovación das rexións
europeas en base a un conxunto de indicadores obxectivos que permite clasificalos en catro grupos
en función do nivel de innovación implementado: 1) líderes en innovación, 2) innovadores fortes, 3)
innovadores moderados e 4) innovadores modestos. De acordo con este índice, no ano 2021, a
Comunidade Autónoma de Galicia posiciónase no posto 156 do ránking, avanzando 34 postos
respecto a 2019, e cun indicador de 79,8 sobre a media europea (100), Galicia sitúase no subgrupo
máis baixo dos innovadores moderados (entre 70% e 80%), como unha rexión innovadora
moderada, é dicir, nun terceiro lugar.

•

Galicia está por riba da media europea en poboación con educación terciaria e en formación
continua, destacando tamén en canto á produción científica.

•

Ten as súas maiores debilidades no volume de gasto en I+D, moi especialmente por parte das
empresas, e nas factores relacionados co desempeño das empresas.

•

O gasto en I+D en Galicia é relativamente baixo, o 1,09 % do PIB en 2020 (conforme aos últimos
datos publicados polo INE), en comparación coa media nacional, 1,41%) e a media europea (2,19%).
Aínda que estamos por baixo da media nacional o incremento en Galicia con respecto a 2014 foi
dun 23,9% fronte ao 13,7% do estado. Unha das principais consecuencias da crise económica foi sen
dúbida a drástica diminución do gasto empresarial en innovación, case nun 40% no período 20052019.

•

O persoal dedicado a I+D en Galicia e o número de investigadores por cada mil ocupados é en 2020
en Galicia inferior á media nacional. En canto ao persoal dedicado a I+D por cada mil ocupados en
Galicia é de 10,0 fronte aos 12,1 da media nacional, e o número de investigadores é de 6,4 en Galicia
fronte aos 7,9 da media nacional. Aínda que estamos por baixo da media nacional o incremento en
Galicia foi, en 2020 con respecto a 2014, do persoal en I+D por cada mil ocupados do 6,4% fronte
ao 5,2% do estado e respecto do número de investigadores por mil ocupados o incremento en
Galicia foi, en 2020 respecto a 2014, do 16,4% fronte ao 8,6% da media do estado.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

•

Fomentar o investimento en I+D+i en Galicia, tanto por parte da administración pública, como por
parte da iniciativa privada.

•

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.
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•

Reforzar a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i, especialmente coas empresas
(PEMES de xeito prioritario).

•

Xerar, reter e atraer talento para I+D+i en Galicia.

•

Mellorar a eficiencia, a estruturación e a ordenación do ecosistema de I+D+i a través da
consolidación dunha nova gobernanza da I+D+i en Galicia que permita articular un proceso
participativo eficaz e sostible no tempo no marco da RIS3. Optimizar as sinerxías entre os diferentes
apoios a nivel rexional, estatal e europeo avanzado na especialización Galega no marco das grandes
prioridades europeas deste período: transición verde e dixitalización e transición industrial para
reforzar a eficiencia dos fondos e seu impacto en Galicia.

•

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, integrando a perspectiva de xénero. Apostar por unha I+D+i de
impacto, máis social e responsable, por e para as persoas.

•

Internacionalización da I+D+i galega e interconexión cos ecosistemas europeos. Necesidade de
inserirnos nas cadeas de valor europeas.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Avanzar no proceso de especialización establecido pola RIS3 de Galicia:

-

reforzando as capacidades de I+D+i nos sectores estratéxicos para avanzar cara a un modelo
produtivo capaz de competir e innovar con respecto ao resto de rexións de Europa.

-

Desagregar os sectores para fomentar a especialización e establecer prioridades para a
actuación pública neses sectores.

-

Impulso da innovación sectorial cun enfoque de desenvolvemento de cadeas de valor
estratéxicas para Galicia.

-

Consolidar segmentos nos que se conte con masa crítica suficiente e completando os
necesarios dende unha perspectiva de sostibilidade, circularidade e resiliencia.

•

Fomentar a cultura de innovación nas empresas establecendo incentivos e programas efectivos
de financiamento para I+D+i, especialmente nas PEMES e sectores, nos ámbitos de especialización
de Galicia. Mellorar o impulso e seguimento do ciclo innovador de todas as empresas.

•

Aumentar o investimento público e o efecto multiplicador do financiamento público sobre o
financiamento privado, especialmente a través de instrumentos dende a demanda, reforzando a
compra pública innovadora como motor do investimento privado. Incrementar I+D+i nas tres bases:
administración, sector produtor e centros de investigación.

•

Reforzar as estruturas de transferencia de coñecemento e tecnoloxía a través da capacitación,
adestramento e especialización dos seus profesionais (xestores de I+D+i).
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-

Fomentar a cooperación entre as diferentes estruturas de transferencia para sumar
capacidades e carteira de proxectos.

-

Fomentar a interacción entre sectores produtivos e centros de deseño.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS

-

Eliminar as barreiras á transferencia de resultados de investigación desenvolvendo
mecanismos máis áxiles nas institucións e revisar os incentivos e os recoñecementos aos
investigadores (como poden ser os sexenios de transferencia).

-

Fomentar a transmisión de coñecementos para facilitar a incorporación dos investigadores ao
mundo empresarial.

-

Potenciar, poñer o foco e facer seguimento para garantir a tracción e transferencia de
coñecemento de empresas grandes, universidades e centros tecnolóxicos a PEMES e micro
PEMES .

-

Desenvolver metodoloxías para a identificación, selección e valorización de resultados e
establecer indicadores de medición da transferencia innovadores

-

Avanzar na integración do ecosistema de I+D+i a través do fomento de iniciativas
colaborativas e do desenvolvemento dunha gobernanza aberta e participativa no ámbito da
I+D+i

-

Impulsar as sinerxías entre os diferentes apoios a nivel rexional, estatal e europeo no marco
da RIS3 a través da planificación integrada e a posta en marcha de novos instrumentos de
apoio.

•

Fomentar a internacionalización da I+D+i e a comercialización de resultados en contornas globais
así como a relacións entre os axentes de coñecemento e as empresas. Campañas de publicidade e
difusión das iniciativas existentes en Galicia.

•

Difusión e colaboración no ámbito da I+D+i:

•
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-

Reforzar a difusión do coñecemento xerado en Galicia. Actualización/Renovación das
iniciativas existentes e impulso das mesmas no ecosistema de I+D+i.

-

Creación dunha base de datos que favoreza a actualización entre o que necesitan as empresas
e os investigadores.

-

Creación/Renovación de pontes de comunicación eficaces para perseguir un obxectivo común.

-

Impulsar novos proxectos de I+D+i entre axentes.

-

Desenvolver un Catálogo integrado de capacidades do ecosistema galego de I+D+i que garanta
o “deal-flow” de proxectos para transferir ao mercado.

-

Mapa de infraestruturas “compartibles”.

-

Potenciar a colaboración entre empresas grandes e pequenas.

Atraer e manter o talento innovador.

-

Minimizar o éxodo de talento innovador, reter aos profesionais formados en Galicia.

-

Impulsar medidas para a adecuada xestión do talento innovador (xeración, atracción e
retención).

-

Reforzo da incorporación de talento e persoal dedicado a I+D+i dos centros de coñecemento
ás empresas. Por exemplo, a través da instauración dun doutoramento industrial ( froito da
colaboración entre empresas e universidades).

-

Aumentar a estabilidade e calidade dos contratos e postos de traballo na investigación.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS

-

Fomentar a volta de estudantes talentosos por medio de plans, contratos de calidade,
expectativas e mellores condicións de traballo.

-

Creación de carreiras de investigación paralelas ao profesorado e empresas que fomenten a
investigación para impulsar a carreira investigadora.

-

•

Mellorar a capacitación e as competencias transversais dos investigadores en innovación,
emprendemento e comercialización de resultados de investigación, implementación da
capacitación e a formación na formación profesional para o emprego.
Consolidar como recurso o talento de galegos no estranxeiro a través dun apoio sostible que
non supoña un traslado, reforzando así a cooperación internacional.

Mellorar a xestión administrativa no ámbito da I+D+i:

-

Mellora da xestión nos procesos de presentación, valoración, concesión e xustificación de
axudas á I+D+i.
Mellorar os procesos de valoración do persoal investigador, integrando a perspectiva de
xénero.
Políticas participativas.
Definir sistema de avaliación e seguimento coordinado co proceso participativo da RIS3 e a
nova gobernanza da I+D+i en Galicia.
Mellora en indicadores e instrumentos de medida e seguimento da efectividade e impacto
das actuacións desenvolvidas dende un enfoque integral dos apoios á I+D+i.
Aposta por instrumentos de apoio máis áxiles con menos requirimentos a nivel de xestión
administrativa, especialmente para as PEMES.
Aposta por instrumentos cun claro enfoque a resultados.
Ofrecer formación e mellorar o asesoramento para simplificar a xestión administrativa das
axudas de I+D+i.
Proposición dunha xanela única con autonomía.

GRUPOS DESTINATARIOS
Empresas, centros de investigación e outros axentes do Ecosistema Galego de Innovación.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de empresas que reciben axudas

Número

Investimento privado en paralelo ao apoio público en proxectos de innovación
ou I+D

Euros

Apoio recibido polos centros de coñecemento

Euros

Número de proxectos en cooperación entre empresas e outras entidades do
Ecosistema Galego de I+D+i

Número

Entidades participantes en el proceso de definición de cada misión

Número
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Orzamento dedicado a cada misión

Euros

Entidades apoiadas a través de apoios tipo “selo de excelencia”

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Retorno acadado polas entidades galegas no Programa Marco de I+D+I
(porcentaxe respecto o total nacional)

Porcentaxe

Persoal dedicado a I+D (diferenciando homes/mulleres)

Número

Gastos I+D empresarial (porcentaxe respecto ao total nacional)

Porcentaxe

OE 3.1.2. Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora das Universidades galegas,
impulsar os centros e institutos de investigación e desenvolver un sistema de
transferencia efectivo que permita capitalizar o coñecemento xerado.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.01.02

Título do OE

Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora das Universidades galegas,
impulsar os centros e institutos de investigación e desenvolver un sistema de
transferencia efectivo que permita capitalizar o coñecemento xerado

Planificación
relacionada

Estratexia RIS3

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura

OP

1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

Plan de financiamento do sistema Universitario de Galicia 2022-2027

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

561B - Investigación universitaria

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•
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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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•

O índice europeo Rexional Innovation Scoreboard avalía o rendemento da innovación das rexións
europeas en base a un conxunto de indicadores obxectivos que permite clasificalos en catro grupos
en función do nivel de innovación implementado: 1) líderes en innovación, 2) innovadores fortes, 3)
innovadores moderados e 4) innovadores modestos. De acordo con este índice, no ano 2019, a
Comunidade Autónoma de Galicia posiciónase como unha rexión innovadora moderada, é dicir, nun
terceiro lugar.

•

Mellora relativa fronte á UE-27 nalgúns indicadores: aumento da poboación con estudos terciarios,
un maior investimento en I+D pública e privada e unha maior cooperación das PEMES en materia
de innovación.

•

A nivel de gasto en I+D sobre o PIB, Galicia presentaba un gasto en 2018 de 0,94%, un 6,8% máis
con respecto ao 2014. Este nivel de gasto situábase por baixo da media nacional (1,24%) e da media
europea (2,18%), o que indica o baixo nivel de innovación en Galicia en relación co PIB.

•

A estrutura do gasto por sectores revela que a porcentaxe do gasto en I+D+i realizado polas
empresas galegas é inferior á media nacional e europea e superior no ensino superior e na
administración pública.

•

A porcentaxe da poboación activa dedicada á I+D a tempo completo en Galicia ascendía a 0,85%
situándose por baixo da media nacional (1,00%) e da media europea (1,36%).

•

En termos evolutivos, a porcentaxe de poboación activa dedicada á innovación experimentou un
incremento no período 2010-2018 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.

•

O número de patentes ascendeu en 2019 a 18,9 por millón de habitantes, por debaixo da media
española. O número de modelos de utilidade foi de 41,5 por millón de habitantes, tamén por debaixo
da media nacional.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Fomentar nun 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. 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

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Reforzar as capacidades científicas que permitan impulsar os nichos de oportunidade empresarial
e establecer estratexias de colaboración publica privada para xerar novas oportunidades e dar
resposta aos retos da sociedade.

•

Reforzar a masa crítica nas áreas prioritarias que permita incorporar o coñecemento e o talento
as necesidades e as capacidades do tecido empresarial.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Reforzar os programas de formación de investigadores para equiparalos aos mais excelentes e
impulsar medidas de incorporación de talento e persoal dedicado a I+D+i a os centros de
coñecemento ás empresas.

•

Impulsar a excelencia e a internacionalización do Sistema de Investigación universitario.

•

Reforzar o apoio institucional as estruturas de Investigación universitaria mediante o impulso a os
proxectos estratéxicos dos Centros de Investigación universitarios.

•

Mellorar a capacitación e as competencias transversais dos investigadores e xestores da
investigación en innovación, emprendemento e comercialización de resultados de investigación.

•

Reforzar as estruturas de apoio a investigación a través da capacitación e especialización dos seus
profesionais (xestores de I+D+i)

•

Impulsar o desenvolvemento da investigación combinada das diversas disciplinas e das
infraestruturas científicas compartidas.

GRUPOS DESTINATARIOS
Estruturas de Investigación, Grupos e Investigadores das universidades galegas.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados. Homes.

Persoas/ano

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados. Mulleres.

Persoas/ano

Patentes rexistradas

Número

Produción científica (núm. de artigos ou traballos indexados)

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Número de posgraduados captados polas universidades

Número

Número de investigadores

Número
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PA 3.2 Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.2

Título da PA

Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura
16. Paz, xustiza e institucións sólidas
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
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.
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.
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.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•

•

•

•
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Promover unha Administración dixital innovadora que permitan desenvolver un servizo máis pro
activo e personalizado á cidadanía e empresas, aberto e accesible dende calquera lugar e en
calquera momento.
Fomentar a incorporación de tecnoloxías innovadoras para mellorar os modelos de prestación de
servizos públicos (educación, xustiza, etc.) á vez que contribúen á innovación e ao emprendemento
dixital en Galicia. Aproveitar os avances el intelixencia artificial e Big Data para mellorar os servizos
públicos, desenvolvendo un efecto tractor que impulse e dinamice a iniciativa privada neste eido.
Situar a Galicia como unha rexión intelixente de referencia en Europa que facilite a adopción de
tecnoloxías dixitais de alto impacto tanto no sector público como nos diferentes sectores
económicos, prestando especial atención ás PEMES.
Asegurar que Galicia conte cos profesionais necesarios para dar resposta á transformación dixital.
Deseñar actuacións dirixidas a os profesionais e a cidadanía que posibiliten a formación e o
desenvolvemento das habilidades precisas para dar resposta á transformación dixital.
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•
•

•

•

Impulsar a adopción das tendencias tecnolóxicas en todos os sectores produtivos como un
elemento clave para potenciar a competitividade.
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 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.

OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.02.01

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Estratexia Galicia Dixital 2030
Estratexia Galega de Intelixencia Artificial
Plan de Administración e Goberno Dixital 2025
Plan de Xestión do Dato
Plan de posto dixital avanzado do empregado público
Plan Director de Seguridade 2022-2027
Construción dun Data Center de altas prestacións.
Estratexia Cloud do Sector Público Autonómico
III Plan Senda 2025: Xustiza Dixital
Plan de impulso ao novo Modelo Dixital de Atención Sociosanitaria no ámbito
residencial
Plan de Transformación Dixital do Servizo Público de Emprego

ODS

3. Saúde e benestar
9. Industria, innovación e infraestrutura
16. Paz, xustiza e institucións sólidas

OP

1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente
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Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

131A – Administración de Xustiza
311A – Dirección e servizos xerais de promoción social
571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento
611A – Dirección e servizos xerais de Facenda

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A tendencia actual no ámbito dos sistemas públicos dixitais é enfocar os esforzos a mellorar as
ferramentas de xestión da información, facilitando así a toma de decisións por parte da
Administración, e propiciando un aumento da eficacia das políticas públicas e a mellora da calidade
dos servizos finais recibidos polos usuarios.

•

O envellecemento poboacional en Galicia e a diversidade de perfís sociais requiren un uso intensivo
das tecnoloxías dixitais para optimizar os servizos públicos como a atención sanitaria, social e o
apoio familiar e compatibilizalos cunha cidadanía que asuma unha maior corresponsabilidade nos
seus coidados.

•

Segundo informe do Osimga "A sociedade da información nas empresas de Galicia. Edición 2020",
o 73,9% das empresas con menos de 10 empregados en Galicia fixeron uso da internet para
interactuar coa Administración Pública en 2020, un valor próximo á media nacional (75,4%).

•

O nivel de interacción das empresas galegas con máis de 10 asalariados coa Administración Pública
(97,5%) é maior que en España (93,5%) e que ademais mellora significativamente con respecto ás
empresas de menor dimensión (73,9%).

•

De acordo cos datos proporcionados polo Eurostat, en 2020 o 58,0% das persoas en Galicia
utilizaron internet para interactuar coas autoridades públicas, un valor inferior á media nacional
(63,0%).

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

•

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.
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•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Liderar a automatización e a transformación dixital da Administración autonómica a través do
emprego de tecnoloxías avanzadas, priorizando os servizos centrados na cidadanía e empresas e
garantindo a seguridade destes servizos.

•

Impulso á dixitalización dos servizos públicos nos diferentes ámbitos sectoriais mediante a
aplicación de solucións innovadoras, que permitan mellorar a súa calidade, eficiencia e eficacia.

•

Avance na xestión intelixente dos datos públicos para mellorar a toma de decisións, a participación
cidadá e fomentar un modelo de goberno aberto.

•

Mellora da accesibilidade aos servizos públicos dixitais por parte da cidadanía.

•

Posta en marcha das iniciativas do Plan Senda 2025: consolidación do Expediente Xudicial
Electrónico, aumento da dixitalización dos procedementos xudiciais e os medios dixitais para os
profesionais, desenvolvemento de novos servizos para a cidadanía e garantía da interoperabilidade
con outros territorios e administracións.

•

Evolución cara un modelo intelixente de posto de traballo do empregado público que propicie a
mobilidade e o teletraballo, capacitación dixital do empregado público nese novo modelo e
desenvolvemento do expediente dixital do empregado público.

•

Reforzo da calidade e seguridade das infraestruturas dixitais da Administración.

•

Posta en marcha dun novo Data Center para asegurar a dispoñibilidade de servizos e maximizar a
súa seguridade.

•

Desenvolvemento dunha estratexia Cloud que garante a seguridade e privacidade dos datos e
permita mellorar as actuais prestacións dos Centros de Procesado de Datos da Administración.

•

Mellora da robustez das infraestruturas de telecomunicacións nos centros da Administración (sen
fíos e cableadas).

•

Desenvolvemento de solucións dixitais innovadoras baseadas en tecnoloxías emerxentes no ámbito
da saúde e do benestar social, para avanzar cara a un novo modelo baseado na predictividade, máis
personalizado, eficiente e equitativo.

•

Transformación dixital dos procedementos vinculados á xestión dos servizos sociais promovendo
o traballo en rede entre os distintos sistemas e entidades implicadas cos servizos asistenciais.

GRUPOS DESTINATARIOS
As actuacións previstas dentro deste programa teñen carácter universal, pois están dirixidas a acadar
unha administración intelixente e accesible, con actuacións na administración que repercuten sobre a
cidadanía e as empresas, con especial foco na administración autonómica e local, na administración de
xustiza, nos centros de benestar, e no servizo público de emprego.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de servizos públicos dixitais postos en marcha accesibles desde
dispositivos móbiles

Número

Número de procesos automatizados

Número

Número de conxuntos de datos dispoñibles para a súa reutilización e
compartición

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Persoas que realizan trámites coas administracións a través da canle dixital

Porcentaxe

Empresas que realizan trámites coas administracións a través da canle dixital
(menos de 10 empregados)

Porcentaxe

Porcentaxe de entradas no rexistro electrónico da Xunta por canles dixitais
fronte a canles presenciais

Porcentaxe

Porcentaxe de procedementos ou servizos administrativos que se poden
xestionar de xeito integramente dixital (valor acumulado)

Porcentaxe
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.02.02

Título do OE

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
Estratexia Galicia Dixital 2030
Plan Dixital de Centro e Plan de Infraestruturas Dixitais Educativas (Plan
EDU100)
Plan de Impulso do Marco Galego de Competencias Dixitais
Plan de Capacitación Dixital do Empregado Público
Plan para a Inclusión, Capacitación e Talento Dixital
Plan de Reforma e ampliación da Rede de Centros para a Modernización e a
Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT)

Planificación
relacionada

4. Educación de calidade

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura
10. Redución das desigualdades
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

421A – Dirección e servizos xerais de Educación
571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

As persoas que utilizaron internet polo menos unha vez por semana nos últimos 3 meses ascendía,
segundo os datos do INE en 2020 a un 96,6% incrementándose ao redor dun 24,3% con respecto ao
2015. A nivel nacional a porcentaxe de fogares que utilizaron internet ascendía en 2020 a un 97,8%.

•

Existencia de fenda dixital nos fogares segundo os seus ingresos, grao de urbanización do concello
de residencia, nivel de estudos e idade das persoas.

•

Redución da fenda de xénero no uso da tecnoloxía: Cambio de tendencia no 2020. Entre as mulleres
cun nivel formativo secundario ou superior, o emprego da internet é igual ou superior ao dos homes.
Atendendo á idade ata os 64 anos as mulleres superan ou igualan aos homes no acceso á rede. Tres
de cada catro mulleres galegas de 16 a 24 anos compraron a través de Internet, 6,1 puntos máis
que os homes neste tramo de idade.

•

Galicia ten por obxectivo formar en competencias dixitais a máis de 46.000 galegos nos vindeiros
tres anos e lograr que o 70% dos galegos teñan competencias dixitais básicas.

•

A Rede de aulas CeMIT conta con un volume de 100.000 persoas usuarias, das que 3 de cada 5 son
mulleres, e suma máis de 450.000 horas de formación impartidas.
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•

Ata o curso 2019/20 dixitalizáronse máis de 6.000 aulas desde 5º de Educación Primaria ata
Bacharelato, beneficiando a máis de 120.000 estudantes.

•

No o curso 2020/21 34.000 alumnos/as de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO 470 centros educativos
estudaron co libro dixital no marco do proxecto eDixgal.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Deseño e posta en marcha dun catálogo de actuacións formativas e/ou de sensibilización que
permitan á cidadanía contar coa alfabetización e competencias dixitais básicas ou o seu
perfeccionamento, poñendo especial foco nas zonas rurais e costeiras non urbanas e nos colectivos
vulnerables, buscando converter o uso e aproveitamento das tecnoloxías dixitais nun elemento
vertebrador e de cohesión social.

•

Difusión e desenvolvemento de formación en competencias dixitais considerando especialmente
ás persoas maiores, atendendo á perspectiva de xénero e buscando chegar aos profesionais de
todos os sectores económicos.

•

Aplicación do Marco Galego de Competencias Dixitais para que a cidadanía, así como o persoal
empregado público, poida acreditar os seus coñecementos dixitais e mellorar ou actualizar as súas
competencias neste eido.

•

Impulso dunha educación innovadora a través de: a implementación do Plan de Infraestruturas
Dixitais Educativas (Plan EDU100); o incremento da oferta de contidos dixitais no ámbito educativo
- EDIXGAL; a mellora das infraestruturas dixitais educativas; a evolución das canles de atención e
soporte técnico aos usuarios da educación dixital; a mellora das competencias dixitais dos
docentes.

•

Ampliación e dinamización do Sistema de xestión de Bibliotecas de Galicia, tanto á rede de
bibliotecas de Galicia, bibliotecas escolares e bibliotecas especializadas. Unido á posta en marcha
do sistema de xestión da biblioteca híbrida integradora do fondo físico e fondo dixital.

GRUPOS DESTINATARIOS
As actuacións previstas dentro deste obxectivo teñen carácter universal e diríxense a toda a sociedade
galega, con actuacións específicas para a cidadanía en xeneral, traballadores, empregados públicos e
en particular o sistema educativo galego.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de usuarios da rede CeMIT

Número

Número de aulas dixitalizadas

Número

Número de actividades planificadas para a promoción do talento dixital

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Persoas con competencias dixitais básicas

Porcentaxe

Mulleres con competencias dixitais básicas

Porcentaxe

Número de alumnos con aula dixital

Número

Porcentaxe de alumnos que empregan libro dixital

Porcentaxe

Número de persoas usuarias dos servizos dixitais do Sistema de Bibliotecas de
Galicia

Número
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.02.03

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Estratexia Galicia Dixital 2030
Estratexia Galega de Intelixencia Artificial
Plan de Territorio Intelixente
Plataforma Galega de Información Ambiental (Gaia)
Plan Galicia 5G
Plan de modernización tecnolóxica da mobilidade en Galicia (e-Mobility)
Plan de Impulso do Patrimonio Cultural Dixital: Stellae 5.0
Memoria dixital de Galicia
Rural 4.0
Lonxas 4.0
8. Traballo decente e crecemento económico

ODS

11. Cidades e comunidades sostibles
13. Acción polo clima
14. Vida submarina
15. Vida e ecosistemas terrestres
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•
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O 90,3% dos fogares en Galicia contaba con acceso a internet en 2020, sendo un valor inferior á
media nacional (95,4%).Segundo o informe do OSIMGA "Galicia. A nosa vida en dixital. A Sociedade
da Información nos fogares galegos", o 90,3% dos fogares en Galicia contaba con acceso a banda
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ancha fronte ao 95,3% da do conxunto do país, polo que en termos de conectividade Galicia sitúase
nunha posición máis desfavorable que a media nacional.
•

Nas empresas con 10 ou máis empregados, apréciase que o 94,4% ten acceso a internet mediante
banda larga en Galicia fronte a un 92,7% do conxunto do país, o que pon de manifesto que, en
Galicia, as empresas con maior número de empregados dispoñen polo xeral de mellor acceso que
en España.

•

A gran maioría das empresas con menos de 10 empregados dispón de computadores (80,7%) e
conexión a internet (78,6%), unha situación que non difire da do conxunto de España.

•

O 29,4% das empresas de menos de 10 empregados dispón de páxina web, porcentaxe que se eleva
ao 84,2% no caso das de 10 ou máis empregados. A nivel nacional estas porcentaxes son do 28,8%
e do 78,1% respectivamente, segundo o mesmo informe.

•

O 18,6% das empresas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia utilizou
dispositivos interconectados que poden ser monitorizados ou controlados remotamente a través
de Internet (o Internet das cousas), superando a media estatal (16,8%).

•

A Rede de Vixilancia de Espazos Forestais de Galicia da cobertura visual a 1,8 millóns de hectáreas,
máis do 60% do territorio para a detección, prevención e seguimento de incendios forestais en
tempo real.

•

35 lonxas dixitalizadas, con 835.000 lotes de venda xestionados no 2021 e 68.000 documentos de
venda xerados no 2020 cos 66 terminais Ticpesc instalados ao longo da xeografía galega.

•

Xestión de 1,83 millóns de etiquetas da marca de calidade Pesca de Rías no 2020, certificando máis
de 12.3000 toneladas de produtos do mar a través do sistema de trazabilidade da marca.

•

As emisións de gases de efecto invernadoiro sitúanse no 2020 en 22,4 millóns de toneladas de CO2
á atmosfera, un 24,5% menos que en 2018, segundo datos da Plataforma galega de información
ambiental (GaIA) para a monitorización de indicadores ambientais.

•

Consolidación da plataforma Galiciana como espazo de acceso á Memoria Dixital de Galicia a través
da Biblioteca e Arquivo Dixital, que conta con máis de 356.00 obxectos dixitalizados do patrimonio
cultura galego.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.
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•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Impulso do uso de solucións dixitais para mellorar a xestión e o coñecemento do territorio:
desenvolvemento dun catálogo de servizos comúns para a xestión territorial integrables nos
sistemas de xestión administrativa; desenvolvemento de sistemas especializados para a xestión
territorial que integren o ciclo de dato da información xeoespecial.

•

Impulso da dixitalización do planeamento urbanístico de Galicia.

•

Desenvolvemento dunha plataforma avanzada de xestión das explotacións agrarias, extensible a
outros eidos do medio rural.

•

Impulso da dixitalización do sector forestal para dotalo de maior valor engadido e visibilidade, e
mellorar a trazabilidade e a eficiencia da cadea de subministro de madeira.

•

Actuacións enfocadas á mellora da seguridade e a calidade alimentaria e a aumentar a
competitividade do sector primario.

•

Impulso á difusión e comercialización de produtos galegos con calidade diferencial a través de
plataformas e canles dixitais (Marketplace).

•

Extensión dos programas de dixitalización e trazabiilidade das lonxas galegas.

•

Reforzo do sistema galego de observación e información ambiental aplicando novas tendencias
dixitais.

•

Apoio ao despregamento de infraestruturas para dotar de conectividade a todos os cidadáns e
empresas a través de: plans para a mellora de cobertura de redes; o impulso da cobertura de redes
4G e 5G, con foco nas zonas máis rurais e illadas; bonos dixitais para colectivos vulnerables;
adaptación das infraestruturas para telecomunicacións en edificios.

•

Xeración dun ecosistema dixital de apoio á mobilidade seguro e respectuoso co medio ambiente,
poñendo especial atención nas actuacións definidas no eido do plan e-Mobility.

•

Posta en marcha de medidas para a mellora da xestión dixital da rede de estradas competencia da
Xunta de Galicia.

•

Adopción das tecnoloxías dixitais para a posta en valor dos activos patrimoniais e culturais da
rexión e a potenciación da oferta turística galega, a través do desenvolvemento da Memoria dixital
de Galicia e o impulso da transformación dixital do sector do turismo e das industrias culturais e
creativas.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolver e implantar o Plan de Smart Turismo de Galicia facendo foco na incorporación de
tecnoloxías avanzadas e utilización do dato para a promoción de Galicia como destino seguro.

GRUPOS DESTINATARIOS
As actuacións previstas dentro deste programa teñen carácter universal, estando dirixidas a empresas
do territorio e cidadanía, con particular foco nos sectores estratéxicos da economía galega,
especialmente sectores primarios, turismo e cultura, así como os axentes vencellados aos novos
modelos de mobilidade.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de sistemas especializados para a xestión territorial desenvolvidos

Número

Número de emprazamentos (torres) de soporte para equipamentos de
telefonía móbil construídos para a cobertura no rural

Número

Axudas concedidas para a conectividade de empresas e fogares

Número

Número de servizos, sistemas ou grandes funcionalidades construídas no
ámbito do turismo e da cultura

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Empresas que venden por comercio electrónico (con menos de 10 empregados)

Porcentaxe

Cobertura alcanzada pola Rede IoT iCousas

Porcentaxe

Número de núcleos rurais aos que se dotará de cobertura móbil

Número

Usuarios da plataforma avanzada de explotacións agrarias (Xestión Agraria –
Agro 4.0)

Número

Número de elementos patrimoniais catalogados ou preservados nos sistemas
de xestión do patrimonio

Número

Número de persoas usuarias recollidas nos sistemas cara visitantes ou
profesionais do turismo

Número

Número de persoas beneficiarias dos sistemas intelixentes de transporte

Número
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.02.04

Título do OE

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
Estratexia Galicia Dixital 2030
Estratexia Galega de Intelixencia Artificial
GaiásTech + rede de nodos de especialización tecnolóxica (Ciberseguridade,
5G e Intelixencia Artificial,...)
Ecosistema GobTech
Centro de Ciberseguridade de Galicia
Rede Galega de Internet das Cousas
Estratexia Cloud /Espacio Europeo de Datos
Plan de Software Libre

Planificación
relacionada

8. Traballo decente e crecemento económico

ODS

9. Industria, innovación e infraestruturas
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O número de empresas do hipersector TIC creceu en 2019 un 4,5%, acadando un total de 3.830
empresas, que representan o 1,52% das empresas de Galicia. A nosa comunidade sitúase na quinta
posición estatal en número de empresas do hipersector TIC. O 75,6% das empresas do hipersector
TIC realizan actividades no sector TIC, e un 24,4% no sector contidos.

•

O hipersector TIC emprega a 24.393 traballadores no 2020, cun incremento do 0,2% dende 2019.
Este incremento concéntrase no sector TIC (1,9%), mentres que o sector contidos descende un
5,7%, acadando un 5.050 traballadores no 2022.

•

No 2019, o hipersector TIC exportou máis de 95 millóns de euros. Da facturación en exportacións
no 2019, preto de 6 millóns pertencen ao sector contidos e máis de 89 millóns no sector TIC. De
entre as exportacións do sector TIC, o 51,3% encádranse na actividade de Fabricación de equipos
de telecomunicacións.

•

Un 23,9% das empresas galegas de 10 ou máis empregados/as conta con perfís TIC, superando en
5,5 puntos a media estatal (18,4%). De entre elas, un 43,6% emprega mulleres especialistas TIC e,
no caso das microempresas, a porcentaxe sitúase no 22,8%. A media estatal sitúase no 32% e 19,7%
respectivamente.

•

O 18,6% das empresas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia empregan
dispositivos monitorizables ou controlables de xeito remoto a través de Internet (o Internet das
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cousas), superando a media estatal (16,8%). No caso das microempresas, o uso desta tecnoloxía
(4,6%) iguala a media estatal. Entre as empresas do sector TIC, o 27,1% emprega ou incorpora aos
seus produtos e servizos o Internet das cousas.
•

No 2020, un 12,4% das empresas galegas de 10 ou máis asalariados analizan Big Data en Galicia,
3,9% por enriba da medida estatal. No sector TIC, o 20,8% das empresas xa empregan Big Data e
un 19,5% a Intelixencia Artificial.

•

O 83,6% dos titulados/as STEM incorpórase ao mercado de traballo dentro dos dous anos seguintes
a titularse. Un de cada catro egresados/as de carreiras STEM (24,7%) opta por desenvolver o seu
traballo fora de Galicia aos dous anos de rematar os seus estudos, manténdose esta tendencia
estable (25,2%) ao longo da súa traxectoria profesional.

•

Tres de cada catro (73,4%) empresas TIC galegas indica que é difícil ou moi difícil cubrir os postos
que requiren titulación STEM. A principal causa que sinalan o 56,3% das empresas con dificultades
para contratar persoal STEM é a carencia de candidatos con experiencia.

•

O 24% das empresas galegas de 10 ou máis empregados realizaron algunha actividade innovadora
no período 2017-2019, situando a Galicia na sexta posición en empresas innovadoras (1.665) de todo
o territorio nacional.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Impulsar o desenvolvemento das capacidades en torno ás tecnolóxicas disruptivas para garantir un
tecido produtivo 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.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Prestación de servizos de demostración e experimentación dixital a través do centro GaiásTech.

•

Posta en marcha os nodos de especialización tecnolóxica de Galicia.

•

Desenvolver a Estratexia Galega de Intelixencia Artificial.

•

Posta en marcha do ecosistema Gobtech enfocado a aumentar a adopción de tecnoloxías
disruptivas por parte dos distintos actores que conforman o ecosistema dixital en Galicia, e
prestando especial atención á intelixencia artificial e á xestión intelixente do dato.

•

Posta en marcha de actuacións para o fomento das vocacións tecnolóxicas entre as mulleres e o
impulso da súa presenza en carreiras e profesións no eido dixital.

•

Apoio á promoción do talento dixital en Galicia para contribuír á redución da fenda entre a demanda
e á dispoñibilidade de traballadores con competencias dixitais avanzadas.

•

Posta en marcha do Centro de Ciberseguridade de Galicia para a prestación de servizos a cidadáns,
empresas e outras administracións, en materia de concienciación, formación, talento e
investigación, así como centro demostrador de tecnoloxías de ciberserguridade.

•

Impulsar a creación e utilización de contidos dixitais como instrumento para a educación, o turismo
ou a cultura, apostando por unha sociedade dixital competitiva, mellorando o uso e a calidade das
TIC.

GRUPOS DESTINATARIOS
As actuacións previstas dentro deste programa teñen carácter universal, pois están dirixidas a acadar
a inclusión no novo contexto dixital da sociedade galega no seu conxunto, tanto cidadáns como
empresas no territorio. As actuacións poñen o foco no crecemento e desenvolvemento no sector das
tecnoloxías da información e comunicación e dos contidos dixitais.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de actuacións realizadas para a transformación dixital das PEMES

Número

Número de servizos implementados no eido da iniciativa GaiásTech

Número

Número de proxectos/iniciativas desenvolvidas no marco do ecosistema
GobTech

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Empresas que usan solucións dixitais avanzadas baseadas en IA, Big Data e/ou
Ciberseguridade
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Administracións que usan solucións dixitais avanzadas baseadas en IA, Big Data
e/ou Ciberseguridade

Número

Empresas TIC con especialistas en Ciberseguridade, IA ou datos

Porcentaxe

Porcentaxe de mulleres no hipersector TIC

Porcentaxe

PA 3.3 Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES , a transición industrial e o
emprendemento.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.3

Título da PA

Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES , a transición industrial e
o emprendemento.

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
9. Industria, innovación e infraestrutura
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

613A - Ordenación , información e defensa do consumidor e da competencia
732A - Regulación e soporte da actividade industrial
734A - Fomento da minaría
741A - Apoio á modernización, internacionalización
competitividade, innovación e produtividade empresarial

e

mellora

da

751A - Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
3.3.2 Incrementar a competitividade das empresas galegas a través da innovación e o
desenvolvemento tecnolóxico e a súa internacionalización, 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.
3.3.3 Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das empresas
galegas, en especial as PEMES.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•
•

•

•
•
•
•

Adoptar medidas para desenvolver, atraer e reter traballo cualificado.
Impulsar a creación de novas empresas favorecendo ecosistemas empresariais innovadores que
completen cadeas de valor da industria e fomentar decididamente o espírito emprendedor.
Promover o crecemento das empresas e fomentar un entorno empresarial favorable impulsando o
desenvolvemento de redes e clústeres.
Incrementar a competitividade das empresas galegas a través da innovación, o desenvolvemento
tecnolóxico, o auxe de sectores de alta complexidade industrial, a transformación dixital da
industria e a circularización dos procesos de negocio, apostando pola diferenciación en base ao
compoñente tecnolóxico, a calidade a o deseño.
Fomentar polos de desenvolvemento baseados nas tecnoloxías facilitadoras chave e nas tendencias
de transformación dos modelos de negocio na industria.
Impulsar a formación específica e a recualificación dando resposta ao desenvolvemento das
competencias necesarias para afrontar a transformación industrial.
Garantir as mellores condicións para atraer investimento produtivo e fomentar o aumento da base
exportadora das empresas galegas, en especial as PEMES.
Fomentar a competencia, facilitar o acceso aos mercados e limitar o efecto das normativas que
dependan do tamaño das empresas en termos de emprego e volume de negocio para fomentar o
crecemento das mesmas. Remover os obstáculos administrativos e potenciar un entorno favorable
ao emprendemento.

OE 3.3.1. Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das
existentes, a 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.03.01

Título do OE

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

Planificación
relacionada
ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
9. Industria, innovación e infraestrutura

OP

1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente
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Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

741A - Apoio á modernización, internacionalización
competitividade, innovación e produtividade empresarial

e

mellora

da

751A - Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia
732A - Regulación e soporte da actividade industrial
613A - Ordenación , información e defensa do consumidor e da competencia
734A - Fomento da minaría

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O PIB per cápita situouse en 2019 no 82% da UE28, con respecto a España esta cifra é do 91% en
2019. Nos últimos anos prodúcese unha converxencia con España e Europa motivada por un maior
crecemento económico e por un maior descenso da poboación.

•

Déficit de investimento, a formación bruta de capital pesa 5 puntos menos que a nivel nacional e
europeo

•

Entre 2014 e 2019 o crecemento do número de empresas foi do 1,8%. Este crecemento apoiouse na
creación de empresas de máis de tres traballadores (as empresas sen traballadores ou cun máximo
de 2 traballadores creceron un 0,4%).

•

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 (sempre
positivo) ata 2013; entre 2014 e 2016 incrementouse o saldo para logo volver a descender. Na
actualidade (2020) o saldo é de 1963. (3196 sociedades constituídas fronte a 1233 disoltas).

•

O tecido empresarial está constituído maioritariamente por microempresas: en 2019 as empresas
con menos de 10 traballadores constitúen o 95,9% do total do tecido produtivo, incrementándose
un 3,8% desde 2013. Dentro deste colectivo destaca a presenza daquelas unidades que non contan
con traballadores, as cales supoñen o 67,2%.

•

Desequilibrio entre provincias, existe unha maior concentración de empresas nas provincias
occidentais (A Coruña e Pontevedra). Esta desigualdade está en gran medida asociada á densidade
de poboación por provincias, de feito, as diferenzas existentes por densidade empresarial (número
de empresas por cada mil habitantes) son considerablemente menores.

•

A taxa de actividade emprendedora en Galicia vén mantendo unha constante evolución positiva
desde 2012 ata situarse en 2019 no 7,2%. A taxa feminina é inferior á masculina.

•

En España, durante os últimos anos produciuse un proceso de desintermediación financeira polo
cal as compañías substituíron unha parte do seu financiamento baseado en préstamos bancarios
pola emisión de valores (bonos ou capital) en mercados oficiais ou alternativos e pola captación de
recursos propios a través de entidades de capital risco.

•

Redución do endebedamento, dos tipos de interese para financiamento e da rendibilidade dos
recursos propios das empresas respecto aos anos pre-crise.

•

A produtividade por posto de traballo en Galicia sitúase en 2020 en 56.462 euros. A tendencia nos
últimos anos pode considerarse positiva.

•

O índice de incidencia de accidentes laborais ascende a 31,4 por mil afiliados en 2019 e mostra unha
tendencia descendente nos últimos 10 anos.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Impulsar a creación de novas empresas favorecendo ecosistemas empresariais innovadores que
completen cadeas de valor da industria e fomentar decididamente o espírito emprendedor.

•

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 capital-risco, 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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Potenciar a actividade económica vinculada ao concepto de economía circular e transición
enerxética.

•

Promover a formación empresarial en xestión e consolidación empresarial. Formación destinada a
perfil directivo e mandos intermedios para mellorar a capacidade estratéxica e os modelos de
xestión empresarial.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Promoción e desenvolvemento de instrumentos de apoio ao crecemento, fortalecemento e
consolidación empresarial, especialmente importante en sectores tradicionais e emerxentes.

•

Desenvolver instrumentos de financiamento ás PEMES para as que se identifique fallo de mercado
no acceso ao crédito.

•

Desenvolver actuacións que fomenten o financiamento das PEMES , ben mediante actuacións que
favorezan o acceso ao crédito ou a outras fontes de financiamento alternativas.

•

Avanzar cara ao modelo de "Portelo único" e promoción da simplificación administrativa para a
creación de empresas.

•

Promover a cooperación empresarial como elemento de crecemento inorgánico das empresas e
organizacións.

•

Xerar elementos que reduzan a aversión ao risco e incentiven o investimento privado nas pequenas
empresas: Lei de Segunda Oportunidade aplicada ás PEMES , instrumentos fiscais, etc.

•

Facilitar a reinvención do tecido industrial galego e a súa especialización desde o punto de vista
tecnolóxico.

•

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

•

Axudas para a renovación de instalacións sometidas a regulamentos de seguridade industrial e
para mellora de equipamentos industriais.

•

Fomento do uso dos recursos mineiros na mellora da eficiencia enerxética dos edificios e medidas
de apoio para a utilización de produtos mineiros nos edificios.

•

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

•

Detección e sanción de condutas anticompetitivas. A promoción da competencia trata de mellorar
o entorno competitivo por medio de mecanismos non coactivos, como a elaboración de informes,
recomendacións e todos aqueles medios que permitan difundir na sociedade os valores da
competencia.

•

Reforzo da protección e defensa das persoas consumidoras.

•

Reforzo dos organismos reguladores da competencia.

•

Consolidar a presenza das empresas galegas en mercados exteriores habituais para a exportación
galega e promover o aceso a novos mercados internacionais

GRUPOS DESTINATARIOS
Empresas
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de empresas que reciben axudas.

Número

Axudas concedidas.

Número

Investimento privado que acompaña á axuda pública.

Euros

Axudas concedidas ao sector do comercio.

Número

Número de instalacións inspeccionadas.

Número

Número de instalacións renovadas.

Número

Campañas de difusión e promoción.

Número

Novos establecementos comerciais.

Número

Número de proxectos.

Número

Persoas beneficiarias.

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Empresas medianas (entre 50 e 249 traballadores).

Unidade de
medida
Número

Taxa de actividade emprendedora.

Porcentaxe

Investimento privado que acompaña ao apoio público.

Millóns euros

Empresas exportadoras.

Número
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.03.02

Título do OE

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

Planificación
relacionada
8. Traballo decente e crecemento económico

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

741A - Apoio á modernización, internacionalización
competitividade, innovación e produtividade empresarial

e

mellora

da

734A - Fomento da minaría
731A - Dirección e servizos xerais de industria

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O PIB per cápita situouse en 2019 no 82% da UE28, con respecto a España esta cifra é do 91% en
2019. Nos últimos anos prodúcese unha converxencia con España e Europa motivada por un maior
crecemento económico e por un maior descenso da poboación.

•

Déficit de investimento, a formación bruta de capital pesa 5 puntos menos que a nivel nacional e
europeo

•

Entre 2014 e 2019 o crecemento do número de empresas foi do 1,8%. Este crecemento apoiouse na
creación de empresas de máis de tres traballadores (as empresas sen traballadores ou cun máximo
de 2 traballadores creceron un 0,4%).

•

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 (sempre
positivo) ata 2013; entre 2014 e 2016 incrementouse o saldo para logo volver a descender. Na
actualidade (2020) o saldo é de 1963. (3196 sociedades constituídas fronte a 1233 disoltas).

•

O tecido empresarial está constituído maioritariamente por microempresas: en 2019 as empresas
con menos de 10 traballadores constitúen o 95,9% do total do tecido produtivo, incrementándose
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un 3,8% desde 2013. Dentro deste colectivo destaca a presenza daquelas unidades que non contan
con traballadores, as cales supoñen o 67,2%.
•

Desequilibrio entre provincias, existe unha maior concentración de empresas nas provincias
occidentais (A Coruña e Pontevedra). Esta desigualdade está en gran medida asociada á densidade
de poboación por provincias, de feito, as diferenzas existentes por densidade empresarial (número
de empresas por cada mil habitantes) son considerablemente menores.

•

En España, durante os últimos anos produciuse un proceso de desintermediación financeira polo
cal as compañías substituíron unha parte do seu financiamento baseado en préstamos bancarios
pola emisión de valores (bonos ou capital) en mercados oficiais ou alternativos e pola captación de
recursos propios a través de entidades de capital risco.

•

Redución do endebedamento, dos tipos de interese para financiamento e da rendibilidade dos
recursos propios das empresas respecto aos anos pre-crise.

•

A produtividade por posto de traballo en Galicia sitúase en 2020 en 56.462 euros. A tendencia nos
últimos anos pode considerarse positiva.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios.
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Avanzar na incorporación da innovación e as TIC na PEMES . Transformar o tecido empresarial nun
tecido avanzado, intelixente.
o
o
o

Definir a oferta tecnolóxica e promover a aplicación da innovación e as novas
tecnoloxías para o despregamento da Fábrica / Industria Intelixente.
Progresar na hibridación sectorial para avanzar cara á industria avanzada e
intelixente.
Avanzar no despregamento de acceso a internet en polígonos industriais, contornas
rurais, vilas e centros históricos das cidades (especialmente relevante para o sector
industrial, comercio e turismo).

•

Favorecer a aposta polo talento dixital.

•

Promover a formación empresarial en xestión e consolidación empresarial. Formación destinada a
perfil directivo e mandos intermedios para mellorar a capacidade estratéxica e os modelos de
xestión empresarial.

•

Mellorar a capacitación das persoas e organizacións para liderar os procesos de cambios nas
empresas e organizacións.
o

o

Adaptar a formación ás necesidades do mercado de traballo. (É necesaria a mellora
en todos os niveis educativos, principalmente incentivar a formación en ámbitos
tecnolóxicos e de competencias dixitais, soft Skills e formación especializada cara
ás novas profesións).
Mellorar os procesos de prácticas en empresas e promocionar a FP Dual.

•

Xerar elementos que reduzan a aversión ao risco e incentiven o investimento privado nas pequenas
empresas: Lei de Segunda Oportunidade aplicada ás PEMES , instrumentos fiscais, etc.

•

Modernización do Servizo Público de Emprego de Galicia.
o
o

Promover a adaptación da oferta de formación para persoas desocupadas e
traballadores en activo a demanda real das empresas (por exemplo competencias
dixitais).
Desenvolver novos servizos de orientación para facilitar ás persoas o acceso ao
emprego, así como a permanencia e transición laboral en función das demandas do
mercado laboral (actualmente importante demanda de
emprego no sector
tecnolóxico).

GRUPOS DESTINATARIOS
Empresas
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de empresas que reciben axudas

Número

Investimento privado que acompaña á axuda pública

Euros

Participantes en accións de formación. Homes

Número

Participantes en accións de formación. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Empresas que alcanzan alta intensidade dixital
Empresas exportadoras
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Unidade de
medida
Número
Número
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OE 3.3.3. Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das
empresas galegas, en especial as PEMES.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.03.03

Título do OE

Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das
empresas galegas, en especial as PEMES

Planificación
relacionada
8. Traballo decente e crecemento económico

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

741A - Apoio á modernización, internacionalización
competitividade, innovación e produtividade empresarial

e

mellora

da

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O PIB per cápita situouse en 2019 no 82% da UE28, con respecto a España esta cifra é do 91% en
2019. Nos últimos anos prodúcese unha converxencia con España e Europa motivada por un maior
crecemento económico e por un maior descenso da poboación.

•

Déficit de investimento, a formación bruta de capital pesa 5 puntos menos que a nivel nacional e
europeo

•

Entre 2014 e 2019 o crecemento do número de empresas foi do 1,8%. Este crecemento apoiouse na
creación de empresas de máis de tres traballadores (as empresas sen traballadores ou cun máximo
de 2 traballadores creceron un 0,4%).

•

A produtividade por posto de traballo en Galicia sitúase en 2020 en 56.462 euros. A tendencia nos
últimos anos pode considerarse positiva.

•

En canto ao comercio exterior galego, as exportacións galegas representan en 2020 o 8% do
conxunto do Estado, cunha tendencia crecente mantida desde 2014. A apertura ao exterior en
termos comerciais da rexión débese, fundamentalmente, á orientación das provincias de
Pontevedra e, en menor medida, A Coruña.

•

O número de empresas exportadoras en 2020 ascendeu a 7.118, descendendo un 0,7% con respecto
ano anterior pero un 12,6% superior ao ano 2015.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Apoiar novos investimentos que actúen como tractores da economía, e promover as infraestruturas
compartidas que necesitan as PEMES .

•

Pór a disposición das empresas financiamento público que remedie os fallos de mercado do sector
financeiro.

•

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).

•

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 inversión.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fomentar a formación en comercio exterior e a contratación de expertos por parte das empresas.

•

Consolidar a aposta pola innovación e a internacionalización mediante a diversificación de produtos
e mercados.

•

Promocionar a comercialización de produtos galegos de calidade. Promoción da mellora do deseño
e transformación de produto e materias primas galegas.

•

Desenvolver instrumentos financeiros de apoio á exportación.

•

Promover a participación en feiras e misións ao exterior.

•

Desenvolver alianzas estratéxicas con visión internacional (por exemplo, con Portugal).

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas e empresas.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de empresas que reciben axudas

Número

Investimento privado que acompaña á axuda pública

Euros
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Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Empresas exportadoras

Unidade de
medida
Número

Empresas medianas (entre 50 e 249 traballadores)

Número

Investimento privado que acompaña ao apoio público

Millóns euros
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PA 3.4 Promover as infraestruturas produtivas e as de rede.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.4

Título da PA

Promover as infraestruturas produtivas e as de rede

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura
11. Cidades e Comunidades Sustentables
3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

511A - Dirección e servizos xerais de territorio e infraestruturas (p)
512B - Construción, conservación e explotación de estradas
513A - Construción, conservación e explotación portuaria, 514a - infraestruturas
pesqueiras

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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 as infraestruturas produtivas e de rede así coma a produtividade e desenvolvemento
sostible dos portos de Galicia.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•

•

•

•
•
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Impulso da conectividade de altas prestacións e sensorización do territorio. Dar un pulo ao 5G como
conectividade do futuro e favorecer a conectividade TIC necesaria para garantir a vertebración
dixital do territorio de xeito seguro e sostible.
Asegurar o rápido acceso dunha alta porcentaxe da poboación 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.
Impulsar 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 redes de comunicación,
fundamentalmente alternativas ao transporte por estrada.
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.
Modernizar e mellorar a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia.
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OE 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 as infraestruturas produtivas e de rede así coma a
produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.04.01

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia
Estratexia integral de optimización loxística de Galicia
Estratexia Galicia Dixital 2030

ODS

11. Cidades e comunidades sostibles

OP

3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

511A - Dirección e servizos xerais de territorio e infraestruturas (p)
512B - Construción, conservación e explotación de estradas
513A - Construción, conservación e explotación portuaria,
514A -Infraestruturas pesqueiras
514A – Infraestruturas pesqueiras

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Territorialmente Galicia presenta unha orografía accidentada, unha intensiva división minifundista
do terreo, así como unha poboación dispersa. Por iso presenta un desequilibrio na distribución das
redes de transporte debido aos custos de construción e ao non aproveitamento de economías de
escala de rexións máis centralizadas.

•

No ano 2018 Galicia conta cunha rede de estradas que se estende sobre 17.725 quilómetros e cuxa
xestión se distribúe entre o Estado (2.376km, 13,4%), a Xunta de Galicia (5.538 km, 31,2%) e as
deputacións provinciais (9.810km, 55,4%). Nesta rede, o 6,8% corresponde a vías de altas
prestacións o que supón un total de 1.211 quilómetros entre autovías, autoestradas e vías de altas
prestacións.

•

A densidade da rede de estradas é de 599 km por 1.000 km2 de superficie fronte aos 327 km do
conxunto de España. Nos últimos dez anos creceu un 1,0% fronte ao crecemento do 0,3% a nivel
nacional.
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•

De acordo cos datos do Ministerio de Fomento, o crecemento dos quilómetros de estradas no
período 2000-2018 en Galicia foi do 0,9%, superando a media española (-0,1%).

•

O número de accidentes con vítimas en Galicia foi de 4.629 en 2017, reducindo lixeiramente o dato
de 2016. A porcentaxe de accidentes nas vías galegas sobre o total nacional foi de 4,5%, por debaixo
da porcentaxe de outras variables (poboacionais, económicas,...).

•

En canto á rede de estradas e as conexións entre os distintos núcleos urbanos, existen unha serie
de nodos ao redor das principais áreas urbanas e os distintos nodos comarcais existentes, actuando
os mesmos como centros de equilibrio do territorio ao ser, así mesmo cabeceiras de comarca do
sistema urbano intermedio.

•

Un dos principais activos en Galicia en materia de infraestruturas é o sistema portuario e o
transporte marítimo, que á súa vez, é un elemento crave na organización de territorio. Galicia, pola
súa localización xeográfica, forma parte das redes transeuropeas, fundamentalmente na
“autoestrada do mar” de Europa occidental.

•

Existencia de infraestruturas portuarias desfasadas, con gran impacto ambiental negativo e
deficiente conexión con outros medios de transporte.

•

Os portos galegos están caracterizados pola descarga de produtos pesqueiros (pescado fresco e
conxelado), ademais da carga e descarga de graneis e outra mercancía diversa.

•

O tráfico marítimo de mercancías experimentou un crecemento dun 6,3% no período de 2013-2019.
Este crecemento foi desigual nos distintos portos principais de Galicia. Os portos que maiores
incrementos experimentaron son Vilagarcía (36,6%) e Marín – Pontevedra (32,3%). Séguenlle A
Coruña (17,9%) e Vigo (7,2%).

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

•

Impulsar o papel do sistema portuario para o crecemento socioeconómico de Galicia e construción
de novas infraestruturas necesarias para 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. 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 enerxéticamente e
respectuoso co medio mariño.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
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•

Impulsar a coordinación co resto de administracións competentes, para garantir que os
investimentos realizados por elas contribúan a acadar os obxectivos fixados a nivel
autonómico.

•

Elaborar un Plan director de Infraestruturas que deseñe unha rede de infraestruturas viable,
adaptada ás necesidades dos distintos usuarios e de forma coordinada coa Administración
Xeral do Estado e as entidades locais.

•

Garantir unha rede de infraestruturas viarias funcional, competitiva, segura, acorde coa
política territorial e accesible dende os distintos territorios, para contribuír na loita contra o
despoboamento no rural.

•

Remodelar o sistema de peaxes de forma que se mellore a competitividade de Galicia en
relación co resto de Comunidades Autónomas do Estado.

•

Impulsar medidas que analicen o uso das vías de transporte por estrada para garantir a eficacia
dos investimentos en mantemento.

•

Aumentar a capacidade e mellorar a calidade, funcionalidade e seguridade das vías de
comunicación.

•

Dispoñer dun plan de seguridade viaria de Galicia que considere o aumento na esperanza de
vida da poboación e os colectivos de usuarios máis vulnerables para reducir a sinistralidade e
as mortes e feridos graves nas estradas.

•

Impulsar a conexión de infraestruturas e vehículos para a realización de comunicacións e
actuacións preventivas que reduzan o número de accidentes (sinalización intelixente, avisos
nos vehículos).

•

Realizar os cambios precisos na configuración das estradas para minimizar os danos en caso
de accidente (“estradas que perdoan”).

•

Mellorar a seguridade dos usuarios vulnerables con elementos de seguridade activa e pasiva
nas estradas.

•

Coordinación coas administracións locais para o impulso de actuacións de seguridade en
estradas municipais e travesías.

•

Realizar actuacións de formación, concienciación e educación, especialmente dos colectivos
vulnerables, con especial atención ás travesías e ás vías próximas que conflúen co Camiño de
Santiago.

•

Mellorar a resposta tras os accidentes.

•

Impulsar o desenvolvemento de novas tecnoloxías relacionadas co vehículo autónomo que
sitúen a Galicia na vangarda do sector da automoción.

•

Mellorar a coordinación entre os portos de titularidade estatal e autonómica.

•

Especializar a actividade realizada nos distintos portos.

•

Reducir a pegada de carbono da actividade portuaria.

•

Pór en marcha medidas que reduzan o impacto ambiental dos combustibles usados no
transporte marítimo.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

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

•

Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades
do mercado e da sustentabilidade na pesca. Construción das novas infraestruturas necesarias
para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación da Comunidade Autónoma de Galicia e sector empresarial e industrial.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Quilometraxe total de estradas con actuacións de conservación

Quilómetros

Porcentaxe de amortización investimento desenvolvido mediante xestión
indirecta para a construción e acondicionamento de estradas

Porcentaxe

Quilometraxe total de estradas de nova construción

Quilómetros

Quilometraxe total de estradas
acondicionamento e mellora

con

actuacións

de

mantemento,

Quilómetros

Proxectos en materia de infraestruturas e equipamentos en portos pesqueiros,
lugares de desembarque, lonxas e fondeadoiros

Número

Número de portos con actuación.

Número

Ratio ocupación privativa do dominio público portuario Galego (Solo ocupado /
Solo dispoñible total)

Porcentaxe

Presuposto destinado a investimentos portuarios por número de embarcacións
base nos portos.

Número

Presuposto destinado a mantemento portuario por número de embarcacións
base nos portos.

Número

Ratio ocupación privativa do dominio público portuario Galego (Solo ocupado /
Solo dispoñible total)

Porcentaxe
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Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Porcentaxe de poboación de Galicia a 15 minutos ou menos do acceso a rede de
vías de altas prestacións.

Porcentaxe

Porcentaxe da rede autonómica de estradas que dispón dos medios necesarios
para proporcionar unha axeitada conservación e vialidade invernal.

Porcentaxe

Mellora dos equipamentos (% de portos con equipamentos sobre porto tipo)

Porcentaxe

Porcentaxe de autorizacións e concesións nos portos novas en relación ao
número total

Porcentaxe

Toneladas pesca fresca desembarcadas nos portos autonómicos

Toneladas

Toneladas embarcadas/desembarcadas nos portos comerciais autonómicos

Toneladas

Estancias / pernoitas anuais das embarcacións deportivas en tránsito

Pernoitas (tránsito
x núm. noites)

Pasaxeiros transportados a través dos portos autonómicos

Número
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PA 3.5 Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e
competitivo.
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.5

Título da PA

Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e
competitivo

ODS

2. Fame cero
4. Educación de calidade
8. Traballo decente e crecemento económico
14. Vida Submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
ESPECÍFICOS DA PAC E DO FEMP

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

422K – Ensinanzas pesqueiras
422l - Capacitación e extensión agroforestal
514A–Infraestruturas pesqueiras
541C- Protección, control técnico- sanitario dos produtos do mar. Mellora do
medio natural mariño e salvamento marítimo
551A– Infraestruturas e equipamentos no medio rural
551B– Accións preventivas e infraestrutura forestal
711A - Dirección e servizos xerais do medio rural
712A- Fixación de poboación no medio rural
712A-Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria
712B- Modernización e diversificación do tecido produtivo rural
712C-Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria
713A– Mobilidade de terras agrarias improdutivas
713B - Ordenación das producións forestais
713C - Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables
713D - Mellora da calidade na produción agroalimentaria
713F- Regulacións das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores
713E- Benestar animal e sanidade vexetal
721A - Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras
722A- Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira.
723A- Competitividade. e mellora calidade produción. pesqueira e acuicultura
723B- Regulación das producións e dos mercados da pesca
723C - Desenvolvemento sostible das zoas de pesca
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Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
3.5.2 Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos cultivos.
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.
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.
3.5.5 Mellorar a calidade e resultados do ensino relacionado coas actividades agroforestais e marítimopesqueiras para facilitar a incorporación ao mercado laboral e mellorar a profesionalización.
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.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•

•
•
•

•
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Aumentar a sustentabilidade das explotacións agro gandeiras mediante a formación, a innovación
e o desenvolvemento tecnolóxico e a posta en valor dun produto excelente. Posta en marcha dun
plan de impulso da transformación dixital dos sectores primarios, incorporando tecnoloxías dixitais
avanzadas.
Fomentar a modernización e diversificación e reducir a pegada da agricultura e gandaría no eido
medioambiental.
Consolidar ao monte galego e ao sector forestal como estratéxico no actual contexto de
bioeconomía, economía circular e descarbonización.
Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola, a comercialización dos
produtos do mar de cara a obter maior valor engadido e fomentar unha pesca e marisqueo sostibles
nos planos ambientais, sociais e económicos, impulsando a mellora da seguridade e habitabilidade
a bordo dos buques e os avances na adecuación das condicións laborais e protección social do
marisqueo e da miticultura. Impulsar a profesionalización plena da actividade e avanzar na
formación.
Impulsar e apoiar actividades alternativas de alto valor engadido buscando a modernización, a
diversificación e complementación da estrutura económica do rural e das zonas costeiras non
urbanas.
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.01

Título do OE

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.

Planificación
relacionada
ODS

Meta 2.4. De aquí a 2030, asegurar a sustentabilidade dos sistemas de
produción de alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten
a produtividade e a produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas,
fortalezan a capacidade de adaptación ao cambio climático, aos fenómenos
meteorolóxicos extremos, ás secas, ás inundacións e outros desastres, e
melloren progresivamente a calidade da terra e o solo.

OP

Específicos da PAC

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

711A - Dirección e servizos xerais do medio rural
712B - Modernización e diversificación do tecido produtivo rural
712C - Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria
713C - Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables,
713D - Mellora da calidade na produción agroalimentaria
713F- Regulacións das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores
(parte)

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A Galicia abarca unha superficie de 29.576 km, dos cales máis do 97% é rural.

•

A distribución de usos en Galicia indica que o 60,9% da superficie deste territorio é de tipo forestal,
deixando o 32,3% a prados, pasteiros e cultivos e o 11 % restante a outras superficies (IGE 2015).

•

No ano 2017 o sector agrogandeiro achegou o 3,1 % do produto interior bruto (PIB) da economía
galega, 1.862 millóns de euros. Os postos de traballo ascenderon a 49.698, o que supón un 4,5 %
do emprego total ( e un 48% dentro do conxunto do sector primario).

•

Capacidade para crear valor (VEB/produción; analiza a eficiencia no emprego de insumos, non a do
factor traballo): no sector agroalimentario esta ratio indica que, por cada 100 euros de produción
no sector, se xeran 50,8 de valor engadido no ano 2017. Este valor é superior ao nivel medio da
economía (46,5).
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•

A produtividade do factor traballo no sector tamén é inferior á produtividade media da economía
no ano 2017: 14 VEB / hora traballada (euros/hora), fronte ao 27,9 da media da economía.

•

Sector agrario de natureza minifundista, no que o 63 % das explotacións agrarias non supera as 5ha
de superficie e apenas un 10 % excede de 20ha.

•

A superficie forraxeira en Galicia supón o 28,1 % do total existente en España, o que demostra a
importancia do sector gandeiro nesta comunidade. O sector gandeiro céntrase principalmente no
vacún, con especial atención á produción leiteira. O tamaño medio das explotacións é de 8.2 has,
máis do 63% das explotacións teñen menos de 5 hectáreas e só o 10% supera as 20 ha.

•

O esforzo investidor dos agricultores/as galegos/as nos últimos anos está a render resultados
positivos nas ratios de rendibilidade; cómpre, polo tanto, manter o apoio a este esforzo para poder
continuar aumentando a competitividade do sector.

•

A gandería galega está atravesando por momentos de extraordinaria dificultade. A situación
conxuntural de crise económica afecta especialmente a sectores que, aínda sendo artífices de
produtos de alta calidade, adoecen de carencias estruturais importantes, en termos de dimensión
económica, e non dispoñen dunha capacidade real de incidencia nos mercados: por unha parte, as
persoas gandeiras vense sometidos á alza dos prezos dos INPUT que precisan; por outra, non son
quen de participar activamente na fixación dos prezos dos produtos que facturan. Esta situación,
que se mantén nos últimos anos, deriva nunha importante redución no número de explotacións
gandeiras e nun envellecemento da poboación activa agraria, ante a ausencia dunha renovación
xeracional efectiva.

•

Con respecto ao impacto da actividade agro gandeira no medio ambiente: existe unha escasa
utilización de técnicas de regadío, en xeral, e baixos niveis de extracción de auga rexistrados.
Ademais, o aporte natural de recursos hídricos é elevado, cun nivel de precipitacións medias de
1.200 mm/ano, e case todas as masas de auga subterráneas e gran parte das augas superficiais
galegas amosan un bo estado en canto a niveis de contaminantes químicos se refire. Variables como
a humidade do solo, a recarga de acuíferos e o volume subterráneo, apuntan a que a magnitude do
impacto do cambio climático sobre os recursos hídricos de Galicia podería ser moderada, aínda cun
incremento sostido no tempo.

•

Proporción da superficie agrícola na que se practica unha agricultura produtiva e sustentable:
3,88%, fronte ao 9,65% da media española (ano 2020). O minifundismo pode considerarse como
unha vantaxe á hora de aplicar criterios de agricultura ecolóxica.

•

O sector vitivinícola estase convertendo nun eixo produtivo de primeiro orde na economía agraria
galega. Constátase unha crecente vontade de adaptación das explotacións ás novas variedades que
demanda o mercado ou de reestruturación do seu potencial produtivo para acadar unha dimensión
axeitada aos seus dereitos de produción.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•
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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
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•

Fomento da contratación de seguros agrarios

Incrementar o tamaño e a rendibilidade das empresas do sector agrogandeiro:
-

Desenvolvendo incentivos fiscais para o investimento empresarial no sector

-

Minimizando e eliminando trabas lexislativas e burocráticas vinculadas á apertura e
consolidación de iniciativas empresariais

-

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 técnicoeconómicos, 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:
-

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Axudas a investimentos produtivos nas explotacións agrarias.

•

Axudas á incorporación de novos activos

•

Acceso a seguros agrarios.

•

Axudas á modernización integral das explotacións
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolvemento do Plan de Mellora Xenética do Frisón de Galicia.

•

Actuacións de fomento das razas autóctonas

•

Actuacións da promoción da calidade das producións gandeiras de Galicia.

•

Liña de axudas para a reconversión e reestruturación do viñedo

•

Agroambiente e clima: potenciación da produción ecolóxica, que sexa respectuosa co medio
ambiente e garanta a continuidade dos recursos.

•

Subvencións a fondo perdido para gastos de funcionamento dos consellos reguladores e para
investimentos dos operadores do sector relacionados coa produción e a comercialización de
produtos de calidade.

•

Investimentos directos da Xunta de Galicia relacionados con actividades de promoción.

•

Axuda a agrupacións de produtores de froitas e hortalizas

•

Axuda a agrupacións profesionais agrarias

•

Axuda a agrupacións de produtores legalmente constituídas

•

Actuacións de apoio ao sector leiteiro

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas agricultoras ou gandeiras galegas con actividade produtiva a tempo completo ou parcial.
Tamén se establecen medidas de colaboración con centros públicos de investigación.
As asociacións de calquera tipo, cooperativas agrarias, cooperativas de explotación comunitaria da
terra e SAT, que acrediten ser titulares de explotación agraria.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Explotacións agrarias e/ou gandeiras que se acollen a medidas de mellora en
investimentos produtivos

Número

Persoas mozas que se acollen a medidas de incorporación como titulares en
explotacións agrarias. Homes

Persoas

Persoas mozas que se acollen a medidas de incorporación como titulares en
explotacións agrarias. Mulleres

Persoas

Axudas concedidas aos sectores agrario e agroalimentario

Número

Capital Asegurado pola explotacións agrarias

Importe

Número de iniciativas de eficiencia enerxética realizadas

Número

Número de iniciativas en materia de biodiversidade

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Valor económico as producións amparadas baixo indicativos de calidade

Euros

Número de agrupacións de produtores creadas

Número

OE 3.5.2. Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos
cultivos.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.02

Título do OE

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

Planificación
relacionada
ODS

2 Fame cero; meta 2.4

OP

Específicos da PAC

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

713E – Benestar animal y sanidade vexetal

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O notable éxito da evolución da sanidade animal de Galicia demostra a eficacia dos criterios
aplicados de maneira continuada nos últimos anos.

•

Os programas obrigatorios de erradicación, loita vixilancia e control de enfermidades animais no
gando bovino permitiron diminuír a incidencia destas enfermidades a uns límites próximos a valores
de erradicación. Así, nos últimos anos xa non se detectaron casos de brucelose bovina, o que
permitiu que a nosa Comunidade fora declarada oficialmente indemne desta última enfermidade
no ano 2017, e os casos de tuberculose bovina son esporádicos, polo que Galicia foi declarada libre
desta enfermidade no ano 2021. Ademais, Galicia é libre tamén de Leucose Bovina, Perineumonía
Contaxiosa Bovina. Igualmente, as prevalencias de brucelose ovina e cabrúa permitiron acadar a
declaración de Galicia como zona oficialmente indemne no ano 2013. Por outra banda, actualmente
a nosa Comunidade se mantén libre de Lingua azul, e dende fai varios anos xa non hai casos de
encefalopatías esponxiformes, enfermidades estas que afectan tanto ao gando bovino como ao
gando ovino e cabrún. Na mesma liña, móvense a práctica totalidade dos programas sanitarios en
vigor noutras especies, manténdose a nosa Comunidade sen casos de enfermidade de Aujeszky,
Peste Porcina Africana ou Peste Porcina Clásica, no gando porcino, e sen casos de influenza aviaria.
Esta circunstancia coloca a sanidade animal galega nun status referencial no ámbito estatal, que
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cómpre perpetuar e sistematizar en modelos epidemiolóxicos baseados na vixilancia e na
prevención.
•

Sen embargo, as explotacións que desenvolven programas sanitarios voluntarios a través das
agrupacións de gandeiros, aínda que inclúen censos gandeiros importantes, son aínda escasas,
cando se considera que a situación sanitaria respecto ás enfermidades animais que abordan será
fundamental no futuro para evitar trabas comerciais, ademais da importancia das notables perdas
económicas que provocan no sector. De feito, determinados países europeos están xa realizando
programas de erradicación de enfermidades como a Rinotraqueite Infecciosa Bovina, ou a Diarrea
Vírica Bovina, polo que sen dúbida é necesario potenciar en Galicia o desenvolvemento destes
programas, para asegurar que non existen impedimentos na comercialización dos nosos animais e
produtos.

•

A sanidade vexetal mudou significante nos últimos anos coa introdución no territorio da Unión
Europea de novas pragas nunca antes vistas neste territorio. España non foi allea a esta situación
e particularmente en Galicia apareceron pragas de corentena que afectan os vexetais contas as
que se tiveron que tomar medidas para intentar a súa erradicación. A nivel comunitario elaborouse
una nova e completa regulación sobre a sanidade vexetal coa intención de protexer ao territorio
europeo da introdución e propagación das pragas dos vexetais. Con esta lexislación tamén se
moderniza os instrumentos relacionados co comercio interior como no procedente de terceiros
países, para unha detección precoz de brotes o que debe levar a unha maior probabilidade de
erradicación

•

Nos últimos anos a loita en Galicia contra estes axentes nocivos tivo un notable avance mediante
a aplicación das medidas de emerxencia e de vixilancia de pragas dentro dos programas nacionais
de sanidade vexetal se teñen feitos moitos avance nos traballos de erradicación destas pragas
prioritarias.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolvemento dos programas sanitarios obrigatorios.

•

Fortalecemento das Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeiras.

•

Plan de control da normativa de benestar dos animais

•

Control da seguridade alimentaria das producións gandeiras

•

Prevención e loita contra pragas dos diferentes organismos nocivos para os vexetais

•

Desenvolvemento dos programas de vixilancia, control e erradicación das pragas de corentena

•

Desenvolvemento do programa de hixiene da produción primaria agraria

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas agricultoras e gandeiras galegas con actividade produtiva a tempo completo ou parcial.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de explotacións (agrogandeiras) integradas en agrupacións de defensa
sanitaria (defensa animal, protección de cultivos e seguridade alimentaria)

Número

Programas de control e erradicación de enfermidades no eixo da sanidade
animal e vexetal

Número

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

Porcentaxe

Inspeccións (na loita e prevención de pragas).

Número

Explotacións gandeiras beneficiadas (de medidas de protección, axudas,
actuacións, etc. Relacionadas coas actividades pertinentes)

Número

Inspeccións no programa de hixiene da produción primaria agraria

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Porcentaxe de explotacións agrogandeiras que cumpran os protocolos
sanitarios obrigatorios

Porcentaxe

Porcentaxe de explotacións agrogandeiras que cumpran os protocolos
sanitarios voluntarios

Porcentaxe
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.03

Título do OE

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

Planificación
relacionada
ODS

15 vida de ecosistemas terrestres

OP

2.iv) Promovendo a adaptación ao cambio climático, a prevención de riscos e a
resiliencia ante as catástrofes (Feder)

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

713B - Ordenación das producións forestais

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Galicia conta cunha superficie forestal de 2 millóns de hectáreas, das que 1.424.094 ha son de
monte arborado (segundo os datos do cuarto inventario forestal nacional) que alberga un volume
global de madeira de 192 millóns de metros cúbicos e un volume unitario de 135,46 m3/Ha, moi
superior á media estatal.

•

A produción conxunta de cadea forestal-madeira en Galicia supera os 3.300 millóns de euros anuais
(ano 2018), o que supón que o sector achega o 1,8 % do VEB de Galicia (cun VEB no 2018 de máis de
1.140 millóns de euros).

•

O sector proporciona máis de 18.300 empregos directos (segundo datos de afiliación do 2020),
incluíndo produción e transformación.

•

Os avances cara unha xestión forestal sostible mídense na actualidade a través da Superficie
forestal certificada en proporción á superficie total. A certificación forestal é aínda un proceso
voluntario, e segundo datos do Ministerio de Agricultura, en Galicia a porcentaxe é do 8,7% (ano
2015) sobre o total da superficie forestal. Se se compara con outras comunidades autónomas como
Andalucía, Navarra ou Castela e León, Galicia está moi por baixo en porcentaxe de superficie
forestal certificada. En canto á tendencia, é claramente positiva dado o importante incremento dos
últimos anos.

•

A porcentaxe de Superficie forestal con instrumento de ordenación ou de xestión con respecto á
superficie forestal total (datos ano 2016) é de 10,7%

•

A produción conxunta de cadea forestal-madeira en Galicia supera os 3.300 millóns de euros anuais
(ano 2018), onde o 40% da produción procede da industria da madeira e cortizas (agás mobles),
cestería e espartería, seguido da silvicultura e explotación forestal, cun 27%. (Papel 19,5% e
fabricación de mobles 13,4%).
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•

No 2019, o total de empresas da industria forestal-madeira foi de 2.150, o que supón o 14,3% do
total da industria (e un peso da cadea forestal do 1,6% respecto do total).

•

En 2020 o volume de exportacións foi de máis de 800 millóns de euros, supoñendo un 3.9% do total
das exportacións. As importacións no sector acadaron os 495 millóns de euros, sendo un 3% do
total das importacións.

•

Constátase a persistencia de problemas estruturais relacionados esencialmente coa distribución e
propiedade da superficie forestal e coa escasa dimensión da industria e a súa orientación
fundamental cara a actividade de primeira transformación. Actualmente máis de 600.000
propietarios particulares posúen superficies non maiores á hectárea e estas están divididas a súa
vez en 6-8 parcelas diferentes.

•

Incendios forestais: se ben nos últimos anos reducíronse en número e superficie queimada, existe
un risco cada vez maior de que se produzan grandes incendios agravados polo abandono do rural e
ás cada vez máis frecuentes catástrofes naturais (episodios de ventos intensos ou de choivas
torrenciais).

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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)

•

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
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.
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•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

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

•

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

•

Manter e recuperar sistemas silvopastorís en montes veciñais en man común.

•

Recuperar o potencial forestal danado por incendios forestais e outras catástrofes.

•

Manter e conservar a saúde e vitalidade dos ecosistemas forestais.

•

Fomentar o uso de MFR mellorado nos montes.

•

Optimizar a gobernanza do monte e a mobilidade de terras.

•

Fomentar a mellora xenética forestal.

•

Apoiar a especialización das empresas e incentivar o control dos canais de comercialización da
madeira.

•

Traballar a posta en valor dos PFNM (Produtos forestais non madeireiros): cortizas, resinas, etc.,
de xeito que se destinen a sectores como o téxtil, cosmético, etc.

•

Impulsar o uso da madeira local na construción e rehabilitación, para facer da industria forestal a
panca da bioeconomía.

•

Aliñar as actuacións co Plan Forestal de Galicia 2020-2040 e a Lei de recuperación e posta en valor
da terra agraria.

impulsar a

GRUPOS DESTINATARIOS
•

As persoas titulares de terreos forestais privados

•

Os titulares das agrupacións de propietarios forestais.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

As comunidades titulares de montes veciñais en man común.

•

Os representantes de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo e outros donos
privados de parcelas forestais.

•

Os concellos e entidades locais menores titulares de montes.

•

As persoas titulares de terreos forestais que posúan contratos administrativos coa Xunta de
Galicia para a reforestación, xestión e levanza dos seus predios.

•

As empresas do sector forestal, especialmente PEMES , microempresas e pequenas e medianas
empresas

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR
Investimento privado que acompaña á axuda pública

Unidade de medida
Euros

Superficie de actuación

Hectáreas

Axuda pública

Euros

Medidas de fomento de boa gobernanza nas Comunidades de Montes Veciñais
en Man Común

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Superficie forestal que conte con instrumentos de ordenación ou de xestión, ou
de instrumentos equivalentes (creada anualmente)

Hectáreas

Superficie forestal creada anualmente

Hectáreas

Superficie forestal obxecto de accións silvícolas cada ano

Hectáreas
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.04

Título do OE

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.

Planificación
relacionada
ODS

14. Vida Submarina

OP

FEMPA
1) Fomentar a pesca sustentable e a conservación dos recursos biolóxicos mariños.
2) Contribuír á seguridade alimentaria na Unión mediante unha acuicultura e uns
mercados competitivos e sustentables.
3) Permitir o crecemento dunha economía azul sustentable e fomentar unhas
comunidades costeiras prósperas.
4) Reforzar a gobernanza internacional dos océanos e permitir uns mares e océanos
protexidos, seguros, limpos e xestionados de maneira sustentable.

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

541C - Protección, control técnico- sanitario dos produtos do mar, mellora do
medio natural mariño e salvamento marítimo
721A - Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras
722A - Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira
723A - Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da
acuicultura
723B - Regulación das producións e dos mercados da pesca
723C - Desenvolvemento sostible das zonas de pesca

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE), no ano 2017, o sector da pesca e a acuicultura
supuxo un 1,16% do PIB de Galicia, empregou a 22.140 persoas (2% do total da CA) e un VAB de 688
millóns de euros. (O sector da procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos
pertence ao sector da industria).

•

Capacidade para crear valor (VEB/produción; analiza a eficiencia no emprego de insumos, non a do
factor traballo): no sector da pesca e da acuicultura esta ratio indica que, por cada 100 euros de
produción no sector, se xeran 57,4 de valor engadido na pesca e 70,1 no sector da acuicultura, no
ano 2017. Este valor é superior ao nivel medio da economía (46,5).
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•

A produtividade do factor traballo no sector tamén é inferior á produtividade media da economía
no ano 2017: 16,8 para a pesca e de 22,4 para a acuicultura (VEB / hora traballada (euros/hora),
fronte ao 27,9 da media da economía.

•

Segundo o anuario da pesca de 2020: nas lonxas e centros de venda de Galicia comercializáronse
máis de 150 mil toneladas de produtos da pesca (un 5% menos que no ano 2019, debido
fundamentalmente á pandemia), que supuxeron unha facturación de case 413 millóns de euros.

•

A flota pesqueira con porto base en Galicia supón, aproximadamente, un 48 % da flota nacional e
o 5,73 % da flota europea. A maioría destes barco son pertencentes á pesca costeira artesanal, é
dicir, embarcacións de pequeno tamaño. No ano 2020 o número de barcos inscritos no Rexistro de
buques pesqueiros foi de 4.318, un 10% menos que no ano 2010 (4.798 barcos). Nos últimos anos
estanse a presenciar dificultades de entrada no sector marítimo-pesqueiro por estruturación
pechada dos buques que dispoñen de posibilidades de pesca.

•

A costa galega é un lugar idóneo para a acuicultura, tanto para a produción de moluscos como para
a de peixes, para o que se require a utilización de diferentes métodos de produción segundo o tipo
de cultivo de que se trate e a zona onde se localice. A acuicultura mariña representa,
aproximadamente, o 80 % da produción total española e, aproximadamente, o 20 % da europea. As
forzas que impulsan a sustentabilidade da acuicultura galega son a alta calidade dos seus produtos,
as condicións oceanográficas, alén de ser unha alternativa á limitada capacidade da produción da
pesca extractiva.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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
rendibiliade 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 a 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.

•

Mellora da eficiencia enerxética nos medios e instalacións empregados para as actividades e
redución do impacto das mesmas no medio mariño.
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•

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.

•

Incrementar da 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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Apoio e asistencia técnica ás organizacións sectoriais.

•

Actividades de divulgación.

•

Equilibrar as capacidades pesqueiras ás posibilidades de pesca

•

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

•

Apoiar a consolidación do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación, incluído o aumento da
eficiencia enerxética e a transferencia de coñecemento.

•

Protección e restauración da biodiversidade acuática e a potenciación dos ecosistemas e fomento
dunha acuicultura eficiente

•

Fomento dunha acuicultura con elevado nivel de protección do medio ambiente, promoción da
saúde e benestar animais e da saúde e protección públicas

•

Incentivación dos investimentos nos sectores da transformación e a comercialización.

•

Mellorar a organización dos mercados dos produtos da pesca e da acuicultura.

•

Cooperación e intercambio de experiencias, promoción do patrimonio e dos produtos da pesca e
acuicultura, dinamización, mellora da competitividade empresarial e en xeral, para promover o
desenvolvemento local das zonas pesqueiras

•

Posta en marcha de iniciativas participativas para a recollida de residuos nas zonas costeiras

•

Levar a cabo actuacións de apoio técnico relacionadas coa promoción do desenvolvemento das
zonas pesqueiras.

GRUPOS DESTINATARIOS
Profesionais do sector pesqueiro e marisqueiro e da acuicultura.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Axudas concedidas ao sector pesqueiro e acuícola

Número

Axudas concedidas para o desenvolvemento sostible das zonas costeiras

Número

Número de proxectos de apoio á innovación, aos servizos de asesoramento e
asociacións con científicos

Número

Número de proxectos de fomento de novas empresas de acuicultura

Número

Número de proxectos de fomento de relevo xeracional

Número

Número de proxectos reemplazamento e modernización de motores e
eficiencia enerxética

Número

Número de proxectos en investimentos produtivos en acuicultura

Número

Proxectos de apoio á xestión de recursos

Número

Proxectos de mellora de capacidade produtiva

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Produción do sector pesqueiro

Miles de euros

Porcentaxe do saldo comercial entre o VEB do sector pesqueiro

Porcentaxe

Número de novas explotacións relacionadas coa pesca e a acuicultura

Número
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OE 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.
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.05

Título do OE

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

Planificación
relacionada
4. Educación de calidade

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
2. Unha Europa máis verde (...)

OP

Mellora dos sistemas de educación e de formación necesarios para adaptar as
capacidades e as cualificacións, mellorar as capacidades de todos, incluída a
man de obra, e crear novos empregos en sectores relacionados co medio
ambiente, o clima e a enerxía, e a bioeconomía. (FSE)

Pilar dos dereitos
sociais

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

Programas
gasto

422K - Ensinanzas pesqueiras

de

422L - Capacitación e extensión agroforestal

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Escasa profesionalización das actividades produtivas do sector primario e baixa tecnificación das
tarefas por descoñecemento no emprego de novas tecnoloxías ou maquinaria especializada.

•

Deficiente publicidade das accións formativas en actividades agrarias, gandeiras de pesca

•

Incremento do número e diversidade da oferta formativa nos últimos anos. Novas titulacións e
oferta de formación continúa.

•

Na actualidade estase a potenciar a formación relacionada coa certificación da calidade e a
promoción de iniciativas de mellora específicas.

•

Aumento da formación continua, xa que ofrece resposta ás necesidades dos profesionais,
entidades, asociacións e poboación relacionada co sector primario. É unha oferta formativa de
calidade que se imparte a grupos reducidos con contidos prácticos, actuais e adaptados ás súas
necesidades.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•
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Mellorar a cualificación dos profesionais do sector e impulsar a transferencia tecnolóxica para que
os resultados das investigacións cheguen ao sector.
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•

Garantir a capacitación profesional daqueles que se incorporan por primeira vez á actividade
agraria ou marítimo-pesqueira como consecuencia do relevo xeracional.

•

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

•

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.

•

Potenciar o tránsito á vida laboral, continuando e mellorando o modelo de “empresa tutelada”

•

Coñecer das necesidades do sector para adecuar a oferta formativa e a formación continúa.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolver os cursos e os módulos profesionais náutico e marítimo-pesqueiro nos portos e nos
centros de ensino oficiais

•

Impulsar accións complementarias á formación dentro do Plan Integral de Formación MarítimoPesqueiro de Galicia

•

Plan de Formación Profesional para o sector agroforestal.

•

Establecemento de accións de intercambios en explotacións agroforestais ou agroalimentarias
fóra da nosa comunidade autónoma.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación activa en xeral. En particular, profesionais dos sectores agrogandeiro, forestal e marítimopesqueiro ou con expectativas de incorporación, mozos e mozas e mulleres do rural.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes en accións de formación. Homes

Número

Participantes en accións de formación. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Persoas que acadaron unha titulación profesional
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Número
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.06

Título do OE

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.

Planificación
relacionada
8. Traballo decente e crecemento económico

ODS

14. Vida Submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC. 3.i) Mellorando a conectividade dixital
(Feder)

OP

5. Unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o
desenvolvemento integrado e sustentable das zonas urbanas, rurais e costeiras
e as iniciativas locais. 5. ii) Fomentando o desenvolvemento integrado en
materia social, económica e ambiental, o patrimonio cultural e a seguridade, en
particular nas zonas rurais e costeiras a través dun desenvolvemento local
participativo (Feder)

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

551A - Infraestruturas e equipamentos no medio rural
712A - Fixación de poboación no medio rural

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Falta de relevo xeracional no sector agrogandeiro e maior envellecemento da poboación do rural
en comparación coa media total

•

Deficiente dotación de recursos nas zonas rurais: redes de banda ancha, servizos de saúde,
transporte, etc.

•

Deficiente conexión do transporte público entre as zonas rurais e urbanas

•

Menor renda por habitante nas zonas pouco poboadas, entre un 70% e un 85% das outras zonas.

•

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 experimentaron crecemento da poboación nos últimos dez anos.
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•

A COVID-19 puxo en valor as zonas rurais e incrementáronse os asentamentos permanentes grazas
a una maior presenza do teletraballo.

•

O abandono das terras e a inexistencia dunha ordenación territorial dos usos agroforestais é a
causa de importantes problemas ambientais e socioeconómicos (incendios forestais, baixa
eficiencia das actividades agrarias, etc.)

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Promover o emprego, o crecemento, a inclusión social e o desenvolvemento local nas zonas rurais,
incluíndo a bioeconomía e a silvicultura sustentable.

•

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

•

Promocionar e favorecer o relevo xeracional nas actividades do sector primario

•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Promover a recuperación produtiva e a posta en valor das terras agroforestais.

•

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.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Convenios de colaboración cos concellos para a adquisición de equipamentos destinados á mellora
das Infraestruturas rurais, mantemento e conservación de camiños e das zonas de
concentración/reestruturación parcelaria

•

Ofertas de servizos básicos elementais (centros de día, garderías, etc..).

•

Posta en marcha de proxectos produtivos xeradores de autoemprego e emprego (perruquerías,
talleres, bodegas, etc...).

•

Posta en marcha do uso das novas tecnoloxías e da enerxía limpa e emprego de plataformas online
de venda, uso da biomasa en locais sociais, etc..)

•

Recuperación de terras e reordenación a través dos procesos de reestruturación parcelaria e das
novas figuras da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia.

•

Potenciar que o valor do produto extraído ou producido no rural reverta no mesmo territorio.

•

Traballar o coñecemento do rural por parte da poboación urbana para que o medio rural e costeiro
sexa economicamente activo, coa implicación dos Grupos de Desenvolvemento Rural.

•

Incrementar servizos asistenciais á poboación para favorecer a conciliación laboral e familiar e a
atención básica a colectivos desfavorecidos.

•

Elaboración y desenvolvemento dos instrumentos de planificación estratéxica e ordenación de usos
agro forestais

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación en xeral, galega ou non.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de empresas que reciben axudas

Número

Camiños rurais construídos e/ou mellorados

Número

Investimento privado que acompaña á axuda pública

Euros

Zonas de reestruturación

Número

Instrumentos de recuperación de terra agraria

Número

Planes estratéxicos elaborados

Número

Contratos vixentes de arrendamento de terras

Número

Número de axudas relacionadas coas Estratexias de desenvolvemento local

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

PIB por habitante en concellos moi pouco poboados

Euros

Emprego creado no rural

Número

Emprego consolidado en el Rural

Número

Superficie total arrendada

Hectáreas
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PA 3.6 Fomentar o turismo sustentable e de calidade.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.6

Título da PA

Fomentar o turismo sustentable e de calidade

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
12. Garantir modalidades de consumo e produción sostibles
14. Vida Submarina

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

761A - Potenciación e promoción do turismo

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•

•
•
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Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis
competitivo, 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.
Impulsar o uso turístico sostible da paisaxe. Preservación e posta en valor desde o punto de vista
turístico da paisaxe, garantindo a sustentabilidade do espazo natural a medio e longo prazo.
Incrementar a dimensión económica da actividade turística para mellorar a rendibilidade e atraer
investimentos, contribuíndo a unha maior calidade do destino. Profesionalización dos equipos
directivos, como camiño para avanzar na configuración dun modelo de xestión baseado en criterios
empresariais. Mellorar a capacidade competitiva do sector a través da innovación e das novas
tecnoloxías.
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.06.01

Título do OE

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.

Planificación
relacionada

Plan Director 2021-2023 - Galicia Destino Seguro

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
12. Garantir modalidades de consumo e produción sostibles
14. Vida Submarina

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

761A - Potenciación e promoción do turismo

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

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 2 ou 7,46 prazas por km. As vivendas de
uso turístico son 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

•

En 2020 as noites en aloxamentos turísticos de Galicia situáronse en 4.715.097

•

A demanda turística non se distribúe homoxeneamente por todo o territorio galego, senón que
tende a concentrarse en torno a catro grandes focos de atracción: os concellos que bordean a Ría
de Arousa, Terras de Santiago, A Coruña e As Mariñas e a Ría de Vigo e Baixo Miño. Estas catro
zonas por si soas representan o 61,4% das noites rexistradas en Galicia en 2020. Os seguintes
destinos en importancia son: a Ría e Terras de Pontevedra (co 7,3% das noites), a área de Ferrolterra
(5,2%), Lugo e Terra Chá ( 4,5%) e a Mariña Lucense ( 4,1%)

•

O 58,5% das noites rexistradas en 2020 corresponderon a turistas de fóra de Galicia. Na meirande
parte dos destinos considerados o peso do turismo foráneo superou ao galego. Produciuse un
cambio na estrutura da demanda turística galega, incrementándose a porcentaxe de turismo
nacional, que pasou do 80 ao 92% do total de demanda turística. Incrementouse tamén o turismo
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interno en 8 puntos e caeu o turismo estranxeiro aínda que o turismo procedente de Portugal
resistiu mellor que o resto, caendo un 66% fronte ao 75% de media.
•

A crise xerada pola evolución da COVID-19 tivo como primeira consecuencia unha paralización case
total do sector nos primeiros meses que veu continuada por unha apertura parcial durante a
tempada alta para o sector turístico. A reapertura parcial do sector, unida ás limitacións de
desprazamentos, os peches de fronteiras e a perda de confianza do viaxeiro, tiveron como
consecuencia un profundo impacto económico nun sector que se viña caracterizando pola súa
prevalencia como factor determinante no crecemento económico, a través da mellora da
competitividade das empresas e a posta en valor dos recursos turísticos.

•

Neste novo contexto 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 nosos valores
paisaxísticos, patrimoniais e enogastronómicos afastado dun turismo máis masificado, demostrou
a súa solvencia na tempada alta dun ano de profunda crise no conxunto do sector e do país.

•

As diferentes restricións legais dos últimos meses racionalizaron os horarios do sector, o que
provocou un achegamento aos horarios centroeuropeos, con xornadas laborais máis curtas e
menor presencialidade.

•

Falta de acceso a internet de alta velocidade en todo o territorio, supoñendo unha fenda dixital
entre zonas e establecementos.

•

Sete de cada dez persoas desprazáronse en vehículo propio.

•

Novo paradigma na pauta de consumo: 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). Preferencia pola tramitación en liña (en 2020 o 95% das reservas tramitáronse deste
xeito). Preferencia pola “cancelación gratuíta”.

•

Os hoteis de máis de tres estrelas foron o aloxamento preferido no ano 2020 polo 34,79 % da
mostra, seguido de lonxe por outras opcións como as casas de familiares e/ou amigos (13,70 %), os
apartamentos turísticos (11,23 %) ou os aloxamentos rurais (10,41 %).

•

No que respecta ás fontes de información usadas para informarse das actividades turísticas, as
amizades foron a preferencia (30,36 %), seguidas das ferramentas en liña: redes sociais, blogs
turísticos e axencias de viaxe en liña, principalmente.

•

No relativo ás actividades realizadas durante a estadía trística, o turismo de sol e praia adquiriu un
papel protagonista, ao igual que a visita a destinos de interese turístico. Ambas opcións foron
elixidas por máis da metade da mostra (un 55,22 % e un 54,54 %, respectivamente), seguidas polo
turismo gastronómico (46,20 %), as rutas de sendeirismo (43,10 %) e a visita a parques naturais
(40,85 %) (ano 2020).

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.
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•

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.

•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Reforzo das liñas de colaboración entre empresas e do asociacionismo.

•

Desenvolvemento de procesos formativos, incidindo en liñas de mellora tanto no que se refire a
servizos como a captación de clientes e adecuación de establecementos.

•

Potenciar a coordinación entre administracións e aplicación efectiva das competencias
sancionadoras. Dotar de transparencia do reparto competencial en materia de turismo das
administracións.

•

Reducir a complexidade burocrática e acelerar trámites administrativos para o cobro de axudas

•

Axudas directas a fondo perdido

•

Axudas directas ao emprego

•

Promoción dos destinos

•

Incentivos á demanda turística por medio de bonos

•

Axudas directas para adaptación dos establecementos
fundamentalmente tendo en conta a nova realidade post-covid.

•

Potenciación da divulgación do atractivo turístico e da prescrición dos propios viaxeiros (potenciar
as valoracións de clientes en portais web)

•

Actividade turística máis sustentable co medio ambiente: redistribución de fluxos turísticos,
mellora da eficiencia das infraestruturas turísticas e impulso da economía circular
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Inspección turística, vixilancia e control

GRUPOS DESTINATARIOS
Axentes públicos e entidades xestoras como a axentes privados nacionais e internacionais.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Accións de mellora sobre o Camiño de Santiago

Número

Accións de promoción de produtos turísticos

Número

Axudas concedidas para potenciar o turismo en Galicia

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Pernoitas en establecementos turísticos
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EIXE 4. COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL
AS PERSOAS PRIMEIRO
Acadar un crecemento económico sólido e sostible é imposible sen reducir as desigualdades e
favorecer o emprego da poboación en todo o territorio, impulsando o coñecemento, a educación
de calidade e a formación permanente. Investir en cohesión social e territorial debe aportar novas
oportunidades e maior eficiencia ás actividades realizadas, producindo ademais sociedades con
maior calidade de vida para todos os seus integrantes. A ausencia de enfoques integrados e de
estratexias territoriais está a supoñer importantes desequilibrios e disfuncións ao longo de toda
a xeografía mundial, onde o máximo sacrificio sempre é social. O envellecemento demográfico e
a falta de emprego e servizos, ameaza con eliminar moitos núcleos de poboación ou no mellor
dos casos illalos do resto da sociedade, subsistindo con moi pouca poboación e cunha falla de
infraestruturas e investimentos que non conseguen vertebrar, pese aos esforzos realizados,
adecuadamente o territorio.
As consecuencias son sempre as mesmas tanto en Galicia como no resto de Europa. Sen cohesión
territorial ao final observamos como importantes grupos da sociedade pola súa localización
territorial non teñen acceso aos mesmos servizos básicos (públicos e privados) que o resto, non
teñen oportunidades educativas e profesionais ou non poden expresarse cultural e socialmente
en condicións de equidade. Por todo elo, o Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030 (PEG) debe
perseguir, dende todos os seus eixes, un modelo territorial que busque a cohesión social, a
igualdade de oportunidades e a equidade. As persoas son o primeiro, e isto supón que todas as
actuacións do plan deberán ter un obxectivo común: o equilibrio social. Na medida que sexamos
capaces de manter o equilibrio social, protexendo a diversidade cultural, mesturando xéneros,
idades e profesións e asegurando rendas dignas, poderemos dar o paso seguinte e garantir unha
adecuada calidade de vida.
O progreso económico e a evolución dunha sociedade non só se xeran dende o benestar material
ou institucional, senón tamén dende as posibilidades que o hábitat rural ou urbano ofrece a todos
os seus individuos sen deixar a ninguén atrás. Queremos unha Galicia máis forte economicamente,
máis respectuosa co clima, máis dixital pero sobre todo máis unida onde todas as persoas se
sintan axentes activos e participantes da sociedade a través das contribucións que realizan e os
beneficios que obteñen. Trátase de promover que todos os residentes en Galicia teñan os
mesmos dereitos, oportunidades e obrigas, ao marxe da súa localización e a súa situación
económica e social. Unha Galicia onde as diferenzas sexan respectadas, as necesidades básicas
se atopen cubertas e a igualdade de oportunidades e a libre elección de traxectoria de vida,
queden garantidas. Acadar este obxectivo require superar retos e realizar accións en moi
diferentes ámbitos como a educación, a cultura, a sanidade, os servizos sociais, a actividade
económica... pero sobre todo require romper coa separación entre o mundo rural e o mundo
urbano e considerar como complementarios entre si os espazos rurais e as áreas urbanas
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intermedias a fin de conseguir un desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio galego.
Isto supón, entender que o papel das áreas rurais mudou e desborda os aspectos máis ou menos
tradicionais como espazo produtivo (agrícola, gandeiro, forestal), turístico ou de ocio. Debemos
avanzar cara un cambio dos espazos rurais que supoña a longo prazo acadar unha viabilidade
económica mellorando o coñecemento, garantindo o acceso a infraestruturas e incidindo na
diversificación produtiva dos concellos máis pequenos. O primeiro paso neste novo modelo esixe
fomentar a integración da dimensión territorial en todos os niveis da gobernanza, reforzando o
papel vertebrador das cidades medianas.
Pero, ¿como imos conseguir mellorar o nivel de benestar a medio e longo prazo de toda a nosa
sociedade? Noutras palabras, ¿que podemos facer para mellorar a felicidade dos galegos? Son
preguntas que parecen ter unha resposta rápida, directa e por todos coñecida, pero que no día a
día complícase. De feito, nos últimos anos asistimos a grandes esforzos dirixidos a cuantificar a
“felicidade” desde distintos organismos nacionais e internacionais, xerándose intensos debates
académicos e políticos. No fondo estase a recoñecer o que xa apuntara Thomas Jefferson “o
coidado da vida humana e a felicidade... é o único obxecto lexítimo do bo goberno”.
Nacións Unidas relaciona a felicidade humana esencialmente en torno a seis ingredientes: PIB per
cápita, anos saudables de esperanza de vida, apoio social, confianza, liberdade percibida para
tomar decisións de vida e xenerosidade. Polo tanto recoñécese que ademais da prosperidade
económica, factores como a boa saúde e os servizos sociais xogan un papel central. Tamén a
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ofrece un índice para unha
vida mellor co que facilita a comparación do benestar entre distintas rexións e países baseándose
en 11 temas/dimensións (Vivenda, Ingresos, Emprego, Comunidade, Educación, Medio ambiente,
Compromiso cívico, Saúde, Satisfacción, Seguridade e Balance vida-traballo) que ten identificado
como esenciais para as condicións de vida materiais e a calidade de vida.
O que podemos concluír analizando os resultados obtidos en ambos casos, é que a felicidade
dunha sociedade depende tanto do sentimento de comunidade, do nivel educativo ou do balance
vida-traballo como dos ingresos, o emprego ou a saúde. Por iso, ademais de abordar os problemas
económicos na axenda dos formuladores de políticas, debe considerarse o benestar social nun
sentido máis amplo. Os impactos dos modelos económicos de alto crecemento e alto consumo
sobre os desequilibrios territoriais, a igualdade de oportunidades, a cohesión social ou o cambio
climático poden anular completamente o impacto económico sobre o benestar. De feito, si ben
os ingresos medios dos fogares teñen aumentado, as desigualdades apenas teñen cambiado e
son moitos os exemplos onde incluso con rendementos económicos elevados e crecentes pódese
observar que a desigualdade aumenta como tamén o fai a porcentaxe de poboación que reporta
moi baixa satisfacción coa vida.
O informe da OCDE, non presenta un índice xeral, senón que presenta once parámetros de xeito
independente. Galicia ofrece algúns resultados extremos nos indicadores reportados (ver
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Ilustración 6. OCDE Regional Well-Being. Galicia). No informe Galicia cada moi boa puntuación en
materia de seguridade, saúde e calidade do aire, pero en creación de emprego, ingresos por fogar
e o compromiso cívico acádanse valores por debaixo do catro. Un indicador relevante e que
resume a percepción da situación persoal da sociedade galega é o grado de satisfacción persoal
e de benestar. Neste indicador o valor está por debaixo da media. 20

Ilustración 6. OCDE Regional Well-Being. Galicia.

Fonte: OCDE Regional Well-Being (https://www.oecdregionalwellbeing.org/ES11.html).

Nos seguintes gráficos móstrase a correlación entre o nivel de satisfacción coa vida das NUTS II
de España e Portugal con tres variables relevantes: o nivel de renda per cápita, o nivel educativo
e a esperanza de vida. A felicidade, ou benestar subxectivo, pode medirse en termos de
satisfacción ante a vida, a presenza de experiencias e sentimentos positivos e ausencia de
sentimentos negativos. Esta medida é subxectiva pero constitúe un complemento útil aos datos
obxectivos para comparar a calidade de vida entre rexións e países. Este indicador mide como
avalían as persoas, máis que os seus sentimentos, a súa vida en conxunto. Os galegos cualificaron
a súa satisfacción xeral ante a vida nunha escala de 0 ao 10 cunha puntuación media de 6,3 puntos,
similar ao do total de España e lixeiramente inferior a media da OCDE (6,5 puntos) Como podemos
observar, a correlación máis baixa é coa variable económica e a mais alta coa variable de saúde.
Sirva este exemplo para confirmar a necesidade de ter en conta outros elementos e non só os

O informe traballa en cada dimensión cun número moi reducido de indicadores o que debe terse en conta antes de
chegar a ningunha conclusión precipitada. Non obstante, si pode ser un referente válido para realizar comparacións
homoxéneas cun conxunto amplío de rexións (402) dos estados membros da OCDE.
20
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indicadores económicos. Entre as dimensións mais relevantes, sen dúbida está a cohesión social
e territorial.
Gráfico 6. Relación do Nivel de Satisfacción con diferentes variables.
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Fonte: OCDE Regional Well-Being indicator Data File (https://www.oecdregionalwellbeing.org).

O Instituto Nacional de Estatística (INE) ten feito tamén un importante esforzo para ofrecer un
indicador composto de medición de calidade de vida. Este indicador ten un carácter experimental
e constrúese a partir dos indicadores de calidade do INE (actualmente 55) que cobren nove
dimensións usadas para describir a calidade de vida. Como no traballo da OCDE, Galicia conta con
índices relativos elevados en Seguridade física e persoal e en Ocio e Relacións Sociais. O indicador
máis baixo obtense na Experiencia xeral da vida e no Entorno e medio-ambiente (Gráfico 7.
Indicador de Calidade de Vida por Dimensións. Comparación Galicia/España.). A evolución dende 2008 en

xeral é moi positiva e só no indicador 9, Experiencia xeral da vida, Galicia sigue lonxe do valor
medio español do ano 2008.
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Gráfico 7. Indicador de Calidade de Vida por Dimensións. Comparación Galicia/España.
1. Condiciones
materiales de vida
120

9. Experiencia general
de la vida

100

2. Trabajo

80

8. Entorno y medioambiente

6. Seguridad física y
personal

2019-GAL

3. Salud

60

4. Educación
5. Ocio y relaciones
sociales

Fonte: Elaboración propia a partir INE Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV).

A aproximación a un indicador mutidimensional do benestar proposto polo INE conta entre as
súas dimensións con dúas (Condicións Materiais de vida e Entorno e medio-ambiente), que poden
servir de punto de partida para a análise da Cohesión Social e Territorial. No primeiro caso
inclúese directamente información relevante sobre a cohesión social 21 como a renda media e
mediana, a poboación en risco de pobreza a desigualdade ou as carencias materiais. No segundo
caso o indicador ten como obxectivo obter información sobre as condicións da vivenda e a
localidade onde está situada, pero non ofrece información sobre o hábitat e os posibles
desequilibrios existente entre distintos ámbitos territoriais.
Nun contexto de redución do tamaño absoluto da poboación, unha das principais consecuencias
do cambio demográfico en Galicia é a alteración da demanda de servizos públicos como sanidade,
educación ou atención á dependencia. Menos mozos implica unha menor demanda de educación,
e máis persoas maiores unha maior demanda de servizos sanitarios e asistenciais. Estes cambios
na demanda de servizos fan necesaria unha reasignación eficiente dos recursos públicos. Sobre
todo é necesaria unha análise detallada da localización dos equipamentos e servizos públicos en
Galicia. Os procesos produtivos favorecen a concentración de actividades naqueles lugares con
masa crítica suficiente, que son os que ofrecen maiores oportunidades de emprego e ao mesmo
tempo os mellores servizos en materia de educación, sanidade ou servizos asistenciais. Pero, por
Comisión de las Comunidades Europeas (1992): “Hacia una Europa de la Solidaridad. Intensificación de la lucha contra la
exclusión social y promoción de la integración”, COM (92), 542 Final. A Exclusión Social presentase como un concepto
multidimensional manifestándose no ámbito da saúde, a educación, o emprego, a vivenda e o acceso aos servizos sociais.
No Consello Europeo de Lisboa acordase construír indicadores para informar sobre as principais dimensións da exclusión
social, considerándose por tanto, indicadores de exclusión económica (carencia de recursos materiais), exclusión laboral,
exclusión sanitaria, exclusión residencial e exclusión educativa.

21
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outra banda, hai que garantir unha adecuada prestación de servizos básicos a toda a poboación
en condicións equitativas e adaptadas ás características de cada territorio.
Hoxe en día búscase a satisfacción das necesidades dos cidadáns favorecendo a súa
accesibilidade, igualdade e equidade, o que supón reducir a necesidade de desprazamento. Ter en
conta este aspecto é fundamental nun territorio que conta con máis do 50% das entidades
singulares de poboación de España. Para iso cómpre recorrer a ferramentas analíticas que axuden
a coñecer, avaliar, localizar e comparar a distribución real dos servizos sobre o territorio e
comparala coa localización dos seus usuarios. Deste xeito, a partir do cálculo de indicadores
socioterritoriais, pódense coñecer as áreas con carencias, facilitando así as actuacións
pertinentes para corrixir estas deficiencias que poden acabar en procesos de exclusión
territorial. 22
Todas as explicacións desenvolvidas nas últimas décadas coinciden en sinalar que na orixe dos
problemas vinculados á falta de cohesión social e territorial está a desigualdade de ingresos nos
fogares. Como aparece a desigualdade económica e social, e como aumenta en todos os contextos
segue sendo un enigma, despois de moitos anos de preocupación e análise das causas e
consecuencias da mesma. Por suposto que todos coinciden en sinalar que a desigualdade está
moi relacionada coas diferenzas en salarios, pero non acaba aí. Outros factores relevantes son a
acumulación desigual da riqueza ao longo do tempo, unha diminución na protección do mercado
laboral ou dificultades para acceder a formación, ou o propio sistema impositivo.
No contexto europeo o sentimento de desigualdade pode intensificarse incluso cando
obxectivamente atopámonos ante sociedades que contan cun alto nivel de benestar económico.
De feito, nunca Galicia ten acadado tanto en desenvolvemento económico, social e cultural como
na actualidade, pero a percepción de que a redución da pobreza e a desigualdade está estancada
é tamén unha realidade palpable. Na sociedade comeza a dominar a idea de que as xeracións
futuras non se sentirán mellor que os seus pais.
A sensación de progreso é case máis importante que a sensación absoluta de benestar. Isto
significa que a desigualdade é moito máis que un problema meramente económico, é parte dun
problema moito máis grande que tamén inclúe a pobreza, o lento crecemento económico, a
exclusión social ou o acceso aos servizos esenciais. Por suposto, a pobreza en Galicia diferénciase
da pobreza en outros lugares en que somos máis ricos que a maioría do mundo, pero coa
información dispoñible, no ano 2020 o 22,1% dos galegos están en risco de pobreza e viven co
60% ou menos da mediana dos ingresos anuais por unidade de consumo. A situación ten
empeorado significativamente dende 2018, observándose un comportamento contracíclico dende
2008 especialmente rechamante e que parece ter finalizado coa crise da COVID-19. Non obstante,
aínda é demasiado pronto para realizar ningunha análise definitiva.

Subirats, J. (2005): “¿Es el territorio urbano una variable significativa en los procesos de inclusión y exclusión social?”,
Biblioteca virtual TOP, www.top.org.ar
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Se ben a cohesión social e territorial non estaba garantida antes da pandemia, a vulnerabilidade
dalgúns territorios debe esixir políticas especificas, sectoriais e territoriais para evitar unha maior
fragmentación de oportunidades. Neste novo contexto, as políticas non deben simplemente
adaptarse á presente situación, senón que deben fomentar novas fórmulas de prosperidade o que
esta na xustificación do Plan de recuperación acordado pola Comisión Europea, o Parlamento
Europeo e os dirixentes da UE. Necesitamos respostas disxuntivas, cambios consistentes,
duradeiros e innovadores na economía e na sociedade que senten as bases para unha Europa e
unha Galicia moderna e máis sostible.

DA EXCLUSIÓN SOCIAL Á EXCLUSIÓN TERRITORIAL
A exclusión social é un fenómeno complexo e multidimensional que fai referencia a situacións nas
que un individuo ou grupo de persoas, debido a moi diversas causas (sociais, políticas,
xeográficas...) teñen limitacións para acceder a certos recursos e servizos que para a maioría da
poboación están dispoñibles. En ocasións a exclusión prodúcese por unha acción explícita de
discriminación ou segregación de certos individuos dunha sociedade; pero na maioría dos casos,
a exclusión ven motivada polas propias condicións de funcionamento do sistema social, que non
permite a diferentes individuos (nunha gran maioría dos casos por un baixo nivel de renda) o
acceso aos bens e servizos que consideramos básicos. Polo tanto, son eses individuos, coas súas
características persoais, os que están en situación de exclusión.
A utilización deste concepto para definir ás persoas en situación de “desvantaxe” social pretende
considerar aspectos do fenómeno (coma o seu carácter multidimensional, relativo e dinámico)
que non estaban contemplados noutros termos empregados anteriormente coma é o caso da
pobreza. 23 Coa introdución do concepto de exclusión social, o foco do debate pasou a estar
centrado nas dimensións sociais e culturais do proceso de exclusión e non soamente na
desigualdade da renda e a exclusión material. Deste xeito, aínda que con unha interpretación
diferente, a análise da cohesión social conduce a situar no centro da investigación social cuestións
que son relevantes para a definición do que podemos entender por situacións de exclusión
territorial. En primeiro lugar, a situación de exclusión social non se define só pola falta de
recursos económicos (os mecanismos son multidimensionais). En segundo lugar, no
desencadeamento de situacións de exclusión social sitúase como principal elemento a dificultade
de acceso aos servizos. E por último, recoñécese que a situación de exclusión pódena sufrir
territorios, ademais de individuos ou grupos.

Arriba González, A. (2002): “El concepto de exclusión en política social”, Unidad de Políticas Comparadas (CSIC),
Documento de Trabajo 02-01.

23
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En calquera caso, a relación da exclusión social co territorio comeza nos espazos urbanos 24 máis
que no medio rural. Pero rapidamente cambia de orientación a medida que se xeneralizan os
procesos de abandono do rural. O medio rural pasa a ser considerado como unha sociedade moito
máis vulnerable que suma aos problemas de tipo laboral pola falta de oportunidades de emprego,
problemas demográficos (polo falta de relevo poboacional e envellecemento da poboación),
problemas de formación (pola falta de oferta educativa, especialmente na educación non
obrigatoria) ou problemas de accesibilidade a servizos básicos pola falta de infraestruturas 25.
Debido a todos estes factores, moitas zonas rurais experimentan grandes complicacións para
romper co círculo vicioso de pobreza e exclusión, como a dinámica territorial da poboación ten
amosado durante os últimos 70 anos en toda Europa, aínda que con diferentes intensidades.
Se a limitación no acceso a servizos e recursos básicos é o que determina as situacións de
exclusión, os núcleos de poboación que pola súa localización xeográfica se atopan nesa situación
deben ser considerados territorios excluídos socialmente. O concepto de exclusión territorial non
debe ser confundido cos aspectos territoriais ou a análise territorial da exclusión social. 26 Non se
refire a como se distribúen as persoas en situación de exclusión social no territorio, senón como
uns territorios (e, en xeral, as persoas que viven neles) sofren exclusión polo feito de estar
localizados neses asentamentos, non polos seus condicionantes persoais como nivel de renda ou
o nivel educativo, que é o que normalmente determinan a situación de exclusión. Estamos ante o
que podemos denominar "Territorios en Exclusión" que poden definirse en termos de "carencias"
ou "dificultades de acceso". Pero neste caso a dificultade non está motivada porque os individuos
non dispoñen dos suficientes "recursos" (ingresos, formación, cultura, saúde,…) que lles permitan
acceder aos bens e servizos básicos, senón que é a distancia entre a residencia dos individuos e a
localización dos servizos o que dificulta o acceso.
Se o obxectivo é acadar certo equilibrio territorial que faga sostible o mantemento da poboación
en gran parte do territorio no que se asenta actualmente, é necesario que no desenvolvemento
das políticas de inclusión social e nas accións concretas de loita contra a exclusión, a cuestión
territorial deba terse presente de xeito explícito, incorporándose novos indicadores para a súa
análise e seguimento. É lóxico que a dotación e localización de instalacións como escolas infantís,
centros de día ou centros de atención residencial se considere en relación directa co volume de
poboación, a estrutura por idade e sexo, os cambios previsibles a medio prazo e a súa distribución
territorial. Anticipar necesidades de gasto que permitan unha cobertura equitativa dos servizos
públicos é unha condición necesaria para poder garantir a súa propia sustentabilidade. Por todas

24 Na análise da exclusión social é a miúdo considerase que os excluídos socialmente están localizados en áreas moi
concretas (por exemplo, os barrios de vivendas sociais), separadas do resto da sociedade, que se converten polo tanto en
espazos excluídos. Estas zonas nas que os seus habitantes viven nunha situación de exclusión social ou de concentración
espacial da pobreza, vincúlanse ao concepto de marxinación. Non obstante, a orixe da exclusión nestes espazos non é o
territorio e a súa falta de acceso a determinados bens e servizos, senón as propias características das persoas e grupos
residentes.
25
Consejo Económico y Social España. Informe 01/2018 sobre El medio rural y su vertebración social y territorial.
26 Fernández Fernández, M. and Riveiro, D., 2018. A exclusión territorial como unha forma de manifestación dos procesos
de exclusión social. Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades, no. 30.
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estas razóns, ademais dos aspectos cuantitativos mencionados, o cambio demográfico ten unha
importante dimensión territorial que debe ser considerada e que require unha planificación
interdisciplinar e máis rigorosa. En resume, as dificultades de acceso aos servizos básicos agravan
os factores comúns que causan a pobreza e a exclusión social, e fan que as persoas desfavorecidas
nas zonas rurais resulten dobremente excluídas, sendo precisamente ese o motivo polo que estas
persoas poden abandonar estes núcleos rurais. En todo caso, recordar que os principios de
proximidade e accesibilidade non son algo novo. Xa en 1994, a carta de Aalborg sinalaba a
necesidade de promover a proximidade dos cidadáns aos espazos, servizos e equipamentos
públicos como principios básicos para a sustentabilidade territorial e a mellora da calidade de
vida.
A DISPERSIÓN DA POBOACIÓN: UNHA SINGULARIDADE QUE REQUIRE MEDIDAS ESPECIFICAS
Galicia, como a maior parte de Europa, é unha sociedade que envellece como resultado do avance
da esperanza de vida unido a unha forte redución na taxa de fecundidade. O cambio demográfico
é un desafío común a toda á sociedade europea. Pero ademais, Galicia mostra un poboamento
disperso con máis de 30.000 entidades de poboación (cerca da metade do conxunto de España,
cando só supón o 5,7% do total de poboación), moitas das cales non superan os 100 residentes
(en concreto o 98% dos núcleos, onde viven case 600.000 galegos). A distribución espacial da
poboación en Galicia é singular e tense convertido nun desafío de enormes dimensións, tanto
para a política de cohesión social como para achegar un equilibrio territorial real.
Os datos de Eurostat (GEOSTAT 2011) revelan dous elementos singulares na distribución da
poboación galega con respecto a outras rexións e países europeos. En primeiro lugar, Galicia ten
unha superficie deshabitada baixa en relación a Europa e sobre todo a España. Só o 13% das celas
da grella de 1 km2 en territorio español están poboadas, a porcentaxe máis baixa da Unión
Europea. En Galicia o 62% das celas contan con poboación unha cifra semellante á de países como
Francia, Italia e Alemaña onde o 68%, 57%, e 60% das celas da grella teñen un número positivo
de habitantes.
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Gráfico 8. Relación entre Densidade e Área Poboada en Europa.
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Fonte: Elaboración a partir de IGE. Distribución espacial das características da poboación de Galicia
por cuadrícula de 1km2 e GEOSTAT population grid 2011.

En segundo lugar, a poboación española está moi concentrada mentres que a galega está moi
dispersa, pero con importantes puntos de concentración da poboación nas áreas urbanas. En
concreto, cada cela de cuadrícula poboada en España alberga, de media, 737 habitantes, o
segundo valor máis alto da Unión Europea e moi por riba de países como Holanda (546), Francia
(168), Alemaña (376) ou Italia (453). En Galicia a densidade por quilometro cadrado poboado é
aproximadamente de 142 habitantes, significativamente inferior á media europea e claramente
inferior á de Portugal (255), Polonia (196) ou Escocia (200). Se temos en conta a densidade de
poboación tradicional (proporción de habitantes sobre a superficie total), en Galicia esta
densidade está moi próxima á de España (94 habitantes por quilómetro cadrado), sendo similar á
media europea e próxima aos valores de Francia e Portugal, con 114 e 119 habitantes por
quilómetro cadrado, respectivamente.
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Táboa 1. Clasificación das cuadrículas de 1km2 en función da poboación (Comparte información xa
presentada na Táboa 7 do tomo I – PEG 22-30).

Intervalo

% cuadrículas totais

% poboación total

Galicia

España

Galicia

España

0 habitantes

38,3%

87,7%

0,00%

0,00%

De 1 a 20 habitantes

27,3%

2,8%

2,87%

0,36%

De 21 a 49 habitantes

15,3%

2,0%

5,70%

0,72%

De 50 a 99 habitantes

8,8%

2,0%

6,94%

1,50%

De 100 a 499 habitantes

7,9%

3,2%

18,65%

7,87%

De 500 a 999 habitantes

1,1%

0,8%

8,42%

6,28%

De 1.000 a 2.499 habitantes

0,7%

0,7%

12,90%

12,85%

De 2.500 a 4.999 habitantes

0,3%

0,4%

11,05%

13,98%

De 5.000 a 9.999 habitantes

0,1%

0,2%

11,41%

17,20%

Mais de 10.000 habitantes

0,1%

0,2%

22,06%

39,26%

Fonte: Elaboración a partir de IGE. Distribución espacial das características da poboación de Galicia
por cuadrícula de 1km2 e INE Indicadores para celdas de 1 km2 y cartografía dixitalizada asociada.

A elevada dispersión da poboación supón que unha amplía parte do territorio galego (o 27,3%) se
caracterice como de baixa densidade (menos de 20 habitantes por quilómetro cadrado). En España
supón só o 2,8% da superficie e no conxunto de Europa acada o 16%, tendo en conta países
considerados de moi baixa densidade como os nórdicos. 27 Pero ao mesmo tempo, Galicia conta
con celas cunha densidade poboacional moi elevada nas áreas urbanas de Vigo e A Coruña (máis
de 30.000 habitantes por quilómetro cadrado), claramente por riba das celas de máxima
densidade de Bélxica (29.100), Alemaña (23.379), Grecia (28.880), Inglaterra (20.477) ou Países
Baixos (23.485). 28

A despoboación e un fenómeno xeralizado que afecta ao 50% dos concellos de España, pero que se concentra
territorialmente e tamén en termos de poboación en Galicia cando temos en conta o territorio non habitado. Non
obstante cando se cuantifica a intensidade do problema o punto de atención concéntrase en Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Estremadura e Aragón.
28
Vigo é a única área metropolitana española cun nivel de superficie construída per cápita superior á media das áreas
metropolitanas da OCDE, o que confirma a coexistencia en Galicia de dous modelos de poboamento extremos. Fonte:
Regiones y ciudades de la OCDE en un vistazo (OCDE regions and cities at a glance). Nota de país – España
27
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Galicia ofrece, por tanto, un modelo de poboamento híbrido e moi polarizado con elementos de
zonas de alta densidade de poboación xunto con áreas de forte despoboamento, nun contexto
xeral onde domina a dispersión “non planificada” da poboación nunha gran parte do territorio. A
estrutura da poboación e as tendencias demográficas actuais indican que o escenario máis
probable para Galicia nos próximos anos é unha diminución do número total de habitantes e un
incremento do peso do segmento de maior idade, agravando o fenómeno de envellecemento que
leva producindo desde fai xa bastantes anos. Por suposto, este escenario, como confirman as
proxeccións de poboación elaboradas por distintos organismos e institucións, non vai ser
homoxéneo xeograficamente, polo que se vai a incrementar o xa existente desequilibrio
territorial. A especialización xeográfica da economía concentra cada vez máis, a creación de
riqueza e emprego nas cidades e nas zonas costeiras, cun risco crecente de despoboación de
extensas áreas rurais do interior de Galicia. Os evidentes desequilibrios territoriais fan necesaria
a articulación de respostas individuais para lograr unha maior xustiza social. Con todo, a estrutura
do hábitat e ordenación do territorio poden ser tamén parte da solución: a xustiza social require
equidade territorial, e polo tanto unha organización territorial e dos servizos que non agrave as
desigualdades.

AFRONTAR O RETO DENDE A PLANIFICACIÓN
Ser capaces de ofrecer desde as administracións públicas un sistema de servizos sociais básicos
xusto e equitativo para toda a poboación convértese, nestas condicións, nun reto de enormes
dimensións, xa que en moitas ocasións vai chocar de xeito frontal coa esixencia social de ser
sostible e eficiente na provisión destes bens e servizos. Moito máis, cando a dinámica nos últimos
anos da poboación galega ofrece dous resultados extremos: núcleos que ameazan con quedarse
baleiros, fronte a núcleos e concellos que non paran de medrar e atraer mozos doutras áreas de
Galicia. Estes últimos son os 71 concellos que incrementaron a súa poboación dende o inicio deste
século e que, ou están na área funcional dalgunha das sete grandes cidades galegas, ou en
primeira liña de costa. Cada ano que pasa está máis consolidado por un lado o Eixe Atlántico
litoral e por outro unha Galicia interior que se despoboa e desertiza, sen capacidade de
renovación demográfica endóxena. O transvase de poboación cara ás áreas urbanas ten
importantes repercusións territoriais con amplas zonas da Galicia interior (pero tamén da
costeira) desertizadas. No último ano (2021) Galicia sumou 10 núcleos máis ao seu listado de
pobos abandonados para sumar un total de 1.873 (o que supó o 50% dos existentes en España).
Pero ademais, Galicia conta con 2.340 entidades onde oficialmente só residen unha ou dúas
persoas (o 70% dos núcleos que están a punto de desaparecer no conxunto de España). Polo tanto,
Galicia asiste a un importante despoboamento do rural, onde case un 12% das súas entidades
están xa deshabitadas ou a punto de desaparecer.
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O declive poboacional que soporta Galicia incide nas oportunidades reais e na calidade de vida
das persoas que habitan amplas áreas do seu territorio, o que se presenta como un desafío
territorial de equidade e de sustentabilidade para o Estado Social. Cómpre, logo, minimizar e
compensar os efectos dun círculo vicioso que relaciona declive demográfico, envellecemento,
déficit de servizos sociais e despoboamento. Este círculo é xa unha realidade para gran parte do
territorio rural galego. Afrontar esta nova situación require, en primeiro lugar, identificar co
máximo detalle posible onde e cando as persoas e comunidades atopan serias dificultades para
desenvolver un proxecto de vida equiparable ao que se pode desenvolver noutras zonas do seu
país. Cómpre tamén identificar cal é a dinámica recente a escala local da poboación en Galicia e
que factores están a influír nesa dinámica e por último, faise tamén necesario repensar e
planificar os servizos públicos en xeral e os de benestar en particular, para que esas persoas
poidan atopar resposta ás súas necesidades humanas básicas e ao desenvolvemento das súas
capacidades ao longo de todo o ciclo vital, en calquera dos asentamentos poboacionais de Galicia.
Seguramente non sexa posible facer social e económicamente viables todos os territorios en
declive demográfico de Galicia, pero moitos deles teñen un potencial real en termos de inclusión
social e laboral que debe ser considerado na planificación e nas actuacións desenvolvidas polos
diferentes niveis territoriais dos poderes públicos. Tamén debemos ser conscientes, que a
exclusión territorial non pode definirse só en termos dos servizos sociais. A falta de recursos
educativos, sanitarios ou financeiros son dimensións tan relevantes como a existencia de servizos
para a inclusión, a conciliación familiar e a autonomía das persoas. A exclusión territorial ten
efectos sobre a política social, pero tamén afecta transversalmente a toda a acción pública e a
todas as esferas da vida privada, polo que require dunha resposta global.
Non obstante, é importante contestar á cuestión de que pode facer a política social a favor da
inclusión territorial. O mandato legal obriga ás administracións públicas a levar a cabo un
desenvolvemento económico equilibrado e sostible para o conxunto do territorio. Tamén a lei
dispón que todas as persoas dispoñan dun nivel axeitado de servizos e de oportunidades. Polo
tanto, a resposta a esta primeira pregunta é afirmativa. Pero, entón, ¿que pode facer a
administración pública?
Unha posibilidade é adoptar unha actitude pasiva. Se consideramos que non é posible cambiar a
dinámica poboacional con actuacións directas ou indirectas, as accións deberán ir dirixidas a
asegurar o aceso aos servizos sociais alí onde se demanden. A administración guiará a súa
actuación á luz da demanda existente en cada momento, e con esta actitude podería reforzarse
o círculo vicioso. Se a demanda é “insuficiente”, é posible que non se ofreza o servizo ou se ofreza
en condicións distintas ás que se producirían en caso dunha maior demanda. Se non está
dispoñible o servizo nas condicións desexadas, mudamos de residencia, se mudamos de residencia
a demanda redúcese, se non temos demanda suficiente (redución da poboación) non se ofrece o
servizo nas mesas condicións.
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Unha segunda posibilidade é adoptar unha actitude proactiva e preguntarse cales son as
condicións que se poden mellorar para facer as zonas en declive máis atractivas e, tamén,
preguntarse como é posible facer esta labor desde os servizos educativos, sanitarios, deportivos,
culturais ou sociais. Esta actitude tería sentido se observamos que a xente cambia de residencia
por diferenzas nas condicións de vida (especialmente do acceso e calidade dos servizos públicos).
Segundo os datos do censo, pouco máis do 40% dos galegos viven no mesmo concello onde
naceron. No caso dos concellos nos que a dinámica de crecemento foi máis forte, o peso dos
nacidos no concello é moi reducido, o que supón que a dinámica poboacional dos mesmos ten
pouco que ver coa súa taxa de fecundidade e moito máis cos movementos migratorios interiores.
Polo tanto, é preciso preguntarse cales son os motivos que provocan estes movementos internos,
que son os finalmente responsables dos importantes desequilibrios territoriais que coñecemos
dende fai xa moitas décadas e que as políticas pasadas, non foron quen de mudar. A literatura
académica inclínase por analizar diferentes motivacións para cambiar de residencia, priorizando
os argumentos económicos (procura de emprego e mellora salarial), formativos, ou residenciais
(procura de melloras na calidade de vida). Os motivos de migración varían coa idade,
concentrándose os motivados pola procura de melloras na calidade de vida, no momento de
formar un fogar e cando se alcanza a idade de xubilación. En ambos casos os servizos sociais,
educativos e sanitarios poden ter un papel relevante nesa decisión e ser un elemento substancial
na fixación de poboación.
En consecuencia, a sostibilidade de calquera unidade poboacional depende fundamentalmente da
súa densidade urbana (poboación, vivendas e territorio) e das súas comunicacións co resto de
unidades centrais (é dicir, distancia en tempo aos servizos básicos, públicos e privados, entre os
que teñen unha gran relevancia os servizos sociais). Agora ben, neste sentido é necesario
circunscribir unha base xeográfica e socioeconómica que recolla as características destas
unidades poboacionais. Dentro deste contexto, os límites administrativos rexionais son
demasiado grandes para este tipo de análise e incluso a unidade municipal pode ser pouco
apropiada en determinadas zonas xeográficas, onde o asentamento da poboación en núcleos
dispersos podería falsear as análises baseadas na poboación e na densidade referida ao conxunto
da unidade administrativa como acabamos de mostrar. Polo tanto, pode ser prioritario aproveitar
entidades de poboación que sirvan coma núcleos de impulso para dar soporte ás contornas rurais
próximas e frear o seu abandono. Este é o obxectivo dos 26 nodos para o equilibrio do territorio
fixados nas Directrices para a Ordenación do Territorio de Galicia (DOTGALICIA) aprobadas en
febreiro de 2011 e que son definidos na mesma norma como “un conxunto de núcleos distribuídos
por todo o territorio capaces de acoller funcións urbanas básicas, garantir o acceso da poboación
rural aos servizos que a sociedade actual require e para proporcionar unha estrutura de
poboamento viable, xestionar o territorio e aproveitar as oportunidades existentes nel.”
Os Nodos para o equilibrio do territorio, son 26 municipios distribuídos por todo o territorio que
deben permitir acceder á poboación rural da súa área de influencia aos bens e servizos básicos
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que a sociedade actual demanda. O obxectivo é proporcionar unha estrutura de asentamentos
rurais viables, que permitan xestionar o territorio e aproveitar as oportunidades existentes. Esta
proposta propón focalizar os esforzos nun número reducido de municipios.
Se no que estamos interesados é na planificación das políticas educativas, laborais, de protección
social, así como na prestación de servizos sociais e sanitarios, tan relevante é coñecer o número
de potenciais usuarios como onde estes estarán localizados no futuro próximo. Por iso, é
imprescindible descender territorialmente na análise da política de cohesión social e territorial.
A actual distribución da poboación en Galicia obedece en gran medida á distribución desigual das
oportunidades económicas e á diferenzas na calidade de vida desas localizacións, que vinculamos
á accesibilidade a bens e servizos públicos e persoais. Se queremos modificar o comportamento
observado e frear o despoboamento de vastas zonas rurais interiores, debemos orientar as
políticas nestes dous ámbitos (favorecer a actividade económica e facilitar o acceso a servizos
básicos) que deben coordinarse adecuadamente. Defender o principio da cohesión territorial
require o desenvolvemento de novas formas de coordinación e un novo modelo de ordenación
territorial que facilite a comunicación intermunicipal e interurbana. Non debemos pensar só no
espazo rural, os novos espazos metropolitanos están en risco de reproducir no seu interior as
desigualdades sociais e territoriais presentes noutros ámbitos xeográficos.
Unha ultima reflexión. Nos últimos dous anos o impacto da COVID-19 parece estar influíndo
timidamente no equilibrio entre rural e urbano, aínda que é demasiado axiña para valorar a
magnitude deste impacto. Os diferentes confinamentos vividos fixeron que gran parte da
poboación queira vivir máis preto da natureza. Tamén a posibilidade de traballar en remoto
(imposta a boa parte da poboación activa); a perda de ingresos como consecuencia dos ERTE ou
mesmo a perda de traballo fixeron que a poboación volva a vista cara a pequenas localidades
rurais, coa idea de que gozarán de maior liberdade, un medio ambiente máis saudable e un estilo
de vida máis barato. Se esta tendencia será un efecto permanente ou se, pola contra, unha vez
rematada a pandemia, a tendencia invertérase, é algo que está por ver. O reto de atraer
poboación ás zonas rurais está en curso. 29 O seguinte paso é conseguir fixar a esta poboación,
para o que será imprescindible reforzar o papel vertebrador das cidades medianas; aumentar a
diversificación produtiva dos concellos máis pequenos; e garantir o acceso aos servizos,
mellorando as conexións de transporte e as infraestruturas tecnolóxicas, entre outras iniciativas.
No momento actual pechar a brecha dixital debe estar entre as primeiras prioridades. Nun
contexto de elevada dispersión da poboación, o traballo a distancia é unha posible alternativa de
desenvolvemento e prestación de servizos eficiente. Non obstante, contar con esta posibilidade
require que unha gran parte da poboación teña acceso a conexións a Internet rápidas e eficientes.

29 Entre xaneiro 2020 e xaneiro 2021 os concellos de mais de 30:000 habitantes perderon mais de 7500 residentes, mentres
que os concellos de menos de 1.000, ganaron 33 residentes. No ano anterior os concellos grandes gañaron 5.800
residentes mentres que os pequenos perderon 411 residentes.
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Galicia é a Comunidade de España menos cuberta pola infraestrutura dixital con só o 50% dos
edificios conectados a fibra en 2019 30 fronte o 90% en Madrid e o País Vasco.

OCDE (2020), A capacidade de traballo remoto é mo diferente por CC.AA. o que supón importantes diferencias no
impacto económico e social da imposición de restricións a mobilidade diaria. http://www.oecd.org/coronavirus/policyresponses/capacity-for-remote-working-can-affect-lockdown-costs-differently-across-places-0e85740e/.
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PA 4.1 Promover unha educación inclusiva e de calidade.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

4.1

Título da PA

Promover unha educación inclusiva e de calidade

ODS

4. Educación de calidade
10. Redución das desigualdades

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

421A - Dirección e servizos xerais de educación

de

422A - Educación infantil, primaria e ESO
422C - Ensinanzas universitarias
422D - Educación especial
422E - Ensinanzas artísticas
422G - Ensinanzas especiais
422H - Outras ensinanzas
422I - Formación e perfeccionamento do profesorado
422M - Ensinanza secundaria , formación profesional e outras ensinanzas
423A - Servizos e axudas complementarias da ensinanza
423B - Prevención do abandono escolar

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
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.
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,
nunha relación estreita coas empresas e coas competencias necesarias na estrutura produtiva de
Galicia.
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.
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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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.
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.
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.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•

•
•

•

•

•
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Acadar 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.
Elevar a cualificación do alumnado na FP de grao medio e superior, mellorando a súa calidade.
Aumentar a participación en formación profesional dual e aprendizaxe práctica, establecendo unha
relación directa coas empresas e axustando as competencias impartidas á estrutura produtiva de
Galicia.
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. Aumentar a transparencia e a rendición de contas das Universidades galegas.
Adaptar a rede escolar á menor demanda. Mellorar a eficiencia dos recursos escolares e reforzar
as redes escolares no rural. Utilizar ferramentas dixitais para mellorar a prestación do transporte
escolar e pechar fendas nas competencias dixitais.

TOMO II – PEG 22-30

OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.01

Título do OE

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.

Planificación
relacionada

Plan de arquitectura pedagóxica
Estratexia de Educación Dixital
Estratexia de Idiomas
Estratexia de convivencia e inclusión

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422A - Educación infantil, primaria e ESO

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de abandono escolar temperán na educación e na formación diminuíu continuamente desde
2012, ata situarse no 12,0% (15,5% no caso dos homes e 8,2% nas mulleres). Existe un diferencial
positivo co conxunto de España (16,0%), aínda que hai 2,1 puntos de distancia á media europea.

•

O 62,5% da poboación entre 25 e 64 anos completou como mínimo a 2ª etapa da ensinanza
secundaria, mellorando 5 puntos nos últimos catro anos (2017-2020). Hai diferenzas significativa
por sexo, a porcentaxe nos homes é do 58,7% fronte ao 66,3% nas mulleres. Esta porcentaxe é
lixeiramente inferior á conxunto do Estado pero hai case 20 puntos de diferenza coa media da UE.

•

A UE fixou o obxectivo de reducir a proporción do alumnado de 15 anos cun baixo nivel de
comprensión lectora, matemáticas e coñecementos científicos a menos do 15% en 2020. Cos datos
do Informe PISA de 2018 Galicia acada ese obxectivo en comprensión lectora e competencias en
ciencia, mellorando os datos de España e a UE, como tamén ocorre en coñecementos de
matemáticas, aínda que a porcentaxe é do 18,5%.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•
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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.).

TOMO II – PEG 22-30

•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Dotar a todos os centros educativos dun mínimo de medios tecnolóxicos adecuado.

•

Investir en eficiencia enerxética nos centros educativos.

•

Ampliacións e novos centros educativos máis sustentables e flexibles

•

Fomentar o desenvolvemento dun ecosistema educativo dixital de alto rendemento.

•

Maior presencia da educación dixital e contextos híbridos de ensinanza

•

Reforzar os métodos de aprendizaxe baseados na innovación e a tecnoloxía.

•

Revisar a situación do plurilingüísimo, desde o punto de vista das esixencias para a impartición das
linguas estranxeiras.

•

Incrementar o persoal nativo nas aulas para a impartición de linguas estranxeiras.

•

Conseguir que o currículo sexa áxil e eficaz.

•

Mellorar resultados educativos (o que inclúe desenvolver procesos de avaliación de resultados do
sistema).

•

Levar a cabo procesos de avaliación do sistema educativo para a medición de resultados

•

Continuar co labor de reforzo dos equipos de orientación

•

Reforzar os recursos de orientación e adaptalos ás necesidades do alumnado, especialmente nas
etapas de transición

•

Individualizar o máximo posible o ensino, para dar resposta ás necesidades individuais do alumnado

GRUPOS DESTINATARIOS
Centros docentes e nenos e nenas de ensino infantil e de primaria.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Redución do consumo anual de enerxía primaria en edificios públicos

Kwh/ano

Centros docentes con rendemento enerxético mellorado

Numero

Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación
subvencionadas

Número

Actuacións de mellora en centros educativos

Número

Novos postos escolares.

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Mulleres

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Mulleres

Número

Capacidade das aulas de instalacións educativas novas ou modernizadas

Número

Centros públicos apoiados para o desenvolvemento dos servizos, produtos

Número

e procesos dixitais

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Taxa de idoneidade aos 10 anos de idade.

Porcentaxe

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de
avaliación do alumnado de educación primaria.

Porcentaxe

Usuarios anuais das instalacións de educación novas ou modernizadas

Número

Consumo anual primario de enerxía dos centros

Kw/hora

Usuarios de novos produtos, servizos e aplicacións dixitais novas ou melloradas

Número
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.02

Título do OE

Reforzar o sistema educativo en educación secundaria mediante a reforma e a
modernización dos sistemas educativos, dos centros educativos dos centros
educativos sostibles e accesibles e o desenvolvemento de novas capacidades
para a economía dixital
Plan de arquitectura pedagóxica
Estratexia de Educación Dixital
Estratexia de Idiomas

Planificación
relacionada

Estratexia de convivencia e inclusión

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422M - Ensinanza secundaria , formación profesional e outras ensinanzas (parte)

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de abandono escolar temperán na educación e na formación diminuíu continuamente desde
2012, ata situarse no 12,0% (15,5% no caso dos homes e 8,2% nas mulleres). Existe un diferencial
positivo co conxunto de España (16,0%), aínda que hai 2,1 puntos de distancia á media europea.

•

A taxa de idoneidade aos 15 anos sitúase no 72,4% no curso 18-19, lixeiramente por enriba da media
nacional. A súa evolución é ascendente nos últimos anos, no curso 09-10 a taxa era do 60,6%.

•

O 62,5% da poboación entre 25 e 64 anos completou como mínimo a 2ª etapa da ensinanza
secundaria, mellorando 5 puntos nos últimos catro anos (2017-2020). Hai diferenzas significativa
por sexo, a porcentaxe nos homes é do 58,7% fronte ao 66,3% nas mulleres. Esta porcentaxe é
lixeiramente inferior á conxunto do Estado pero hai case 20 puntos de diferenza coa media da UE.

•

A UE fixou o obxectivo de reducir a proporción do alumnado de 15 anos cun baixo nivel de
comprensión lectora, matemáticas e coñecementos científicos a menos do 15% en 2020. Cos datos
do Informe PISA de 2018 Galicia acada ese obxectivo en comprensión lectora e competencias en
ciencia, mellorando os datos de España e a UE, como tamén ocorre en coñecementos de
matemáticas, aínda que a porcentaxe é do 18,5%.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Dotar a todos os centros educativos dun mínimo de medios tecnolóxicos adecuado.

•

Investir en eficiencia enerxética nos centros educativos.

•

Ampliacións e novos centros educativos máis sustentables e flexibles

•

Fomentar o desenvolvemento dun ecosistema educativo dixital de alto rendemento.

•

Maior presencia da educación dixital e contextos híbridos de ensinanza

•

Reforzar os métodos de aprendizaxe baseados na innovación e a tecnoloxía.

•

Revisar a situación do plurilingüísimo, desde o punto de vista das esixencias para a impartición das
linguas estranxeiras.

•

Incrementar o persoal nativo nas aulas para a impartición de linguas estranxeiras.

•

Conseguir que o currículo sexa áxil e eficaz.

•

Mellorar resultados educativos (o que inclúe desenvolver procesos de avaliación de resultados do
sistema).

•

Levar a cabo procesos de avaliación do sistema educativo para a medición de resultados

•

Continuar co labor de reforzo dos equipos de orientación

•

Reforzar os recurso de orientación e adaptalos ás necesidades do alumnado, especialmente nas
etapas de transición

•

Individualizar o máximo posible o ensino, para dar resposta ás necesidades individuais do alumnado

GRUPOS DESTINATARIOS
Centros docentes e nenos e nenas de ensino secundario e bacharelato
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Redución do consumo anual de enerxía primaria en edificios públicos

Kwh/ano

Centros docentes con rendemento enerxético mellorado

Número

Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación
subvencionadas

Número

Actuacións de mellora en centros educativos

Número

Novos postos escolares.

Número

Número de efectivos

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Mulleres

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Mulleres

Número

Capacidade das aulas de instalacións educativas novas ou modernizadas

Número

Centros públicos apoiados para o desenvolvemento dos servizos, produtos

Número

e procesos dixitais

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Taxa de idoneidade aos 14 anos de idade.

Porcentaxe

Abandono educativo temperán

Porcentaxe

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de
avaliación do alumnado de educación secundaria.

Porcentaxe

Usuarios anuais das instalacións de educación novas ou modernizadas

Número

Consumo anual primario de enerxía dos centros

Kw/hora

Usuarios de novos produtos, servizos e aplicacións dixitais novas ou melloradas

Número
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OE 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, nunha relación estreita coas empresas
e coas competencias necesarias na estrutura produtiva de Galicia.
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.03

Título do OE

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, nunha
relación estreita coas empresas e coas competencias necesarias na estrutura
produtiva de Galicia.

Planificación
relacionada

Estratexia de Formación Profesional Galicia 2030
Plan de nova arquitectura pedagóxica
Estratexia de Educación Dixital
Estratexia de convivencia e inclusión

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422K - Ensinanzas pesqueiras (parte)

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

422L - Capacitación e extensión agroforestal (parte)
422M - Ensinanza secundaria , formación profesional e outras ensinanzas (parte)

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de abandono escolar temperán na educación e na formación diminuíu continuamente desde
2012, ata situarse no 12,0% (15,5% no caso dos homes e 8,2% nas mulleres). Existe un diferencial
positivo co conxunto de España (16,0%), aínda que hai 2,1 puntos de distancia á media europea.

•

O 14,20% do alumnado de ensinanzas de réxime xeral está matriculado en ciclos formativos de
formación profesional (FP). O alumnado de FP, practicamente dobra o alumnado de bacharelato
(164%). O alumnado da FP de grao superior no curso 21-22 case iguala o alumnado de bacharelato

•

O alumnado de formación profesional medrou un 37% nos últimos 10 anos, e un 69% nos últimos
15 anos.

•

O 62,5% da poboación entre 25 e 64 anos completou como mínimo a 2ª etapa da ensinanza
secundaria, mellorando 5 puntos nos últimos catro anos (2017-2020). Hai diferenzas significativa
por sexo, a porcentaxe nos homes é do 58,7% fronte ao 66,3% nas mulleres. Esta porcentaxe é
lixeiramente inferior á conxunto do Estado pero hai case 20 puntos de diferenza coa media da UE.

•

En 2020 a porcentaxe da poboación de 16 a 24 anos que nin traballan, nin estudan, nin reciben
formación é do 5,2%, reducíndose 4 puntos nos últimos 5 anos.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

•

Mellora na calidade a través do desenvolvemento de redes de centros de excelencia, que
desenvolvan a súa actividade en base a estándares de calidade.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Definir unha oferta integrada, inclusiva e adaptada as necesidades dos sectores produtivos e do
territorio galego

•

Desenvolver procedementos de avaliación, recoñecemento e acreditación das competencias
profesionais adquiridas pola experiencia laboral, en colaboración co tecido produtivo e os axentes
do mercado laboral.

•

Impulso da innovación apicada e da dixitalización nos centros educativos e nas ensinanzas de
formación profesional.

•

Impulso ao emprendemento en colaboración co tecido emprendedor de Galicia

•

Promoción da difusión de boas prácticas e intercambio de experiencias , tanto do alumnado como
do profesorado, con outros países.

•

Posta en valor da rede de centros de excelencia, a través do aseguramento da calidade no seu
funcionamento e na formación do seu capital humano, o profesorado.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas que cursan ensinanzas de Formación Profesional (de grao básico, medio e superior, e cursos de
especialización).
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de efectivos

Número

Participantes en ciclos formativos. Homes

Número

Participantes en ciclos formativos. Mulleres

Número

Participantes no procedemento de acreditación de competencias profesionais.
Homes

Número

Participantes no procedemento de acreditación de competencias profesionais.
Mulleres

Número

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

Número

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

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Alumnado que opta pola formación profesional de grao medio fronte ao
bacharelato.
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Unidade de
medida
Número
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.04

Título do OE

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.

Planificación
relacionada

Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-2026

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422C – Ensinanzas universitarias

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Supérase o obxectivo de Europa 2020 consistente en lograr que o número de persoas con educación
superior de entre 30 e 34 anos acade o 40%, xa que en 2018 é do 46,1%.

•

A taxa de paro dos graduados universitarios galegos foi do 8,8% (situación laboral en 2019 dos
graduados no curso 13-14), oito décimas por enriba da media nacional. As menores taxas rexístranse
nas ciencias da saúde e en informática.

•

O 15,3% dos graduados non volvería a realizar estudos universitarios e un 25,3% cursaría unha
carreira distinta.

•

O 24,7% dos graduados universitarios do curso 13-14 residiron fóra de España ao rematar a carreira.
Esta cifra é do 22% no conxunto de España. Un 34% cambiaron a súa residencia a outra provincia
española.

•

A taxa de paro dos titulados de máster foi do 6,6%, por debaixo da media nacional. O 11,2% dos
titulados de máster completa un doutorado, a media nacional é do 9,7%. A porcentaxe dos homes
é do13,2% e a das mulleres do 9,9%.

•

O 13,5% dos titulados de máster non volvería a realizar estudos universitarios, esta porcentaxe a
nivel nacional é do 9,3%. Un 20% realizaría un máster distinto.
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•

A participación das persoas adultas (de 25 a 64 anos) na aprendizaxe é do 11,6% en 2020. Por sexos
a participación é 2,0 puntos máis alta no caso das mulleres.

•

En 2020 a porcentaxe da poboación de 16 a 24 anos que nin traballan, nin estudan, nin reciben
formación é do 5,2%, reducíndose 4 puntos nos últimos 5 anos.

•

A taxa de emprego dos graduados universitarios de Galicia do curso 2013-14 en 2018 foi do 83,3%,
inferior á media nacional.

•

Durante o período 2017-21, incorporáronse ao SUG, 13 novos graos e 21 novos másters
universitarios.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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, 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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Mellorar e completar o mapa de titulacións adaptado ás novas profesións, e evitando reiteracións.

•

Articular un sistema universitario sustentable (relacionado coa existencia de titulacións cun
número moi reducido de alumnado).

•

Establecer mecanismos que permitan unha maior comunicación empresa-universidade. Dispoñer
de canles para que as empresas trasladen as súas demandas en relación cos perfís profesionais que
precisan.

•

Potenciar as relacións empresa-universidade en todos os ámbitos e non só nas titulacións
tecnolóxicas.

•

Incrementar o nivel práctico da formación universitaria e mellorar a súa orientación cara ao
desempeño profesional.

•

Desenvolvemento de novas modalidades de titulacións como títulos duais, abertos e dobres.

•

Potenciar os máster que melloren a calidade e a empregabilidade dos máster universitarios.

•

Fomentar a complementariedade dos coñecementos tecnolóxicos e os coñecementos humanísticos
e sociais.

GRUPOS DESTINATARIOS
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
Persoas que cursan estudos universitarios

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Alumnado beneficiario por bolsas. Homes

Número

Alumnado beneficiario por bolsas. Mulleres

Número

Alumnado matriculado no sistema universitario de Galicia. Homes

Número

Alumnado matriculado no sistema universitario de Galicia. Mulleres

Número

Campus de especialización acreditados

Número

Novos graos implantados no SUG

Número

Novos másters implantados no SUG

Número

Másters co selo de excelencia

Número

Graos duais

Número

Centros docentes innovadores

Número

Actividades de reciclaxe e formación continua

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Taxa de graduación universitaria (só grao).

Porcentaxe

Taxa de emprego dos egresados universitarios

Porcentaxe
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OE 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.
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.05

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Estratexia de Educación Dixital
Estratexia de Idiomas
Estratexia de convivencia e inclusión

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

423B – Prevención do abandono escolar

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de abandono escolar temperán na educación e na formación diminuíu continuamente desde
2012, ata situarse no 12,0% (15,5% no caso dos homes e 8,2% nas mulleres). Existe un diferencial
positivo co conxunto de España (16,0%), aínda que hai 2,1 puntos de distancia á media europea.

•

A taxa de idoneidade aos 15 anos sitúase no 72,4% no curso 18-19, lixeiramente por enriba da media
nacional. A súa evolución é ascendente nos últimos anos, no curso 09-10 a taxa era do 60,6%.

•

A UE fixou o obxectivo de reducir a proporción do alumnado de 15 anos cun baixo nivel de
comprensión lectora, matemáticas e coñecementos científicos a menos do 15% en 2020. Cos datos
do Informe PISA de 2018 Galicia acada ese obxectivo en comprensión lectora e competencias en
ciencia, mellorando os datos de España e a UE, como tamén ocorre en coñecementos de
matemáticas, aínda que a porcentaxe é do 18,5%.

•

En 2020 a porcentaxe da poboación de 16 a 24 anos que nin traballan, nin estudan, nin reciben
formación é do 5,2%, reducíndose 4 puntos nos últimos 5 anos.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fortalecemento da atención á diversidade.

•

Continuar co labor de reforzo dos equipos de orientación.

•

Reforzar os recurso de orientación e adaptalos ás necesidades do alumnado, especialmente nas
etapas de transición.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas que cursan estudos de educación primaria e secundaria

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de efectivos

Número

Participantes en programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento
(PMAR). Homes

Número

Participantes en programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento
(PMAR). Mulleres

Número

Participantes en programas de reforzo, orientación e apoio -PROA. Homes

Número

Participantes en programas de reforzo, orientación e apoio -PROA. Mulleres

Número

Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de Formación.
Homes

Número

Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de Formación.
Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Abandono educativo temperán

Porcentaxe

Taxa de idoneidade aos 15 anos de idade.

Porcentaxe
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.06

Título do OE

Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis vinculado
á innovación e a investigación educativa, dirixido á mellora da súa práctica
docente.

Planificación
relacionada

Estratexia de Educación Dixital
Estratexia de Idiomas
Estratexia de convivencia e inclusión

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422I - Formación e perfeccionamento do profesorado

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

No ano 2020 participaron en accións formativas da Rede de Formación do sistema educativo un
total de 51.515 docentes, dos cales 13.145 foron homes e 38.370 mulleres.

•

En 2020 o 88% dos profesores que cursaron actividades formativas obtiveron unha titulación

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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 o reciclaxe profesional do profesorado, de xeito que se manteña actualizado á realidade
existente en cada momento e aliñado coas demandas do sistema educativo.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Incentivar a formación do persoal docente (e que a participación en accións formativas teña efectos,
positivos ou negativos no nivel do recoñecemento/desempeño profesional).

•

Proporcionar ao persoal docente formación en: - Novas tecnoloxías. - Idiomas. - Metodoloxías
didácticas (máis alá da aprendizaxe por proxectos).
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Elaborar unha programación formativa integral, desde a formación inicial, pasando polo acceso á
profesión e formación permanente, recollida nun estatuto docente e no marco dunha carreira
profesional.

•

Devolver ao persoal docente as condicións laborais e retributivas de épocas pasadas (anteriores
aos anos de axustes económicos).

•

Maior colaboración das familias e respecto ao labor do profesorado

GRUPOS DESTINATARIOS
Profesorado da educación pública

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Centros que participan en PFPP.

Número

Participantes en actividades de formación (Homes)

Número

Participantes en actividades de formación (Mulleres)

Número

Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de Formación.
Homes

Número

Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de Formación.
Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Profesorado que obtén unha acreditación trala súa participación en actividades
formativas
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.07

Título do OE

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.

Planificación
relacionada

Plan de arquitectura pedagóxica
Estratexia de Educación Dixital
Estratexia de Idiomas

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422D – Educación especial

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

422E – Ensinanzas artísticas
422G – Ensinanzas especiais
422H – Outras ensinanzas

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A participación das persoas adultas (de 25 a 64 anos) na aprendizaxe é do 11,6% en 2020. Por sexos
a participación é 2,0 puntos máis alta no caso das mulleres.

•

A porcentaxe da poboación de 16 a 24 anos que nin traballan, nin estudan, nin reciben formación é
do 9,1%, reducíndose 3 puntos e medio nos últimos 4 anos.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Accións de mellora das condicións de seguridade, funcionalidade, habitabilidade e accesibilidade
dos centros existentes.

•

Creación de novos postos escolares mediante a construción de novos centros ou ampliación dos
existentes, co correspondente equipamento asociado.

•

Axudas á gratuidade da educación especial.

GRUPOS DESTINATARIOS
Alumnado do sistema educativo do ensino especial e das ensinanzas de réxime especial

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación
subvencionadas

Número

Actuacións de mellora en centros educativos

Número

Número de efectivos

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Mulleres

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Mulleres

Número

Actuacións de estudo, difusión e promoción

Número

Entidades beneficiadas.

Número

Alumnado beneficiario por bolsas. Homes

Número

Alumnado beneficiario por bolsas. Mulleres

Número

Alumnado matriculado en ensinanzas artísticas e deportivas. Homes

Número

Alumnado matriculado en ensinanzas artísticas e deportivas. Mulleres

Número

Alumnado matriculado nas Escolas Oficiais de Idiomas. Homes

Número

Alumnado matriculado nas Escolas Oficiais de Idiomas. Mulleres

Número

Títulos emitidos polas EOIs. Homes

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Alumnado promovido por idioma (inglés) nas EOI

Número

OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.08

Título do OE

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

Planificación
relacionada
ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

421A - Dirección e servizos xerais de educación

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

423A - Servizos e axudas complementarias da ensinanza

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de abandono escolar temperán na educación e na formación diminuíu continuamente desde
2012, ata situarse no 12,0% (15,5% no caso dos homes e 8,2% nas mulleres). Existe un diferenzal
positivo co conxunto de España (16,0%), aínda que hai 2,1 puntos de distancia á media europea.

•

O persoal de atención á diversidade: orientadores, coidadores, PT, AL, ILSE acadou a cifra de 4.778
profesionais no curso 2020-2021 fronte aos 3.434 no curso 2015-2016 , un incremento do 40%.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
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•

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 fillos de familias inmigrantes co fin de garantir a súa plena
inclusión na sociedade.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Accións de posta a disposición do alumnado que requira recursos educativos complementarios
necesarios.

•

Mellorar as competencias clave, en especial en comunicación lingüística do alumnado.

•

Introducir nas titulacións universitarias contidos educativos que se lle esixen ao ensino secundario:
educación en valores, pensamento crítico etc.

•

Maior grao de colaboración das familias no labor educativo (o que implica maior respecto pola
función do profesorado e non poñer en cuestión permanentemente o labor docente).

GRUPOS DESTINATARIOS
Alumnado de ensino primario e secundario

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Poboación escolar que esta cuberta polos servizos públicos electrónicos
educativos

Persoas

Centros que participan no programa plurilingüe.

Número

Entidades beneficiadas.

Número

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

Número

Centros que participan en proxectos de innovación educativa

Número

Centros que participan en avaliacións do sistema educativo

Número

Número de avaliacións do sistema educativo

Número

Alumnado con dereito a reserva de praza no sistema de transporte público
regular de uso xeral

Número

Alumnado beneficiario por accións de facilitación de material escolar. Homes

Porcentaxe
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Alumnado beneficiario por accións de facilitación de material escolar. Mulleres

Porcentaxe

Alumnado beneficiario do transporte escolar. Homes

Porcentaxe

Alumnado beneficiario do transporte escolar. Mulleres

Porcentaxe

Alumnado beneficiario dos comedores escolares. Homes

Porcentaxe

Alumnado beneficiario dos comedores escolares. Mulleres

Porcentaxe

Alumnado participante en programas en inmersión lingüística. Homes

Número

Alumnado participante en programas en inmersión lingüística. Mulleres

Número

Alumnado usuario de libros dixitais. Homes

Número

Alumnado usuario de libros dixitais. Mulleres

Número

Alumnado premiado. Homes

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Alumnado beneficiario dos servizos e das axudas complementarios da
ensinanza.

Porcentaxe

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de
avaliación do alumnado de educación primaria.

Porcentaxe

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de
avaliación do alumnado de educación secundaria.

Porcentaxe
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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.
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

4.2

Título da PA

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

ODS

1. Fin da pobreza
5. Igualdade de xénero
10. Redución das desigualdades

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

311A -Dirección e servizos xerais de promoción social

de

Capítulo III: Protección e inclusión social

312A - Protección e inserción social
312C - Servizos sociais relativos ás migracións
313C - Servizos sociais comunitarios
312D - Programa de atención á dependencia
312E - Promoción da autonomía persoal e prevención da dependencia para
persoas con discapacidade e as persoas maiores
313B - Accións para a igualdade, protección e promoción da muller
313D - Protección e apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
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.
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.
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.
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.
4.2.6 Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias articulando
unha resposta global e coordinada.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
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Consolidar un sistema de garantía de ingresos para que as persoas con carencia de recursos
económicos en situación ou risco de exclusión social poidan acceder aos recursos básicos.
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. Mellorar
os itinerarios personalizados e avaliar os seus resultados, vencellar os servizos sociais e de
emprego en torno a os itinerarios.
Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia
e atender as necesidades derivadas da mesma.
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.
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.
Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias articulando unha
resposta global e coordinada.
Garantir a igualdade de oportunidades e o acceso ao mercado laboral e aos servizos públicos da
poboación retornada e inmigrante.
Mellorar a cobertura socioasistencial á emigración galega e á poboación retornada e inmigrante.
Facilitar o retorno orientado e amparado a Galicia de galegos e galegas no exterior, persoas de
segunda e terceira xeración que poidan asentarse en Galicia.
Vender un modo de vida galego, para posicionar Galicia como lugar atraínte para residir e traballar,
coa finalidade de dinamizar demográficamente a nosa comunidade co incremento da poboación
foránea.
Fortalecer os programas de apoio para o reforzo escolar e a superación dos desfasamentos
lingüísticos e traballar pola plena inclusión nas aulas.
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.01

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2021-2027 horizonte 2030
1. Fin da pobreza
2. Fame cero

ODS
OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

14. Renda mínima

Programas
gasto

312A - Protección e inserción social

de

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

De acordo cos datos de EUROSTAT, no ano 2019 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, 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.

•

En 2011 a porcentaxe de persoas en risco de pobreza ou exclusión social era do 22,1%; diminuíndo
en algo máis de tres puntos ata situarse en 2019 no 18,8% da poboación galega.

•

En 2019 o indicador AROPE é máis baixo en Galicia que en España e na UE-27 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.

•

A taxa de risco de pobreza ou exclusión 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 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%.

•

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
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%.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Consolidar, dende a complementariedade, un sistema integrado de garantía de ingresos para a
cobertura das necesidades básicas e promoción da inclusión sociolaboral das persoas en pobreza
ou risco de estalo.

•

Achegar os recursos e os servizos necesarios aos nos fogares nos que habiten persoas en situación
de dependencia.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Configurar a implantación en Galicia dun sistema de garantía de ingresos no que operan Goberno
Central e a Comunidade autónoma a través de prestacións e axudas de atención ás necesidades
básicas e situacións sociais de emerxencia que se articulen desde a eficacia, eficiencia e
complementariedade con procesos e accións promotoras da inclusión sociolaboral.

•

Modificar a regulación da Renda de Inclusión Social de Galicia e das Axudas de Inclusión Social para
acadar maior impacto na abordaxe das situacións de pobreza e carencias derivadas e das medidas
de inclusión social ou sociolaboral asociadas.

•

Reforzar a coordinación entre os servizos de Emprego e Inclusión para dotar de maior coherencia
e integralidade os procesos de inclusión sociolaboral vinculados ao dispositivo

•

Consolidar vías de colaboración con entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de
servizos de atención social e ás necesidades básicas.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas sen recursos ou escaseza e na que concorren, ademais, outros factores de vulnerabilidade ou
exclusión social

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Persoas perceptoras da RISGA. Homes

Número

Persoas perceptoras da RISGA. Mulleres

Número

Persoas beneficiadas. Homes

Número

Persoas beneficiadas. Mulleres

Número

Persoas en risco de exclusión atendidas para cobertura de necesidades básicas.
Homes

Número

Persoas en risco de exclusión atendidas para cobertura de necesidades básicas.
Mulleres

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Porcentaxe de persoas beneficiarias directas das prestacións sobre a poboación
(16-64 anos) en risco de pobreza

Porcentaxe

Número de fogares con carencia material severa

Porcentaxe

OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.02

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2021-2027 horizonte 2030.
Axenda Social Única de Galicia 2021-2024.
1. Fin da pobreza
2. Fame cero
3. Saúde e benestar
4. Educación de calidade
5. Igualdade de xénero
10. Redución das desigualdades

ODS

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais
3. Igualdade de oportunidades
4. Apoio activo para o emprego
Capítulo III: Protección e inclusión social
313C - Servizos sociais comunitarios
312C - Servizos sociais relativos ás migracións (P)

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

De acordo cos datos de EUROSTAT, no ano 2019 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, 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.

•

En 2011 a porcentaxe de persoas en risco de pobreza ou exclusión social era do 22,1%; diminuíndo
en algo máis de tres puntos ata situarse en 2019 no 18,8% da poboación galega.
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•

En 2019 o indicador AROPE é máis baixo en Galicia que en España e na UE-27 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.

•

A taxa de risco de pobreza ou exclusión 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 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%.

•

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
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%.

•

A evolución da taxa de risco de pobreza e da taxa de risco pobreza ou de exclusión social da
poboación estranxeira en Galicia no período 2011-2019 pon de manifesto a peor situación deste
colectivo en relación coa poboación de orixe española, situándose en 2019 en 32,9 puntos por riba
en taxa de risco de pobreza e 37,3 en taxa de risco de pobreza ou exclusión social, polo que é aínda
peor a situación da poboación extraese na sociedade galega.

•

A taxa de desemprego da poboación estranxeira, especialmente no caso das mulleres, situouse en
2019 nun 28,2% (12,5 puntos por riba da taxa das mulleres españolas). No caso dos homes a taxa en
2019 foi do 21,3% (8,5 puntos por riba da taxa dos homes españois)

•

Do total da poboación estranxeira en Galicia en 2019, un 29,9% non tiña ningún tipo de ingresos, o
que indica unha situación crítica para a subsistencia, e un 11,0% recibe ingresos a través de
prestacións

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Promover a inclusión sociolaboral das persoas en risco de exclusión a través de procesos
personalizados que consideren a especificidade da contorna territorial de residencia

•

Facilitar o acceso aos servizos ás persoas que residen en áreas en exclusión territorial, promovendo
a mobilidade da poboación e a prestación a través a través de servizos de atención itinerantes,
garantido a dispoñibilidade de servizos de transporte e facilitando a atención online trala formación
necesaria en TIC.

•

Desenvolver accións integrais que fomenten a diversidade e a igualdade de trato e a loita contra
todo tipo de discriminación para aumentar a inclusión socio-laboral, a contratación e o emprego
por conta propia das persoas inmigrantes e outras persoas en situación de vulnerabilidade, puntual
ou crónica.

•

Aumentar os recursos de formación profesional básica e os cursos para a obtención de certificados
de profesional e o seu acceso, a través do apoio na preparación do exame para adquirir o certificado
de competencias clave.

•

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.
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•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

•

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

•

Activar itinerarios integrados e personalizados de inserción, tendo en conta as diferenzas das zonas
rurais fronte as urbanas para mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de
exclusión social.

•

Definir novos modelos de formación profesional adaptada ás persoas en risco de exclusión.

•

Desenvolver modelos de acreditación de competencias adquiridas no estranxeiro e o
recoñecemento da experiencia laboral das persoas migrantes.

•

Previr o senfogarismo para evitar a súa aparición e consolidación e eliminar o chabolismo ou outras
situacións de infravivenda.

•

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.

•

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.

•

Apostar pola implementación de políticas que promovan o desenvolvemento comunitario como
elemento vertebrador da cohesión social e a sustentabilidade do sistema.

•

Favorecer a inmigración e a acollida da poboación recentemente chegada ás áreas rurais con
políticas integrais de benvida e acollida a novos/as residentes.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Promover a atención e acompañamento técnico e social a través do deseño e desenvolvemento de
itinerarios de inclusión social ou sociolaboral a participantes en risco ou situación de pobreza e/ou
exclusión social

•

Deseñar e desenvolver de programas especificamente dirixidos a atender factores de
vulnerabilidade e a súa interseccionalidade en persoas e grupos desfavorecidos

•

Promover proxectos de dinamización sociocomunitaria en áreas en exclusión territorial

•

Apoiar o desenvolvemento de programas de servizos sociais básicos e específicos de inclusión social
realizados polas corporacións locais; e accións promotoras da inclusión social desenvolvidas polas
entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais.

•

Manter a rede de servizos sociocomunitarios

•

Considerar a exclusión territorial como barrera á inserción sociolaboral. Ter en conta os problemas
asociados á mobilidade como un importante obstáculo para o acceso á formación e o emprego.

•

Identificar as zonas de concentración de poboación e localizar as áreas con servizos, de cara a unha
mellor planificación e distribución territorial dos recursos.

•

Definir exactamente os territorios afectados polo fenómeno da exclusión territorial; determinar se
efectivamente son as áreas rurais afastadas de núcleos de poboación importantes ou outro tipo de
zonas.

•

Facilitar formación no uso da e-administración para facilitar o acceso aos recursos.

•

Garantir os recursos técnicos e humanos adecuados e suficientes para o desenvolvemento dos
itinerarios, delimitando responsabilidades e garantindo a decisión da persoa.

•

Redefinir os IPI´s, aumentando os acompañamentos personalizados.

•

Activar mecanismos de coordinación intersectorial e interadministrativa para simplificar o
desenvolvemento dos itinerarios integrados.

•

Implantar instrumentos de seguimento e control dos servizos prestados no ámbito da inserción
socio laboral; avaliar tanto a acción da Administración pública como a das entidades colaboradoras.

•

Desenvolver protocolos de coordinación entre as entidades e axentes con competencia en emprego
con fin de optimizar as oportunidades de formación e emprego das mulleres vítimas de violencia
de xénero.

•

Establecer mecanismos áxiles para identificar ás mulleres máis vulnerables.

•

Promover itinerarios dirixidos a sectores menos feminizados e precarizados para as mulleres
vulnerables.

•

Impulsar a formación en sectores innovadores e con oportunidades de emprego no ámbito rural
(forestal, actividades de transformación, enerxías renovables etc.).

•

Promover a inclusión na Formación Profesional regrada, proporcionando os medios necesarios,
adaptándoa ás características de grupos de persoas con características similares e realizando unha
adaptación curricular axeitada.

•

Efectuar unha revisión completa da formación profesional para os colectivos en risco de exclusión
que podería incluír:
o
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS

•

o

Impulsar centros de “segundas oportunidades” (nos que se traballan competencias
básicas).

o

Reformular a FP Dual, para adaptala aos perfís das persoas demandantes, co fin de
reducir o fracaso escolar e proporcionar alternativas máis flexibles a estas persoas.

Flexibilizar distintos requisitos que afectan á poboación migrante para facer valer a súa formación
no mercado laboral:
o

Establecer un sistema autonómico alternativo de acreditación das competencias que
permita recoñecer a profesionalidade a través do sistema de acreditación de unidades
de competencia.

o

Unificar todos os criterios relacionados coa inscrición das persoas migrantes nas
oficinas de emprego.

•

Facilitar o acceso á formación do Servizo Público de Emprego de Galicia, en concreto aos cursos
AFD a todas as persoas migrantes, con independencia de se teñen ou non permiso de traballo.

•

Promover proxectos empresariais no medio rural para que as persoas inmigrantes se asenten
nestas contornas.

•

Articular plans integrais de acollida de maneira que se conecten os fluxos de inmigrantes con
oportunidades laborais tanto por conta allea como por conta propia. Por exemplo, desenvolver
procesos que faciliten o relevo interxeracional de negocios, especialmente no medio rural, a través
dun acompañamento de cando menos un ano.

•

Desenvolver os proxectos de inserción laboral vinculados á Risga por persoas profesionais
especializadas na orientación laboral, capaces de deseñar itinerarios realistas e factibles.

•

Ampliar e flexibilizar os recursos de apoio aos proxectos de inclusión de cada persoa, coa finalidade
de acadar unha boa adaptación ás súas circunstancias e necesidades persoais.

•

Establecer accións de discriminación positiva para mozas e mozos tutelados, extutetelados e
menores non acompañados/as.

•

Desenvolver políticas activas de emprego para a creación de postos de traballo dignos, de calidade
e con sensibilidade cara aos colectivos en risco de exclusión social.

•

Erradicar o chabolismo e a infravivenda

•

Garantir o acceso á vivenda digna con programas de acompañamento social.

•

Elaborar un plan educativo específico para erradicar problemáticas que afectan en maior medida a
nenas e nenos xitanos: absentismo, fracaso escolar e abandono temperán dos estudos. Poñer en
marcha programas específicos de reforzo educativo.

•

Desenvolver medidas que favorezan o recoñecemento institucional da cultura xitana para a
eliminación dos prexuízos e estereotipos.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas en risco de pobreza ou exclusión social e en xeral persoas usuarias dos servizos sociais
comunitarios. O colectivo de inmigrantes e retornados á Comunidade Autónoma de Galicia
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes en situación ou risco de exclusión social. Homes

Número

Participantes en situación ou risco de exclusión social. Mulleres

Número

Persoas galegas residentes no exterior e retornadas. Homes

Número

Persoas galegas residentes no exterior e retornadas. Mulleres

Número

Persoas migrantes, participantes de orixe estranxeira, minorías. Homes

Número

Persoas migrantes, participantes de orixe estranxeira, minorías. Mulleres

Número

Persoas usuarias dos servizos sociais comunitarios con intervención social
aberta rexistrados no SIUSS. Homes

Número

Persoas usuarias dos servizos sociais comunitarios con intervención social
aberta rexistrados no SIUSS. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social

Porcentaxe

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social da poboación de nacionalidade
estranxeira en Galicia

Porcentaxe
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.03

Título do OE

Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en
situación de dependencia e atender as necesidades derivadas da mesma

Planificación
relacionada

Plan de choque en Dependencia: simplificación normativa, administrativa,
reforzo de persoal.

ODS

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

OP

15. Pensións e prestacións de vellez

Pilar dos dereitos
sociais

312D - Programa de atención á dependencia

Programas
gasto

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

de

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Segundo a información proporcionada por IMSERSO o número de solicitudes de recoñecemento da
situación de dependencia e acceso ao Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD)
vixentes en Galicia en novembro de 2021 é de 77.833, un 2,86% sobre a poboación da rexión, dando
como resultado un total de 69.022 persoas beneficiarias con dereito a prestación (87,56% das
solicitudes), a maioría para axudas a domicilio (24.511), seguidas das prestacións económicas para
coidados familiares (15.143).

•

Evolución favorable da porcentaxe de persoas beneficiarias de prestación fronte ás persoas
beneficiarias con dereito a prestación (dun 82,36% en 2017 a 93,80% en novembro de 2021), e da
porcentaxe de persoas resolución que dá dereito a prestación ou servizo do SAAD.

•

En relación coa atención das persoas maiores identifícanse deficiencias de cobertura en Galicia,
tanto en termos absolutos como en relación coa media estatal. A principal fenda detéctase no
cociente de persoas maiores que reciben o servizo de teleasistencia que só é do 8,6%, fronte ao
18,5% da media de España. Tamén se advirten carencias na prestación económica de coidados
familiares que representa un porcentaxe de atención 11,25% inferior a media estatal e nas prazas
públicas residenciais cun 9,1% fronte ao 10,92% da media española.

•

Dous indicadores que si logran unha valoración máis positiva respecto á media estatal son os
relativos á porcentaxe do servizo de axuda no fogar, que representa case o dobre da media estatal,
e a súa intensidade horaria, moi superior a media española. A porcentaxe de beneficiarios en prazas
en Centros de Día para persoas maiores tamén é mi superior en Galicia (10,64%) fronte á media de
España (5,88%).

•

En conxunto, en Galicia o peso dos servizos profesionais do SAAD é do 80,3%, situándose 11,25%
por riba da media española, en terceira posición entre as comunidades con maior peso despois de
La Rioxa e Estremadura.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Apostar pola atención social á dependencia e a discapacidade na súa contorna vital e social,
reforzando a provisión de recursos de proximidade.

•

Actuar de xeito preventivo para contribuír e 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.

•

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 dependencia e das familias con persoas con dependencia
ou menores a cargo, con especial atención á monoparentalidade, de cara a mellora da súa calidade
de vida.

•

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.

•

Crear emprego vinculado ao sistema para a autonomía e atención á dependencia e potenciar a
sinerxía co sistema sanitario

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

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

•

Incremento das prestacións económicas do SAAD

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas en situación de dependencia que, por razóns derivadas da idade, enfermidade ou discapacidade
e ligadas á falta ou a perda de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial, precisan a atención
doutra ou doutras persoas ou axudas importantes para realizar as actividades básicas da vida diaria ou,
no caso das persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental, de outros apoios para a súa
autonomía persoal

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia. Homes

Número

Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia. Mulleres

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
% de persoas atendidas sobre o total de persoas recoñecidas cun grao
implantado

Porcentaxe

OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.04

Título do OE

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

Planificación
relacionada
ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais
12. Protección social
17. Inclusión das persoas con discapacidade
18. Coidados de longa duración
20. Acceso aos servizos esenciais

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

312E - Promoción da autonomía persoal e prevención da dependencia para
persoas con discapacidade e as persoas maiores

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

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.

•

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.

•

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%).

•

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.
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•

Tendencia ascendente desde 2014 da poboación que ten necesidades de atención e recursos por
presentar algún tipo de discapacidade, especialmente nos grupos de persoas de máis idade (a partir
dos 65 anos), que en 2020 supoñen o 53,2% do total das persoas que teñen recoñecidas unha
discapacidade.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fomentar actitudes positivas cara o coidado da saúde e a promoción da autonomía persoal:
fomento da actividade física e doutros hábitos de vida saudables, implantación de programas e
obradoiros prácticos de preparación para a xubilación.

•

Promover unha vida autónoma e activa, principalmente mediante solucións TIC e novos recursos
para actividades preventivas e hábitos saudables, con especial relevancia das accións destinadas a
reducir a fenda dixital entre as persoas maiores

•

Facilitar a accesibilidade universal como requisito para unha vida autónoma. Impulsar a
accesibilidade nos fogares para as persoas con diversidade con medidas de adaptación dos fogares
e outras achegas.

•

Fomentar o desenvolvemento do dereito do acceso ao emprego público das persoas con
discapacidade segundo a normativa vixente.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Promover o cumprimento das obrigas da empresa privada en materia de cotas de diversidade.

•

Promoción da formación e apoio ao aprendizaxe permanente das persoas maiores

•

Achegar os servizos sociais e asistenciais ao medio rural para promover que as persoas maiores
permanezan no seu domicilio e no seu contorno habitual durante o maior tempo posible

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas con discapacidade e persoas maiores con autonomía persoal e entidades que prestan os
servizos necesarios ás persoas con discapacidade e persoas maiores con autonomía persoal

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes en programas de prevención da dependencia. Homes

Número

Participantes en programas de prevención da dependencia. Mulleres

Número

Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia. Homes

Número

Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia. Mulleres

Número

Participantes con discapacidade. Homes

Número

Participantes con discapacidade. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Porcentaxe de poboación maior á que se dirixen os programas de prevención da
dependencia sobre a poboación maior de 55 anos

Porcentaxe

Porcentaxe de persoas con discapacidade que participan en programas de
promoción da autonomía persoal

Porcentaxe
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.05

Título do OE

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

Planificación
relacionada

VIII Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
2022-2027 (en proceso de elaboración)
Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018-2021
III Programa Muller e Ciencia 2022-2025 (en avanzado estado de elaboración)
Plan Corresponsables (programa do Ministerio de Igualdade, AGE)

ODS

5. Igualdade de xénero

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

2. Igualdade de xénero

Programas
gasto

313B - Accións para a igualdade, protección e promoción da muller

de

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de actividade feminina en 2020 foi do 47,7% fronte a un 57,1% dos homes. O diferenzal
reduciuse ata 2018, nos dous últimos anos incrementouse 1,3 puntos porcentuais.

•

En todos os grupos de idade, a taxa de actividade masculina é superior á feminina, de todos os
xeitos obsérvase que as diferenzas diminúen a medida que diminúe a idade.

•

A taxa de ocupación feminina en 2020 foi do 41,4% fronte a un 50,9% dos homes. O diferenzal
reduciuse ata 2018, nos dous últimos anos incrementouse 1,4 puntos porcentuais.

•

As mulleres presentan maiores porcentaxes de contratos a tempo parcial. Así, das persoas
ocupadas en Galicia no ano 2020 o 94,3% dos homes están ocupados a xornada completa, fronte
ao 78,4% das mulleres

•

Segundo a ocupación, pódese observar a menor presenza das mulleres en postos directivos, só o
34,2% dos directores ou xerentes de empresas son mulleres.

•

A fenda salarial, que representa a diferenza entre a ganancia media por hora dos homes e a
ganancia media por hora das mulleres como porcentaxe da ganancia media por hora dos homes, foi
no ano 2019 do 9,9%. Isto significa que os homes gañaban un 9,9% máis que as mulleres. A fenda
salarial en Galicia situouse nese ano por debaixo da UE-27, que alcanza o valor do 14,1% e da de
España, que alcanza o valor do 11,9%.

•

A actividade emprendedora das mulleres continúa coa tendencia positiva iniciada no ano 2016,
acadando o segundo maior valor para toda a serie 2005-2019. No caso dos homes non se aprecia
unha tendencia estable nos últimos anos alternando aumentos e descensos.
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•

En 2019 as emprendedoras galegas perciben menos oportunidades para emprender que os homes,
manifestando maior aversión ao risco (38,17% fronte a 34,22%) e maiores dúbidas sobre as súas
habilidades e coñecementos para emprender.

•

En 2017 en Galicia unhas 144.539 persoas realizan tarefas de coidado de persoas con dependencia.
A incidencia é maior entre o sexo feminino que entre o masculino: o 62,8% das persoas coidadoras
son mulleres fronte ao 37,2% dos homes. Ademais o 27,1% das mulleres coidadoras de dependentes
dedican ao coidado 70 ou máis horas á semana a esta tarefa.

•

A porcentaxe de pais e nais que realizan actividades cos fillos e fillas tras o fin da xornada educativa
no ano 2017 é sempre superior no caso das mulleres que na dos homes.

•

Segundo o sexo da persoa, a incidencia da redución da xornada laboral foi maior entre as mulleres
(o 14,85% das mulleres traballadoras con nenos e nenas menores de 13 anos) que entre os homes (
5,06%). De feito, 7 de cada 10 persoas que en 2017 reduciron a súa xornada de traballo eran
mulleres.

•

No ano 2020 o abandono educativo temperán situouse en Galicia no 12% e no caso das mulleres
este indicador obtivo o valor do 8,2% fronte ao 15,5% dos homes. A porcentaxe de mulleres con
nivel de formación alcanzado de educación terciaria é superior á dos homes

•

O acceso e actual predominio das mulleres na Educación Superior segue marcado pola súa masiva
presenza en determinadas ramas de coñecemento, especialmente nas Ciencias da Saúde e a súa
escasa presenza na rama máis técnica, enxeñerías e Arquitectura. Esta diferenza na elección de
ensinanzas condiciona e limita, en gran medida, a empregabilidade das mulleres no entorno
produtivo actual.

•

As mulleres con discapacidade, estranxeiras ou maiores de 45 anos presentan maiores dificultades
de acceso ao emprego e condicións laborais máis precarias.

•

Nos rangos de idade de 0 a 15 anos e de 50 a 64 anos a taxa de risco de pobreza das mulleres é
inferior á dos homes.

•

Maior incidencia do incremento da taxa de risco de pobreza na poboación nova, nos fogares con
nenos/as e mozos/as ao seu cargo, así como na poboación estranxeira. O 18,7% dos fogares con
nenos/as e mozos/as a cargo está nunha situación de pobreza, que ademais aumenta segundo o
número de menores. Ademais, un 41,6 dos fogares monoparentais (maioritariamente encabezados
por mulleres) atópanse en situación de pobreza.

•

Atendendo a presenza das mulleres no persoal docente e investigador (PDI) segundo categoría de
persoal pódese observar que a presenza é menor en todas as categorías, no caso da categoría de
catedráticas de Universidade só o 24% son mulleres.

•

De cada 1000 mulleres graduadas, só 29 o están no sector TIC (2,9%), e destas, unicamente 4
traballan no sector tecnolóxico (13,8% das graduadas en áreas TIC).

•

Polo que se refire ao uso das TIC, a fenda dixital de xénero da poboación de 16 a 74 anos reduciuse
considerablemente nos últimos anos, en moitos aspectos as mulleres superan aos homes como no
uso de Internet ou no caso do uso frecuente de internet.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.
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•

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.

•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

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

•

Potenciación da participación das mulleres en todos os ámbitos sociais en condicións de igualdade.

•

Implantar a educación gratuíta no tramo de 0 a 3 anos.

•

Facilitar servizos complementarios no tramo 0 a 3: servizos de transporte para a recollida da nena
ou neno no domicilio e reforzar os servizos de asistencia fóra do horario escolar para favorecer a
conciliación laboral e familiar.

•

Estudar as características da fenda salarial: estudo pormenorizado por grupos de idade, nivel de
estudos, momento familiar de acceso ao mercado laboral etc., para determinar que factores están
a influír na discriminación salarial e actuar sobre eles.

GRUPOS DESTINATARIOS
Mulleres e sociedade en xeral para promover a igualdade de homes e mulleres. Tamén son destinatarias
directas das axudas as entidades locais, as entidades de iniciativa social e os Centros de Información á
Muller dos concellos (CIM). Mulleres emprendedoras

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Mulleres que recibiron información, atención ou asesoramento nos CIMs

Número

Mulleres beneficiarias do programa de autoemprego da muller(EMEGA)

Número

Mulleres pertencentes a colectivos máis vulnerables que participan nas
actuacións

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Fenda salarial entre mulleres e homes

Porcentaxe

Taxa de ocupación de 16 a 64 anos feminina

Porcentaxe

OE 4.2.6. Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias
articulando unha resposta global e coordinada.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.06

Título do OE

Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e
consecuencias articulando unha resposta global e coordinada

Planificación
relacionada
ODS

5. Igualdade de xénero

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

2. Igualdade de xénero

Programas
gasto

313D - Protección e apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero

de

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

No ano 2020 en Galicia producíronse 6.078 denuncias por violencia de xénero, o que supón unha
taxa de 4,4 denuncias por mil mulleres.

•

Segundo os datos dos que dispón o punto de coordinación das ordes de protección de Galicia (PCOP)
dependente da Secretaría Xeral da Igualdade, actualmente están vixentes en Galicia 5.698 ordes de
protección a vítimas de violencia de xénero.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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
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•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Protección e apoio integral a vítimas de violencia de xénero.

•

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

•

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

•

Elaborar un novo marco regulador dos procesos de protección das mulleres vítimas de violencia de
xénero.

•

Dar resposta ás novas realidades e a problemáticas ou factores asociados ao risco de exclusión
social; problemáticas como o senfogarismo, as adiccións e os trastornos mentais que afectan a
mulleres vítimas de violencia de xénero que non está a recibir a protección e os apoios adecuados.

•

Priorizar o acceso de vítimas de violencia de xénero a postos de traballo.

•

Proporcionar unha renda aos fillos e fillas de mulleres vítimas mortais que quedan á tutela de
familiares.

•

Incluír medidas de atención específica a mulleres vítimas de prostitución e trata como forma
extrema da violencia de xénero.

•

Facilitar a execución de plans estratéxicos de abordaxe da violencia de xénero no ámbito local.

•

Impartir accións de sensibilización e formación especializada en violencia de xénero a persoal das
forzas e corpos de seguridade para a atención das vítimas nas súas dependencias (Policía local,
Policía municipal, Policía Nacional, Garda Civil).

•

Proporcionar formación especializada en xénero e sensibilización de profesionais do ámbito
xudicial: avogados/as, xuíces e xuízas, fiscais e/ou calquera outra persoa profesional que estea en
contacto coas vítimas da violencia de xénero.

•

Ofrecer un servizo continuado de acompañamento, tutela e apoio psicosocial ás vítimas de violencia
de xénero: mulleres, menores vítimas e familia afectada.

•

Realizar campañas de sensibilización sobre a violencia de xénero nos institutos e universidades, con
participación de persoas que vivisen unha situación de violencia de xénero

GRUPOS DESTINATARIOS
Mulleres e menores ao seu cargo vítimas de violencia de xénero.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

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

Número

Mulleres en atención psicolóxica nos programas de protección e apoio a vítimas
da violencia de xénero

Número

Mulleres vítimas de violencia de xénero en programas de inserción laboral

Número

Mulleres vítimas de trata ou explotación sexual

Número

Mulleres vítimas de violencia de xénero atendidas en centros de acollida

Número

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

Número

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

Número

Menores en atención psicolóxica atendidos nos programas de protección e
apoio a vítimas da violencia de xénero. Homes

Número

Menores en atención psicolóxica atendidos nos programas de protección e
apoio a vítimas da violencia de xénero. Mulleres

Número

Menores atendidos en centros de acollida nos programas de protección e apoio
a vítimas da violencia de xénero. Homes

Número

Menores atendidos en centros de acollida nos programas de protección e apoio
a vítimas da violencia de xénero. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Denuncias por violencia de xénero
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Unidade de
medida
Número
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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.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

4.3

Título da PA

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

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
11. Cidades e Comunidades Sustentables

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

151A - Fomento da lingua galega
431A - Dirección e servizos xerais de cultura
432B - Fomento das actividades culturais
432A - Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais
433A - Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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.
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.
4.3.3 Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia como un recurso
vivo e accesible.
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.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•

•
•

•
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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.
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.
Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia como un recurso vivo,
accesible e interesante para os nosos cidadáns e visitantes.
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•

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.
Desenvolver políticas lingüísticas eficaces destinadas a conseguir que a cidadanía teña garantida a
posibilidade de vivir en galego en todos os ámbitos.

OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.03.01

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Estratexia da Cultura Galega 2021.

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico.

Cidade da Cultura de Galicia. II Plan Estratéxico 2021-2027.

9. De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover
un turismo sustentable que cree postos de traballo e promova a cultura e os
produtos locais
11.4 Redobrar os esforzos para protexer e salvagardar o patrimonio cultural e
natural do mundo
5. Unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o desenvolvemento
integrado e sustentable das zonas urbanas, rurais e costeiras e as iniciativas
locais.

OP

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

431A - Dirección e servizos xerais de cultura
432B - Fomento das actividades culturais

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•
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Segundo o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no ano 2019, en Galicia hai 7.033 empresas
con actividade principal no sector cultural, un 6% máis que o ano anterior e que representan o 5,5%
do total estatal. Un 37,4% delas realiza actividades de deseño, creacións artísticas e de
espectáculos; o 10,7% pertencen ao sector das artes gráficas; un 11,5% teñen coma actividade
principal a fotografía e aproximadamente o 16,4% dedícanse á edición de libros e periódicos, ás
actividades cinematográficas e ás actividades de tradución e interpretación (aproximadamente
entre un 5-6% cada unha destas actividades); as bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades
TOMO II – PEG 22-30

culturais engloban o 3,2%. Por último hai un 18% das empresas que realizan determinadas
actividades de comercio e aluguer de produtos culturais.
•

O emprego en actividades culturais en 2019 ascende a 34.100 persoas o que supón o 3,1% do
emprego total en Galicia e o 4,8% do total nacional no ámbito cultural.

•

O gasto liquidado en cultura pola Administración autonómica galega ascende en 2018 a 78,7 millóns
de euros, o 6,7% do gasto autonómico. Representa o 0,77% do gasto total liquidado e o 0,13% do
PIB fronte á media do 0,10% das CC.AA. Este gasto ascende a 29,2 euros por habitante.

•

O gasto medio por persoa en bens e servizos culturais é de 226,8 euros anuais (2019), un 2,1% do
gasto total en bens e servizos dos fogares. O gasto medio reduciuse un 13% respecto ao ano 2016.
Deste gasto, algo máis da metade correspóndese con cotas de televisión, tratamento da
información e internet. A nivel nacional o gasto por persoa foi de 266,9 euros, un 2,2% do gasto
total.

•

Por outro lado, en 2020 hai en Galicia 144 editores con actividade cunha produción media de 19
libros inscritos en ISBN. Esta media é inferior a produción en España que acada os 26 libros por
editor.

•

A CRTVG configúrase na actualidade como una empresa de gran referencia informativa, cun
orzamento superior aos 100 millóns de euros, cunha capacidade laboral moi próxima aos 1.000
traballadores e cunha capacidade de investimento no tecido produtivo galego que supera os 40
millóns de euros.

•

O sector da cultura e da comunicación está a sufrir unha profunda transformación derivada do
avance das novas tecnoloxías e dos cambios nas rutinas de consumo dos individuos. O novo modelo
de negocio das empresas de comunicación ten como eixe central o usuario individual, en lugar do
denominado “masa”, termo empregado no século pasado para referirse a unha comunidade
aparentemente uniforme.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

•

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.

•

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.

•

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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•

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

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Estimular a oferta de contidos nos ámbitos da cultura e a demanda de ditos contidos por parte da
cidadanía. Mellorar a calidade da oferta cultural para as máis pequenas e pequenos e, sobre todo,
para a mocidade, que están moi afastados da oferta cultural do país.

•

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

•

Desenvolver desde a Cidade da Cultura de Galicia un programa interdisciplinar de acción cultural
contemporánea; e impulsar unha estratexia de innovación do sistema cultural e creativo da nosa
comunidade.

•

Fomentar a implantación de políticas culturais planificadas por parte da Administración
autonómica, para o que sería necesario unha maior formación neste senso por parte das persoas
con responsabilidades públicas.

•

Vertebración do ecosistema cultural galego a través dunha rede estable (asociación, federación,
clúster...), que permita a interlocución entre os distintos ámbitos que compoñen o sector cultural.

•

Accións de apoio para as e os xestores culturais de Galicia que optimicen o súa labor e o fagan máis
efectivo e eficiente.

•

Posta en marcha dunha estratexia de transferencia de coñecemento do sector creativo aos sectores
produtivos; incrementar a formación e a actualización continua das e dos axentes culturais,
creadoras e creadores, e persoas intermediarias.

•

Crear e potenciar vías estables de programación cultural que contribúan ao asentamento de
poboación no rural e á cohesión territorial.

•

Deseñar espazos e programacións culturais inclusivas para todos os colectivos sociais, para
potenciar a concepción social da cultura integradora e para asegurar a igualdade de oportunidades

•

Establecer liñas de apoio á formación das creadoras e creadores de base que permita consolidar
profesionais e un tecido empresarial con capacidade de crear produtos de calidade tamén
exportables.

•

Regular lexislativamente o emprego e o traballo cultural e erradicar o intrusión profesional e a
competencia desleal por persoas non profesionais do sector.

•

Mellorar os procesos de licitación pública: deben terse máis en conta os criterios técnicos e ter
menor peso os económicos.

•

Establecer medidas estratéxicas de apoio á creatividade, á I+D+i e á produción de obras
audiovisuais exportables.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Propiciar estruturas empresariais sólidas e con dimensión adecuada para competir.

•

Crear vías e canles estables de apoio, ademais de accións específicas de internacionalización das
empresas e dos produtos culturais.

•

Apoiar a creación dun mercado internacional para a música galega e a de culturas conexas para
fomentar unha maior visibilidade e capacidade de negocio no mercado internacional.

•

Establecer liñas de axuda e apoio aos procesos de dixitalización en todos os ámbitos culturais:
música (creación e interpretación), audiovisual, libro, revistas, prensa, fondo antigo, etc.

GRUPOS DESTINATARIOS
Os obxectivos e actividades integradas neste programa van destinados á poboación galega en xeral,
para que poida acceder a ela toda a cidadanía. Tamén van dirixidos ás empresas e autónomos da cultura,
así como entidades locais, asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro, que poderán
recibir axudas para levar a cabo programacións culturais, ou ben realizar obras e equipamentos nos
espazos e edificios dedicados as elas.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actuacións e programacións culturais desenvolvidas.

Número

Axudas concedidas aos sectores culturais: artes escénicas, música, audiovisual,
libro, artes visuais etc.

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Número de asistentes ás programacións promovidas pola Xunta de Galicia.

Número

Número de espectáculos na Rede Galega de Teatros e Auditorios.

Número

Número de participantes nas actividades culturais da Cidade da Cultura de
Galicia.

Número

329

TOMO II – PEG 22-30

OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.03.02

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Estratexia da Cultura Galega 2021

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico. Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar

Cidade da Cultura de Galicia. II Plan Estratéxico 2021-2027
e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turismo sustentable
que cree postos de traballo e promova a cultura e os produtos locais.
11. Cidades e comunidades sustentables. Meta 11.4 Redobrar os esforzos para
protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo
5. Unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o desenvolvemento
integrado e sustentable das zonas urbanas, rurais e costeiras e as iniciativas
locais.

OP

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

432A - Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais.

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

No ano 2018 hai en Galicia un total de 476 bibliotecas, concentrando o 7,4% do total nacional.

•

No ano 2018 producíronse 9.011.912 visitas ás bibliotecas galegas (un 11% máis que no ano 2016). E
no mesmo ano había 994.195 persoas inscritas nalgunha delas (das cales 861.043 eran adultos/as e
133.152 nenos/as). O número de inscritos aumentou só un 0,5% respecto ao ano 2016.

•

Na actualidade hai 11 museos xestionados directamente pola xunta e máis de 70 museos e
coleccións que se distribúen pola xeografía galega, pertencentes a administracións locais, a
fundacións privadas e á igrexa.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.
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•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Elaboración dun Plan da Lectura de Galicia e mellora do sistema de acceso aos servizos
bibliotecarios a través da virtualización e automatización dos servizos da Rede de Bibliotecas de
Galicia.

•

Impulsar e facer operativo o sistema de arquivos de Galicia.

•

Preservar e promover as actividades e os contidos dos museos e centros de interpretación do
patrimonio cultural.

•

Accións formativas destinadas a persoas con titulacións asociadas ao traballo neste tipo de
espazos (bibliotecas, arquivos, museos, etc.).

•

Accións que integren ás bibliotecas e outros servizos públicos na súa contorna social (colexios e
bibliotecas escolares, empresa local, creadores/as etc.) a fin de que a poboación na súa diversidade
(maiores, infancia, mocidade, poboación inmigrante, persoas con discapacidade etc.) goce destes
espazos máis próximos aos seus intereses. Asegurar a cobertura territorial do servicio das
bibliotecas: incorporación á Rede, mellora da calidade do servicio rural , bibliotecas itinerantes etc.

•

Reforzar as labores de conservación e mellora nos museos co fin de incrementar a oferta cultural
dos mesmos.

•

Promover o uso das tecnoloxías para a transformación dixital das institucións culturais.

GRUPOS DESTINATARIOS
Os obxectivos e actividades integradas neste programa van destinados a toda a poboación galega, de
todas as idades e de calquera estrato social ou laboral, así como a fundacións, asociacións culturais e
outras entidades públicas ou privadas que desenvolvan actividades nas materias de bibliotecas,
arquivos, museos e outros equipamentos culturais.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actividades culturais planificadas e executadas nas bibliotecas, museos e
arquivos, así como nos centros de interpretación.

Número

Persoas que fan uso da rede de bibliotecas de Galicia. Homes

Número
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Persoas que fan uso da rede de bibliotecas de Galicia. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Número de asistentes ás actividades culturais realizadas polas bibliotecas,
museos, arquivos e centros de interpretación.

Número

Número de axudas para todo tipo de equipamentos culturais de Galicia.

Número

Número de actuacións de dinamización da lectura.

Número

OE 4.3.3. Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia
como un recurso vivo e accesible.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.03.03

Título do OE

Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia
como un recurso vivo e accesible

Planificación
relacionada

Plan estratéxico para a conservación e a restauración do patrimonio cultural de
Galicia. Plan de convenios e intervencións 2022-2030.
Plan de Catedrais de Galicia
Plan de BIC dos Camiños a Santiago en Galicia
Plan de conservación do patrimonio cultural da Ribeira Sacra

ODS

11. Cidades e comunidades sustentables. Meta 11.4 Redobrar os esforzos para
protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo

OP

5. Unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o desenvolvemento
integrado e sustentable das zonas urbanas, rurais e costeiras e as iniciativas
locais.

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

433A - Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

En 2019 hai en Galicia 770 BIC (dos cales 688 declarados e 82 incoados) concentrando un 4,5% do
total nacional

•

En canto á distribución por tipo (2019): 634 son monumentos, 68 son sitios históricos, 50 conxuntos
históricos, 13 zonas arqueolóxicas e finalmente 5 xardíns históricos.
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•

No ano 2020 leváronse a cabo 161 obras e proxectos de conservación, restauración, protección e
promoción do patrimonio cultural

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Protección do patrimonio cultural coa incorporación ao mesmo de bens que posúan valores
culturais por medio do acrecentamento e desenvolvemento do Catálogo do Patrimonio Cultural de
Galicia e o Rexistro de Bens Declarados de Interese Cultural (BIC) e impulsando o desenvolvemento
de catálogos dos instrumentos de planeamento urbanístico e ordenación do territorio.

•

Conservación, restauración, rehabilitación e posta en valor dos bens que integran o patrimonio
cultural con especial atención aos bens declarados de interese cultural máis senlleiros como as
catedrais, os BIC relacionados cos camiños de Santiago, os xacementos arqueolóxicos de
titularidade pública máis relevantes e os bens culturais que caracterizan a paisaxe cultural da
Ribeira Sacra.

•

Difusión e ampliación do coñecemento sobre o patrimonio cultural.

•

Fomentar a comunicación e colaboración entre as diferentes administracións públicas vinculadas
ao patrimonio, e destas coas entidades privadas, mediante a posta en marcha de políticas
transversais e o fomento de instrumentos xurídicos colaborativos, integrando múltiples
perspectivas.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fomentar a "I+D+i cultural" dentro dun marco xurídico adecuado. Impulsar, promover e fomentar
o emprego das TIC e as novas tecnoloxías nas actuacións de protección, conservación, difusión e
valorización do patrimonio cultural.

•

Impulsar e aproveitar o patrimonio cultural como elemento de xeración de valor e de
desenvolvemento social, económico, educativo, cultural e turístico. Fomentar e impulsar o
mantemento dos usos existentes ou a incorporación de novos usos nos bens do patrimonio cultural
garantindo a súa coherencia, respecto e compatibilidade cos valores culturais protexidos; buscar e
promover a sustentabilidade das actuacións sobre o patrimonio cultural desde o punto de vista
económico, social e medioambiental, aplicando criterios de compromiso co planeta, de loita contra
o cambio climático e do principio “DNSH”, de non causar prexuízo ao medio ambiente. Procurar a
accesibilidade universal e a integración social nas accións que afecten ao patrimonio cultural.

•

Implantación de programas de sensibilización patrimonial no ámbito do ensino en todas as etapas
educativas e tamén co desenvolvendo programas de educación patrimonial dirixidos a todos os
ámbitos da formación e a educación: formal, non formal e informal.

GRUPOS DESTINATARIOS
A poboación galega en xeral, así como ás entidades públicas e privadas implicadas na conservación e
defensa do patrimonio cultural galego para que poidan valoralos e gozalos toda a cidadanía

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Obras e proxectos de conservación, restauración, protección e promoción do
patrimonio cultural

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Bens declarados de interese cultural (BIC)
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OE 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.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.03.04

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

ODS

11. Cidades e comunidades sustentables. Meta 11.4 Redobrar os esforzos para
protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo

OP

5. Unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o desenvolvemento
integrado e sustentable das zonas urbanas, rurais e costeiras e as iniciativas
locais.

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

151A - Fomento da lingua galega

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

No ano, e segundo datos do IGE (Enquisa estrutural dos fogares), 2018 o 57,59% dos galegos e das
galegas de 5 ou máis anos manifesta que sabe falar o galego moito, o 30,46% bastante e o 11,95%
pouco ou nada. Entre a poboación menor de 15 anos, a porcentaxe de persoas que saben falar pouco
ou nada o galego sitúase no 23,90%, mentres que entre a poboación de 65 ou máis anos sitúase no
8,84%.

•

A familia segue a ser a principal vía de aprendizaxe do idioma galego. O 83,36% dos galegos e das
galegas aprendeu a falar o galego neste ámbito, pero ao cinguirse á poboación menor de 30 anos a
escola supera á familia como medio de aprendizaxe: o 93,73% das persoas neste grupo de idade
aprendeu o galego na escola e o 69,99% coa familia.

•

En 2018 o 30,57% da poboación de Galicia fala sempre en galego. Esta porcentaxe é inferior á
rexistrada hai 5 anos en 0,63 puntos.

•

A porcentaxe de poboación que fala máis galego que castelán aumentou 1,43 puntos respecto ao
ano 2013 ata situarse no 21,72%; tamén aumentou a porcentaxe dos que falan máis castelán que
galego: 22,26% en 2013 e 23,32% en 2018.

•

Algo máis do 24% dos e das residentes en Galicia fala sempre en castelán, 1,85 puntos porcentuais
menos que en 2013.

•

O uso do galego é desigual dependendo da idade da poboación. Deste xeito, o 48,48% das persoas
de 65 ou máis anos fala habitualmente só en galego e un 24,91% utiliza máis o galego que o
castelán. Pola contra, entre os rapaces e as rapazas de 5 a 14 anos, o 14,27% habitualmente sempre
fala en galego, o 11,85% máis en galego que en castelán e o 73,88% restante utiliza sempre o
castelán ou máis castelán que galego.

335

TOMO II – PEG 22-30

•

No que respecta á lingua habitual de escritura, o castelán segue a ser a lingua máis utilizada polas
persoas que viven en Galicia. A porcentaxe de poboación que habitualmente escribe en galego é do
16,64%. Ao comparar os datos segundo a lingua na que falan habitualmente, obsérvase que entre
as persoas que sempre falan en galego, o 36,19% escribe habitualmente na mesma lingua e o 63,81%
faino en castelán.

•

O 44,34% da poboación de Galicia que ten fillos ou fillas fálalles en galego sempre, o 31,20% sempre
en castelán, o 13,85% máis castelán que galego e o 9,50% máis galego que castelán. No tocante
aos fillos e ás fillas, cabe destacar que arredor do 39% fala sempre en galego cos seus proxenitores
e arredor do 37% sempre en castelán.

•

Dentro do ámbito social, o uso exclusivo do galego está máis estendido nas relacións entre amigos.
O 34,12% da poboación de Galicia habitualmente fala sempre en galego cos amigos e coas amigas.
Porén, o 39,40% comunícase co profesorado dos seus fillos e fillas exclusivamente en castelán e o
34,07% sempre utiliza este idioma cos especialistas sanitarios.

•

No referente ao ámbito laboral, o 29,57% das persoas ocupadas de Galicia fala sempre en galego
cos compañeiros e coas compañeiras de traballo e o 18,61% utiliza máis galego que castelán. A
porcentaxe das persoas que falan sempre en galego ou máis galego que castelán cos seus
superiores sitúase no 42,79%.

•

No ámbito educativo a utilización de ambos idiomas, galego e castelán, é bastante parella: o 59,57%
das persoas que estudan en Galicia recibe a mesma proporción de clases en galego que en castelán.
Agora ben, se diferenciamos pola idade da persoa e, por conseguinte, por nivel educativo, esta
porcentaxe cambia: sobe ata o 72,72% para a poboación de 5 a 16 anos, pero baixa ata o 36,03%
entre a poboación de 17 ou máis anos. Este colectivo recibe o 46,48% das clases en castelán ou
maioritariamente neste idioma.

•

No ámbito dos medios de comunicación, e segundo se desprende da enquisa, o 17,65% 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 26,60% que sempre a ve en castelán. Á hora de escoitar a radio, o 14,26% faino
sempre en galego ou maioritariamente en galego. O uso do galego está menos estendido noutros
medios de comunicación. O 59,10% dos e das residentes en Galicia de 16 ou máis anos sempre le a
prensa en castelán, o 54,03% só le libros en castelán, o 69,47% navega pola rede sempre neste
idioma e o 52,07% emprégao sempre nas redes sociais

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.
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•

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.

•

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 temáticamente 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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Continuar co proceso de normalización lingüística en desenvolvemento do Plan xeral de
normalización da lingua galega.

•

Accións de fomento do uso da lingua galega na sociedade apoiando a creación, mantemento e
reforzamento dos servizos lingüísticos e a realización de programas de dinamización lingüística.

•

Accións de fomento do uso da lingua galega no ámbito empresarial.

•

Poñer en marcha as medidas aprobadas no Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2004.

•

Deseñar unha programación cultural en galego específica para sociedades de emigrantes
(neofalantes)

•

Dignificar o uso do galego a través de uso en ámbitos formais e educativos de alto nivel.

•

Asegurar unha competencia elevada na lingua galega oral e escrita entre a xuventude.

•

Promover actividades lúdicas, deportivas e doutros tipos (especialmente relacionadas coas redes
sociais) en galego.

•

Tomar medidas para que os medios públicos (CRTVG) difundan modelos exemplares de lingua
galega.

•

Poñer en marcha un Plan de dinamización da lingua galega no ámbito do deporte.

•

Darlle continuidade ao repositorio de proxectos do Fondo Xacobeo 21-22, a través dunha nova
convocatoria de proxectos culturais en lingua galega que incrementará a oferta de produtos e
servizos en galego para o público familiar e xuvenil.

•

Darlle continuidade ao Proxecto Nós para potenciar a dixitalización do galego co obxecto de
equiparar o seu uso en todo tipo de soportes dixitais e para o seu desenvolvemento en recursos
tecnolóxicos presentes e futuros. Todo isto posibilitará que o galego sexa unha lingua viva
dixitalmente e que a nosa sociedade poida usala con normalidade en todo tipo de dispositivos como
asistentes de voz, tradutores de alta calidade ou todo tipo de axentes conversacionais.
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GRUPOS DESTINATARIOS
As liñas de actuación van dirixidas á poboación galega en xeral e, neste ámbito, tamén a poboación que
demanda formación en lingua galega (CELGA). Ademais, son sectores prioritarios da acción
dinamizadora en lingua galega os seguintes: a familia, a mocidade e os grupos sociais que representan
o tecido económico das empresas culturais e dinamizadoras en lingua galega, así como outros sectores
máis especializados no eido da investigación lingüística e o desenvolvemento tecnolóxico a través de
ferramentas lingüísticas innovadoras e de intelixencia artificial. Pola súa importancia e a necesidade de
adquirir competencias lingüísticas en galego, dentro dos diferentes grupos sociais da poboación xeral,
debemos priorizar ao alumnado dos centros educativos de ensino non universitario, así como os
destinatarios de programas de dinamización lingüística no ámbito universitario e nos centros de
estudos e lectorados das Universidades de fóra de Galicia. A través da Rede de Dinamización Lingüística,
a programación de actividades e accións en lingua galega chega aos concellos e entidades integradas
nela (na actualidade máis de 220 concellos e entidades). Debemos engadir que os concellos son
colaboradores necesarios da nosa actividade a prol da lingua galega e, a súa vez, destinatarios dela, a
través das liñas de axudas e subvencións que reciben para incrementar a oferta de produtos e servizos
en galego ( servizos lingüísticos, actividades e programas de dinamización).Para os vindeiros anos
apóstase por chegar a un amplo abano da sociedade que interactúa a través das redes sociais.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Axudas concedidas para o fomento da lingua galega

Número

Participantes en accións de formación. Homes

Número

Participantes en accións de formación. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Persoas, agrupadas por sectores, receptoras das distintas actividades de
difusión, dinamización e normalización da lingua galega (sector económico,
mocidade, familiar, sector académico).
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PA 4.4 Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o
concepto de cidade única.
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

4.4

Título da PA

Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o
concepto de cidade única.

ODS

11. Cidades e Comunidades Sustentables

OP

3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

141A – Administración Local
511A - Dirección e servizos xerais de territorio e infraestruturas (p)
521A – Urbanismo
531A – Promoción de solo para actividades económicas
541E - Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade
571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
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 empresarial.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•

•

•

•
•

•
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Implementar modelos de negocio e desenvolvemento que fomenten a diversificación dos nichos de
mercado laboral rural. Favorecer o desenvolvemento dun tecido agroindustrial, co impulso de
actividades ligadas ao I+D+i e facilidades para a súa implantación. Impulsar e facilitar unha
formación e profesionalización adecuadas ás necesidades dos novos.
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. Mellorar a información cartográfica e desenvolver as directrices de
ordenación do territorio
Impulsar a planificación integrada das políticas e servizos territoriais e de xeito coordinado entre
as diferentes competencias e administracións.
Fomentar solo empresarial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais,
os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, así como a creación de reservas de
solo estratéxicas con destino á implantación de iniciativas empresariais en Galicia.
Mellora da gobernanza municipal e da cooperación intermunicipal de cara á maior eficiencia na
prestación dos servizos públicos básicos.
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OE 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 empresarial.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.04.01

Título do OE

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 empresarial

Planificación
relacionada

Plan tecnolóxico de modernización no ámbito da ordenación do territorio e do
urbanismo de Galicia 2021: Proxecto da Plataforma urbanística dixital de Galicia.
Plan básico autonómico de Galicia. Actualización anual continuada.
Promoción e formulación dos Plans básicos municipais en concellos de menos de
5000 habitantes sen instrumento de planeamento xeral.
Elaboración de cartografía a escala 1:5000 e 1:2000 adaptada a BTG e BTUG en
concellos nos que se promove e formula un Plan básico municipal.
Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico de Galicia:
instrumentos de ordenación territorial e urbanística

ODS

11. Cidades e comunidades sustentables

OP

3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

141A – Administración Local
511A - Dirección e servizos xerais de territorio e infraestruturas (p)
521A – Urbanismo
531A – Promoción de solo para actividades económicas
541E - Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade
571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Existencia dun importante desequilibrio territorial no asentamento empresarial.

•

Número de estudos de impacto e integración paisaxística realizados en 2019 (IGE): 67 (19 estudos
menos que no ano anterior, 2018).

•

Índice de saturación (Porcentaxe de superficie de solo urbano, actual e previsto, e de núcleo rural
respecto á total): 6,9% en 2019 (segundo datos do IGE).

•

Porcentaxe de poboación que vive en zonas pouco poboadas: 19% (2019, IGE). (19,8% en 2016).
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

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.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Elaboración, coordinación, seguimento e control das políticas territoriais e de utilización racional
do solo e dos seus instrumentos de planificación

•

Diversificar as actividades turísticas nas zonas rurais. Favorecer o crecemento do agroturismo, o
ecoturismo e o turismo cultural e histórico

•

Apoiar o desenvolvemento da economía prateada (mercados, actividades e problemas económicos
relacionados coas persoas maiores) nas zonas rurais.

•

Promover o desenvolvemento de incubadoras de economía social en áreas rurais

•

Facilitar a implantación da conectividade de banda ancha cunha maior coordinación institucional

•

Construír unha plataforma de software intelixente para mellorar a xestión dos servizos públicos
rurais

•

Avaliar a situación financeira da rede escolar fronte a medidas de custos ineludibles de pequenez
e afastamento e establecer un camiño claro cara a adaptación da rede escolar a partir das
proxeccións de poboación. Promover unha maior agrupación das escolas rurais e deseño dun plan
claro para a redución de escala do profesorado.

•

Programación e impulso da tramitación telemática dos instrumentos de planificación e proxectos
en materia de ordenación do territorio e urbanismo

•

Accións para racionalizar o crecemento residencial urbano e dos núcleos rurais
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Sistema de seguimento das DOT e dos restantes instrumentos de ordenación do territorio

•

Planificar novos desenvolvementos de solo empresarial e facilitar o acceso ao solo empresarial de
titularidade autonómica.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación da Comunidade Autónoma de Galicia

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actuacións de estudo, difusión e promoción

Número

Número de actuacións de mellora de contornos urbanos e dos núcleos rurais

Número

Estudos, proxectos, informes e/ou ditames en materia de urbanismo e
ordenación do territorio e litoral.

Número

Hectáreas cartografadas.

Hectáreas

Plans en elaboración

Número

Ordes de reposición da legalidade urbanística executadas de forma voluntaria

Número

Ordes de reposición da legalidade urbanística executadas subsidiariamente
pola administración

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR

Unidade de
medida

Número de empresas asentadas

Número

Número de parcelas adxudicadas

Número

Plans xerais de ordenación municipal aprobados

Número

Plans básicos de ordenación municipal aprobados

Número
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EIXE 5. GOBERNANZA
A Galicia que queremos debe contar cunhas administracións exemplares e eficientes, cuxo
funcionamento estea orientado cara aos resultados e o cumprimento e que, a través da rendición
de contas, permitan apreciar á cidadanía, como a súa boa xestión, converte os recursos captados
a través dos tributos e prezos públicos en bens e servizos de calidade, o que debe contribuír a
aumentar a valoración das institucións.
A elaboración dun plan estratéxico xa implica de seu un exercicio de impulso da gobernanza, ao
marcar as liñas prioritarias de actuación da acción de goberno dos próximos anos.
Con todo, esta debe ser acompañada dunha serie de ferramentas que, mediante a mellora do
funcionamento das administracións, no sentido amplo polo que actualmente entendemos o
termo gobernanza, garantan un desenvolvemento satisfactorio da acción de goberno que
posibilite o cumprimento dos obxectivos estratéxicos expostos. Para determinar e levar a cabo
estas melloras requírense tamén un marco conceptual e unha perspectiva estratéxica.
Adicionalmente, a Axenda 2030 converte nunha necesidade o anterior, ao ofrecer ás
administracións públicas un horizonte estratéxico ao que enfocar as súas políticas, tanto as de
carácter sectorial como as de natureza transversal. Na medida en que os desafíos que aquí se
definen son a medio prazo (envellecemento da poboación, novo réxime climático, revolución
tecnolóxica, avance das concepcións de democracia liberal, migracións, redución da desigualdade
e a pobreza, despoboamento do medio rural, desemprego…), superando as marxes dun ciclo
político de catro anos, requírese unha planificación coordinada para expor actuacións que axuden
a conseguilos, así como mecanismos de seguimento e rendición de contas que permitan avaliar o
seu cumprimento.
O cumprimento dos ODS, implica a articulación dun sistema de equivalencias entre os seus
obxectivos estratéxicos e os do PEG e a articulación dun Sistema de Gobernanza Pública que dea
resposta de forma efectiva a eses obxectivos e metas expostos.
Aínda que ningunha destas cuestións é allea ao quefacer dos últimos anos da Xunta de Galicia,
convén analizar que novos impulsos serán necesarios para mellorar a calidade institucional, a
coordinación e a eficiencia das administracións que operan na Comunidade Autónoma.
Por todo iso cabe preguntarse desde este punto de vista, cales son os retos que haberán de
enfrontar e cambios que necesitan as nosas administracións para prestar mellores servizos á
cidadanía, como ser máis modernas e eficientes, e como se poden transmitir mellor os resultados
da acción pública; de forma que se reforce a confianza na xestión pública baixo unhas expectativas
realistas.
Seguindo a teoría do cambio que guiou todo o proceso de planificación do presente PEG 20222030, identificamos cales son os principais retos aos que se enfrontarán as AAPP galegas nos
próximos dez anos:
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1. Culminar con éxito un cambio efectivo cara á cultura da xestión por obxectivos e rendición de
contas.
2. Xestionar a prestación de bens e servizos públicos, atendendo ás novas necesidades e a uns
parámetros de calidade crecentes nun contexto poboacional caracterizado pola alta dispersión e
a elevada idade media.
3. Culminar o proceso de modernización dos servizos públicos de forma que se desenvolvan
sistemas e procedementos máis eficientes, pero tamén máis sinxelos e amigables coa cidadanía,
de forma que este perciba unha administración próxima e resolutiva.
4. Xestionar unha alta taxa de reposición de persoal nun marco de necesidades cambiantes da
cidadanía.
5. Administrar os recursos públicos de forma eficaz e eficiente, mediante unhas finanzas
sostibles que se manteñan nuns niveis de débeda dos máis baixos dentro das CCAA, e financiados
cun sistema tributario estable, predicible e competitivo e que reverte á cidadanía a boa xestión
en forma de rebaixas tributarias en función das posibilidades de cada conxuntura.
6. Coordinar a acción das diferentes administracións que operan en Galicia para contar con masa
crítica financeira nas diferentes políticas de gasto que garantan o cumprimento dos obxectivos
marcados, acadando así a capilaridade que precisa unha poboación tan dispersa como a galega.
A última década ven caracterizada por un feito extraordinario como é a concorrencia, nun breve
espazo de tempo, de dúas grandes crises, a gran recesión económica do ano 2008 e a crise
sanitaria derivada da COVID-19. As dúas provocaron tensións na sociedade, na economía e por
suposto no servizo público, que foi sometido a unha proba de estrés tanto no ámbito financeiro
como nos recursos humanos das administracións públicas e ao tempo, na demanda dunha
renovada prestación de servizos dirixidos a unha cidadanía con maiores e novas necesidades.
Como sociedade, a pandemia ofreceunos a oportunidade de progresar como país, de medrar ante
as adversidades e confirmou o peso e a importancia das novas tecnoloxías en tódolos eidos, de
xeito que a evolución tecnolóxica recente e a pandemia fortaleceron o uso da interacción
intelixente entre a cidadanía e a administración.
Por estas razóns, atopámonos nun intre de gran protagonismo social que debe ser atendido e
percibido como un estímulo para mellorar, e aproveitarse para a formulación das novas políticas
públicas, pois simultaneamente ao proceso tecnolóxico, a sociedade aumenta a súa de demanda
de servizos, tanto dende a vertente cuantitativa como na cualitativa, e reclama máis participación
cidadá na esfera pública, ao tempo que esixe das institucións maior integridade e transparencia,
principios que se integran, como nunca antes o fixeran, no seo da administración.
Nunha sociedade cada vez máis esixente e mellor informada, o principal reto da administración
debe de ser xerar confianza, cara á cidadanía e cara ao tecido produtivo.
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As administracións seguen a manter como grandes funcións a provisión de bens e servizos
públicos e a redistribución da renda e a riqueza, para iso ostentan potestades reguladoras e
tributarias, posúen cantidades inxentes de información dos cidadáns, e teñen a capacidade e a
posibilidade de intervir na vida cotiá da xente, pero tamén deben ofrecer solucións a os seus
problemas. Necesariamente, este poder debe de ser exercido con responsabilidade e coa
suficiente transparencia e efectividade para xerar a confianza que demandan os receptores da
acción pública. Esa confianza pode verse ameazada por un mal funcionamento, unha resposta
tardía ou por un exceso de regulación que provoca distancia entre a administración e os
receptores do servicio público, que ademais contribúen á súa sustentabilidade económica e
política, polo que cómpre actuar en primeiro lugar de cara a eliminar esas eivas e interiorizar nos
servidores públicos que unha resposta inadecuada afecta á reputación de toda a organización e
que en último lugar deteriora a propia misión da administración.
As Administracións públicas deben facer un esforzo por garantir a atención integral da cidadanía,
buscando as canles máis axeitadas para facer efectivos os seus dereitos e traballar con
sensibilidade prestando atención a aqueles colectivos que pola súa diversidade social, idade,
situación económica, discapacidade, ou vulnerabilidade teñan especiais dificultades para
relacionarse coa Administración.
Na actuación administrativa actual e dos próximos anos, a modernización, a racionalización e a
axilidade dos procedementos administrativos e das actividades de xestión son tarefas
permanentes vencelladas á eficiencia, non sempre doadas de aplicar, que se verán facilitadas polo
desenvolvemento da intelixencia artificial e o Big Data, e que, necesariamente pasan por impulsar
a interoperabilidade dos datos propios e alleos das administracións, a explotación das bases de
datos propias e o uso de novas tecnoloxías e procesos; todo isto ademais de ter presente unha
maior sensibilidade social na calidade dos servizos, cimentada nos principios de simplicidade,
claridade e proximidade á cidadanía.
Non pode obviarse que esta transformación na forma de entender o servizo público debe ir
acompañada dun esforzo organizativo baseado nunha maior coordinación, transversalidade e
flexibilidade das estruturas existentes para atender as necesidades urxentes ou prioritarias, cun
modelo áxil de autoprovisión de servizos entre órganos e entidades do sector público, baixo a
dirección dos órganos encomendantes.
É oportuno continuar e incrementar o aproveitamento dos beneficios derivados do avance
tecnolóxico para xerar sistemas baseados nas novas ferramentas informáticas para mellorar a
toma de decisións, para liberar recursos en beneficio das tarefas de planificación estratéxica, para
o análise e control da xestión e dos resultados, para facilitar a avaliación dos obxectivos das
políticas públicas, para implementar o traballo mediante unha asignación por obxectivos ou
proxectos ás unidades e para facilitar a implantación da retribución baseada no desempeño.
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Estes novos retos condicionarán as necesidades de provisión e de formación do persoal do
servizos públicos.
Tendo presente todas estas consideracións, resulta necesario avanzar no proceso de
modernización da función pública, que tamén se verá afectada pola situación demográfica e polo
proceso de xubilacións dos cadros de persoal, polo que debe adaptarse ás novas necesidades,
debendo aproveitar as oportunidades que ofrece a dixitalización. A necesidade dun relevo
xeracional convertese pois nunha oportunidade de reforma do emprego público.
Ademais o espallamento da poboación galega require cada vez máis unha actuación concertada
das diferentes administración que operan no territorio na busca de solucións prestacionais útiles
e eficientes á cidadanía, en especial dos residentes en pequenos núcleos de poboación.
E todo isto nun marco no que seguirase a precisar a sustentabilidade das finanzas a medio prazo,
polo miúdo das autonómicas, nun contexto condicionado polas consecuencias da crise sanitaria.
Estes recursos haberán de permitir achegar os medios precisos para prestar un servizo públicos
de calidade e as políticas de apoio que se corresponden co núcleo das competencias da
administración autonómica.
Aspectos transversais como a contratación pública ou as medidas de fomento deben de ser
reforzadas e avaliadas para apoiar a recuperación de forma eficiente e garantindo o valor
engadido galego de cada actuación ou proxecto que impulse a Xunta de Galicia.
Para dar resposta a estes retos, as liñas de traballo que se expoñen neste eixo estratéxico,
podemos clasificalas ao redor de tres prioridades de actuación:
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Prioridade de Actuación 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 sinxelos, accesibles e
áxiles que redunden nunha atención eficiente e de calidade
Obxectivo Estratéxico 5.1.1. Optimización dos recursos humanos. Unha administración que
xestiona o seu persoal apostando pola innovación, o talento, a formación continua e
adaptada estruturalmente aos novos retos.
Obxectivo Estratéxico 5.1.2. Xestión orientada a resultados, transparencia e rendición de
contas. Unha administración centrada na cidadanía, próxima, áxil e eficaz, que xera
confianza baseada na transparencia e rendición de contas.
Obxectivo Estratéxico 5.1.3. Organizacións públicas integras. Unha administración
lexitimada e respectada diante da cidadanía pola súa integridade e boa xestión.
Prioridade de Actuación 5.2. Unhas finanzas sustentables para un crecemento san
Obxectivo Estratéxico 5.2.1. Proseguir na mellora da eficiencia das administracións
públicas e administrar os recursos públicos de forma eficaz e eficiente, mediante uns
servizos públicos sostibles.
Obxectivo Estratéxico 5.2.2. Mantemento dos niveis máis baixos de débeda de entre as
CCAA. Estabilidade e competitividade das finanzas públicas que favorezan un custe
moderado do servizo da débeda e un clima favorable ao investimento en Galicia.
Obxectivo Estratéxico 5.2.3. Sistema tributario competitivo e xusto, que apoia a os que
máis o precisan e incentiva a realización de negocios e proxectos vitais en Galicia.
Prioridade de Actuación 5.3 Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa
Obxectivo Estratéxico 5.3.1. Fortalecer a colaboración, cooperación e coordinación das
diferentes administracións públicas en busca da eficiencia na xestión do gasto público e da
mellora dos servizos á cidadanía, en especial dos maiores e dos que viven en zonas de
maior illamento.
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PA 5.1 Unha boa administración que avance nunha xestión que dea o maior valor engadido á
cidadanía, baseada na planificación e a avaliación das políticas públicas e a xestión baseada
en procedementos sinxelos, accesibles e áxiles que redunden nunha atención eficiente e de
calidade.

OE 5.1.1. Optimización dos recursos humanos. Unha administración que xestiona o seu
persoal apostando pola innovación e o talento e adaptada estruturalmente aos novos retos.
O persoal da administración é o seu principal activo, e, por tanto o principal actor chamado a
aplicar os anteriores procesos coa dilixencia e profesionalidade que demostrou en momentos tan
difíciles como a actual pandemia. Para iso debe coidarse a súa selección e formación continua ao
longo da súa vida laboral. Os próximos anos a xestión de persoal enfrontará grandes retos que
implicarán unha xestión eficaz do activo máis valioso da administración. Dentro destas actuacións
destacamos:
-

Planificación estratéxica de RRHH, con especial atención ás baixas en persoal con obxecto das

xubilacións e ás novas demandas de perfís profesionais no emprego público. Estudos de
prospectiva de evolución de persoal e necesidades de novos empregos, así como de xestión
planificada de vacantes. Reforma dos sistemas selectivos e implantación de formación inicial de
carácter tamén selectiva, con incidencia en valores públicos. Profesionalización gradual dos niveis
directivos. Desenvolvemento e impulso das estruturas directivas intermedias na función pública.
Diálogo social estratéxico co horizonte posto nas transformacións que sufrirá a Administración
Pública na década 2020-2030 e en identificar e compartir como afectarán a cada organización
pública.
-

Redución da temporalidade, automatización dos concursos e procesos selectivos.
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Gráfico 9. Evolución dos efectivos de persoal da Comunidade Autónoma.
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Fonte: IGE.

A creación de valor a través dos profesionais que traballan na administración, a xestión do
coñecemento e a necesidade de adaptarse a novos perfís baseados nas novas competencias,
convértense en eixo da política de función pública.
As estruturas das administracións públicas en España teñen mudado pouco nos últimos 40 anos,
o mesmo acontece coa estrutura da Xunta de Galicia onde continua a ser o vector principal unha
organización xerárquica das consellerías.
Faise preciso realizar un esforzo organizativo baseado nunha maior coordinación e
transversalidade das estruturas existentes, con mecanismos que primen a correlación dos
recursos e as necesidades das diferentes áreas na prestación dos servizos públicos, e o reforzo
do traballo en modo colaborativo, que permitan priorizar o labor de planificación, análise e
rendición de contas.

Principais retos relacionados co Obxectivo Estratéxico
•

Avanzar cara unha administración que aposte por unha revisión da súa función pública,

baseada na estratexia, na planificación e na profesionalidade.
•

Basear a cobertura de necesidades de recursos humanos na administración na procura do

suficiente equilibrio entre a captación de talento novo e externo e o impulso da carreira
profesional.
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•

Determinar as necesidades de selección e renovación do persoal na cobertura de vacantes

e especialmente en elementos cualitativos, como as cargas de traballo, as necesidades
funcionais e os novos perfís profesionais.
•

Adaptar a actual estrutura da función pública aos retos dunha administración máis

dixitalizada e baseada na análise, que afronte o cambio da automatización de procesos para
afondar na procura e avaliación de novas necesidades públicas.
•

Circunscribir a feitos excepcionais os contratos de duración determinada derivados de

circunstancias previsibles ou imprevisibles, fornecendo un sistema de cobertura máis áxil e
unha adaptación flexible das estruturas organizativas ás necesidades do servizo público.
•

Apostar por favorecer a residencia do persoal funcionario en zonas pouco poboadas do

medio rural para fomentar o incremento de poboación neste eido.
•

Implantar e consolidar un sistema que valore o traballo por obxectivos e por proxectos, que

permita medir o traballo realizado e analizar, a partir da métrica, o cumprimento dos
obxectivos das políticas públicas, que facilite a avaliación das mesmas e a rendición de contas.
•

Acadar unha maior profesionalización do persoal ao servizo das Administracións públicas,

impartindo unha formación de calidade e promovendo a formación continuada ao longo da vida
profesional dos empregados públicos. Fomentar a formación e a práctica nas competencias e
habilidades transversais, en especial as directivas e as especializadas.
•

Acadar unha organización flexible adaptable facilmente aos cambios, que permita facer

fronte a situacións non previstas mediante a implantación de sistemas organizativos e
colaborativos que primen estruturas temporais ou as dinámicas de grupos de traballo.
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OE 5.1.2. Xestión orientada a resultados, transparencia e rendición de contas. Unha
administración centrada na cidadanía, próxima, áxil e eficaz, que xera confianza baseada na
transparencia e rendición de contas.

Sinalaba o profesor Fuentes Quintana cando refería aos indicadores do bo funcionamento das
institucións, que a transparencia é ao sector público o que os prezos ao privado. Impulsar unha
política de profundización da rendición de contas e a transparencia, tanto desde o punto de vista
subxectivo (quen debe render contas) como obxectivo (cal é a información relevante que se debe
facer pública e como), mellorando sistemas de acceso á información e facendo está máis
comprensible, así como de supervisión e control na súa aplicación.
A ferramentas dixitais e o open data, abren un novo mundo de posibilidades nesta materia no
que é necesario avanzar. Avanzar na dixitalización e na apertura de datos como reforzo da
transparencia e do desenvolvemento económico é un elemento de peche básico deste modelo
orientado a resultados. Elaborar un sistema de gobernanza de datos e de seguimento dos plans
e políticas públicas tórnase por tanto fundamental.
A rendición de contas é a base da democracia (Bernard Manin, 1999). Débense implantar
paulatinamente sistemas de rendición de contas obxectivos que se unan aos plans de goberno e
de mandato, aos plans operativos anuais e ao propio orzamento da institución (de aí, o apartado
de seguimento e avaliación deste plan, que introduce ferramentas de transparencia efectiva para
que calquera cidadán interesado poda seguir a súa execución). O anterior debe completarse con
unhas administracións públicas abertas coa participación cidadá dende diferentes perspectivas.
Para o que é necesario analizar en que casos convén impulsar as diferentes modalidades de
participación cidadá nas políticas das diferentes administracións.
A administración debe situar á cidadanía no centro da súa xestión para convertela no eixo de
todas as súas actuacións, que dea respostas eficaces para unhas novas expectativas da cidadanía.
A experiencia da pandemia amosou unha resposta pública solvente ante a necesidade de acelerar
a transformación dixital das ferramentas de traballo e fortaleceu a interacción dixital entre
cidadanía e administración.
Nun momento no que se constatan as circunstancias técnicas idóneas para universalizar a xestión
electrónica dos procedementos, estamos en condicións de promover unha nova cultura
administrativa innovadora e transversal que en lugar de asumir un papel reactivo ante as
peticións recibidas pola cidadanía pase a ter un papel activo iniciando actuacións que en base á
gobernanza de datos obteña información individualizada e oferte, previo consentimento do
interesado, servizos ou procesos que poidan resultar do seu interese.
Os modelos burocráticos baseados nunha relación de superioridade da administración fronte ao
administrado propios do século pasado están a ser paulatinamente substituídos por pequenos
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pasos de modernización baseados no ofrecemento de servizos personalizados, que comezaron na
administración tributaria cos borradores de declaración tributaria, e que paulatinamente teñen
camiñado cara á proactividade da acción pública.
Estes novos modelos incorporan un concepto de consumidor de servizo público caracterizado por
unha elevada demanda da calidade na recepción dos servizos e máis esixente e crítico co modelo
tradicional de prestación. Necesidades que eran difíciles de adiviñar fai apenas 20 anos constitúen
hoxe en día prácticas cotiás na carteira de servizos das administracións. A administración
autonómica debe de afrontar estes retos como un novo modelo de xestión pública centrada na
cidadanía.
Antes de pensar que significa un cambio tecnolóxico debemos de pensar que se trata dunha
necesidade funcional da organización, en consecuencia tamén cultural, e polo tanto débese
asumir un papel activo iniciando actuacións, para convertelo en ofrecemento de servizos. Deste
xeito, a perspectiva da innovación na prestación de servizos debe de ser transversal ao conxunto
de accións que realizan as consellerías.
As distintas liñas de comunicación coa cidadanía deben escalarse en función da poboación diana
á que van dirixidas e das prioridades de intervención, realizando unha segmentación e
sectorización dos destinatarios que permita unha maior persoalización dos servizos ofrecidos.

Principais retos relacionados co Obxectivo Estratéxico
•

Afianzar unha administración proactiva e prestadora de servizos personalizados.

•

Mudar a cultura da administración e dos seus empregados dende unha visión burocrática

cara a unha visión dinámica que sitúa á cidadanía como razón de ser da súa misión.
•

Atender a diversidade xeracional, especialmente para colectivos con dificultades de usos

das novas tecnoloxías.
•

Facilitar o acceso dixital mediante a robotización, a linguaxe clara e a mellora da interacción

entre administración e persoas beneficiarias de servizos.
•

Automatizar a tramitación e resolución de procedementos administrativos baseada na

interoperabilidade dos datos doutras administracións, na interconexión entre as distintas
administracións, na explotación das bases de datos da Xunta e o uso de tecnoloxías disruptivas.
•

Consolidar unha administración sinxela e facilitadora que mude do esquema burocrático

cara a unha cidadanía demandante de servizos de calidade.
•

Modernizar e dixitalizar todos os procedementos administrativos coa finalidade de facelos

máis sinxelos e accesibles á cidadanía.
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•

Impulsar unha administración que avance na eficiencia, transparencia, control e rendición

de contas.
•

Impulsar a apertura de datos e a reutilización da información do sector público.

•

Garantir a transparencia, integridade e responsabilidade da actuación da administración

pública e no gasto de fondos públicos, facendo fincapé en aplicar con rigor a normativa
existente así como en render contas da xestión realizada.
•

Impulsar a planificación e dirección por obxectivos e control da xestión e promover a

avaliación dos resultados das políticas públicas.
•

Reforzar as tarefas de planificación, de xestión, seguimento e avaliación dos programas

operativos dos fondos europeos e das principais políticas sectoriais.
•

Investir na capacidade institucional e a eficiencia das administracións e os servizos públicos

co fin de introducir reformas e melloras na regulamentación e na xestión. Reforzar os sistemas
de control da administración tanto cara aos propios xestores como cara aos contribuíntes e
perceptores de subvencións.
•

Impulsar accións para promover a cultura de xestión da calidade no sector público

autonómico a través dunha escoita activa das demandas cidadás.
•

Identificar áreas de mellora dos servizos públicos, definindo os seus estándares de calidade

e avaliación da calidade na súa prestación.
•

Deseñar un modelo que facilite o dereito de información cidadá sobre a actividade pública

a través da nova normativa e mecanismos de transparencia. Desenvolver un sistema baseado
nas novas tecnoloxías, que permita o acceso á información pública e a transferencia de
información entre administracións.
•

Establecer auditorías operativas periódicas para controlar a eficacia e eficiencia do

funcionamento do sector público autonómico.
•

Fortalecer o sistema de información estatística oficial como un dos piares nos que se debe

asentar as políticas de transparencia e potenciar a comunicación social como instrumento de
difusión da información que fomente o acceso ás novas tecnoloxías dixitais.
•

Apoiar a mellora da calidade e eficiencia da administración de xustiza en Galicia,

continuando co seu proceso de modernización, tanto nos seus medios materiais como na
optimización dos seus recursos humanos.
•

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.
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OE 5.1.3. Organizacións públicas íntegras. Unha administración lexitimada e respectada
diante da cidadanía pola súa integridade e boa xestión.

A integridade da xestión das administracións, xunto coa transparencia son elementos chave para
garantir a confianza da cidadanía nas súas institucións. Esta non xorde porque si, debe cimentarse
nuns procedementos sólidos, transparentes e confiables; definindo un sistema de integridade en
cada institución, é necesario determinar como debe evolucionar este nos próximos anos, e, o que
é máis importante, ir concretando os procedementos, guías e códigos éticos que pechen un marco
de integridade que garanta o cambio de mentalidade cara a unha cultura do cumprimento na
administración.
Esta aposta pola exemplaridade das condutas públicas debe colaborar a un reforzo do apego e a
confianza nas institucións pola cidadanía.
Integridade e transparencia constitúen a día de hoxe o fundamento do exercicio do poder político
e unha demanda social cada vez máis intensa. O futuro debe ter en conta a necesidade, cada día
maior, de que as decisións conten co respaldo de procesos participativos que lexitimen as
decisións públicas.
Paralelamente a unha infraestrutura de ética pública debe aumentar a transparencia dos datos,
da xestión e da avaliación e da toma de decisións.
Unha aposta por decisións públicas lexitimadas pola cidadanía esixe un escrupuloso proceso
participativo na elaboración das normas polo executivo, na audiencia dos intereses afectados, sen
perder de vista o interese xeral, e na motivación das decisións normativas mediante un proceso
de trazabilidade do feito normativo que dea respostas correctas e motivadas ás propostas
efectuadas polos destinatarios e que permita avaliar a pegada normativa.
A transparencia e integridade da acción publica esta tamén conectada co deseño dunha política
de estratexia e planificación que no proceso final debe de estar avaliada tecnicamente e
trasladada á sociedade mediante un sólido sistema de rendición de contas.

Principais retos e tipos de acción relacionadas co Obxectivo Estratéxico
•

Consolidar unha administración participativa, baseada no compoñente ético e nos valores

de servizo público.
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•

Instrumentar, nunha sociedade cada vez máis demandante de calidade, unha infraestrutura

ética con mecanismos para que a conducta de responsables políticos e empregados públicos
sexa exemplar e consolidar os pasos en materia de transparencia e integridade na toma de
decisións e rendición de contas.
•

Estender os plan de prevencións de riscos de xestión á toda a organización e que abarque a

toda a xestión realizada con independencia do fonte de financiamento.
•

Reforzar o sistema de resposta ás queixas da cidadanía procurando maior axilidade na

resolución das problemáticas e aproveitar as canles de denuncia como ferramentas de mellora
e detección de problemas, coa debida protección aos denunciantes.
•

Apostar por decisións públicas lexitimadas diante da cidadanía mediante un proceso

participativo na elaboración das normas polo executivo, na audiencia dos intereses afectados,
sen perder de vista o interese xeral, e na motivación das decisións normativas mediante un
proceso de trazabilidade do feito normativo que dea resposta motivada as propostas recibidas
e que permita avaliar a pegada normativa.
•

Mellorar a claridade normativa e o proceso de produción normativa.

•

Implantar novos tipos de procesos participativos, como o concepto de laboratorio de

participación para a elaboración de accións publicas mediante sistemas de cooperación entre
os representantes dos intereses privados e a administración.
•

Integrar a transparencia e a integridade no deseño das políticas estratéxicas e de

planificación que se sometan a un proceso final de avaliación técnica e se trasladen á sociedade
mediante un sistema de rendición de contas.
•

Fomentar unha administración plenamente inclusiva, de xeito que a información pública, a

rendición de contas e os distintos procesos participativos poidan chegar a toda a cidadanía,
promovendo a completa accesibilidade e universalización dos contidos.
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PA 5.2 Xestión financeira sustentable e eficiente.
OE 5.2.1. Proseguir na mellora da eficiencia das administracións públicas e administrar os
recursos públicos de forma eficaz e eficiente, mediante uns servizos públicos sostibles.
A crise económica afectou de xeito moi relevante en forma de redución de ingresos á
sustentabilidade das finanzas públicas. A pesares dunha xestión axustada aos obxectivos, isto
implicou importantes aumentos na ratio débeda/PIB das administracións públicas que debían
reducirse nos vindeiros exercicios.
Ademais, e independentemente do ciclo económico, Galicia presenta un conxunto de necesidades
e condicionantes derivados da súa evolución demográfica. Pola banda do gasto é previsible un
aumento dos gastos vencellados ás persoas maiores especialmente no eido social e sanitario.
Porén os recursos do sistema de financiamento toman como indicador da necesidade de gasto o
concepto de “habitante axustado”, variable que aínda que recolle o custe da dispersión para a
prestación dos servicios no noso territorio non acada o importe preciso para a total financiación
dos gastos que a dita dispersión provoca.
Gráfico 10. Evolución do gasto non financeiro da Administración xeral, dos Organismos autónomos e
das Axencias públicas autonómicas da Comunidade Autónoma de Galicia. Miles millóns de euros.

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Fonte: IGE.

Galicia foi unha das comunidades autónomas que máis axiña afrontou os esforzos na contención
do déficit o que lle permitiu unha senda de recuperación da sustentabilidade máis suave. Isto se
traduce en máis estabilidade na dotación das diferentes políticas de gasto, tamén esta
circunstancia permitiu rematar antes a senda de consolidación fiscal e xerar máis marxe de
manobra fronte a posibles continxencias, como acontece nestes últimos dous anos, nos que
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Galicia mantén unhas finanzas estables fronte á incerteza que nos rodea sen ter que facer
esforzos de consolidación adicionais.
É, por tanto, preciso que a administración galega siga funcionando desde os principios de
solvencia e sustentabilidade financeira, unha política que permitiu á nosa comunidade afrontar
con máis recursos a crise da COVID-19. Ademais, é esencial:
-

Manter o noso pleno autogoberno como mellor garantía de que as políticas de gasto permitan

a familias e empresas superar o impacto derivado da pandemia do Corona virus e volver a unha
senda de crecemento sostido converxendo con Europa.
-

A aplicación de políticas fiscais expansivas non consolidables de resultado inmediato para,

unha vez activados os resortes económicos e consolidada a recuperación, volver á estabilidade
orzamentaria e á sustentabilidade financeira.
-

Manter o noso compromiso de cumprimento das regras fiscais única garantía da sostibilidade

dos servizos públicos a medio prazo.
-

Mobilizar de maneira coordenada todos os recursos públicos dos que dispoña a administración

autonómica.
-

Galicia debe aproveitar a xestión rigorosa das finanzas públicas e o menor endebedamento

por habitante para apoiar proxectos económicos estratéxicos, xeradores de riqueza e emprego
para o país.
-

Ao tempo, a responsabilidade e lealdade deben tamén levar á Xunta a ser un goberno que

consiga mellorar a situación financeira dos nosos provedores, consolidando a axilidade no
pagamento das facturas nun tempo medio que non supere os 15 días.

OE 5.2.2. Mantemento dos niveis máis baixos de débeda de entre as CCAA. Estabilidade e
competitividade das finanzas públicas que favorezan un custe moderado do servizo da
débeda e un clima favorable ao investimento en Galicia.
A necesidade dunha evolución moderada do endebedamento non é un fin en si mesmo, é a
garantía de sostibilidade das finanzas públicas, xa que permitirá cando sexa preciso acudir de
xeito temporal a os ingresos financeiros para compensar caídas do ingreso público en fases
recesivas do ciclo, como a que estamos a vivir. En efecto, o actual non é o momento de
preocuparse pola débeda, se non de impulsar investimentos produtivos que permitan xerar
emprego e riqueza e superar a perturbación causada polo COVID-19.
A estes efectos manter unha débeda controlada é unha fortaleza que nos permite e permitirá
soportar menores custes financeiros, pero tamén acudir máis facilmente a os mercados
financeiros en caso de ser preciso. A seguinte gráfica mostra a evolución dos últimos anos do
volume de débeda da comunidade autónoma e do custe de mantela, malia que o stock mantense
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ou descende levemente dende 2017, a súa ratio co PIB descende polo crecemento continuado de
este último.
Como se pode apreciar o control deste stock combinado con unha axeitada política de xestión de
pasivos aproveitando as favorables condicións de mercado, está a xerar importantes aforros de
custes en xuros ás finanzas autonómicas.
Gráfico 11. Evolución da ratio débeda/PIB.
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OE 5.2.3. Sistema tributario competitivo e xusto, que apoia a os que máis o precisan e
incentiva a realización de negocios e proxectos vitais en Galicia.
O propósito de continuar mantendo unha política orzamentaria sostible servirá para aproveitar
as marxes conseguidas coa boa xestión dos últimos anos e poder manter as rebaixas fiscais
aprobadas. Así, Galicia exerceu con responsabilidade a súa autonomía fiscal. Nos últimos anos
aprobáronse diversas baixadas de impostos que tiveron como finalidade favorecer ás clases
medias e baixas, ademais de apoiar a sectores estratéxicos da economía de Galicia, como o
agrario, e que ademais contribuíron a unha máis rápida recuperación.
Entre estas baixadas inclúese a rebaixa do IRPF aprobada en 2014, que situou a Galicia entre as
comunidades autónomas con menor tributación para as rendas máis baixas; así como a maior
rebaixa fiscal da historia de Galicia en 2016 que practicamente eliminou o Imposto de Sucesións
para os familiares directos e implantou unha estratexia de Impostos Cero no rural, que foi
completada no ano 2020 coa rebaixa de tipos de TPO para adquirir vivenda en zonas pouco
poboadas (ZPP).
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Na situación actual de post pandemia, seguindo a recomendación dos numerosos expertos e
organismos que se teñen pronunciando ao respecto e no ditame aprobado polo Pleno do
Parlamento de Galicia posterior á celebración da Comisión de reactivación económica, social e
cultural de Galicia pola crise da COVID- 19, son obxectivos estratéxicos manter e consolidar as
rebaixas de impostos aprobadas nos últimos anos relativas a tarifa autonómica do IRPF, ao
Imposto de Sucesións entre familiares directos e as relativas a Estratexia de “Impostos 0 no
Rural”, e garantir unha política fiscal que permita que Galicia siga entre as comunidades
autónomas coa menor presión fiscal para os seus cidadáns e empresas; e así como continuar coa
política de rebaixas fiscais selectivas que permitan axudar a quen máis o necesita e dinamizar a
economía.
O fin último é que a cidadanía galega poida incrementar o gasto privado e o investimento neste
momento para axudar aos sectores máis afectados pola crise e que teñan máis recursos para
consumir e para favorecer o emprego.
Coa finalidade de fortalecer a capacidade de gasto das administracións é fundamental potenciar
e fomentar o cumprimento voluntario mediante accións de concienciación e sensibilización para
lograr que se asimile a responsabilidade fiscal como un valor de conciencia social e a
interiorización do respecto polos servizos públicos, que se financian co esforzo de toda a
cidadanía, centrando tamén os esforzos na loita contra a fraude fiscal.

Principais retos relacionados cos Obxectivos Estratéxicos
• Impulsar a racionalización e eficiencia no gasto público, seguir a xestionar os recursos
públicos con criterios de eficacia e economía, aplicando políticas de revisión do gasto para
garantir a sustentabilidade do mesmo.
• Continuar o desenvolvemento dos procesos de dixitalización xa iniciados, que permitan
detectar brechas de ineficiencia con máis criterio e celeridade.
• Revisión da aliñación dos programas orzamentarios cos obxectivos estratéxicos e indicadores
do PEG, o que servirá de apoio a un sistema de xestión orientado a resultados.
• Renovar e mellorar as infraestruturas públicas con criterios de eficiencia enerxética, co
obxecto de mellorar a calidade dos servizos públicos reducindo o custe de funcionamento.
• Administrar os recursos públicos de forma eficaz e eficiente, mediante unhas finanzas
sostibles que se manteñan nuns niveis de débeda nos mellores dentro das CCAA, e financiados
cun sistema tributario estable, competitivo e que reverte á cidadanía a boa xestión en forma
de rebaixas tributarias, en función das posibilidades de cada conxuntura.
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• O sistema de financiamento debe ser o elemento de peche que garanta a suficiencia
financeira para impulsar as políticas de gasto que posibiliten a consecución dos obxectivos
estratéxicos e, por tanto, o exercicio do autogoberno.
• Fomentar a concienciación e sensibilización para lograr que se asimile a responsabilidade
fiscal como un valor de conciencia social e de respecto polos servizos públicos.
• Promover o cumprimento adecuado das obrigacións tributarias, achegar seguridade xurídica
e económica ás operacións, e reducir a litixiosidade.
• Avanzar na colaboración con outras administracións públicas, con entidades privadas ou con
institucións ou organizacións representativas de sectores ou intereses sociais, laborais,
empresariais ou profesionais, e, especificamente, co obxecto de facilitar o desenvolvemento
do seu labor para potenciar o cumprimento cooperativo das obrigacións tributarias, cos
colexios e asociacións de profesionais da asesoría fiscal.
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PA 5.3 Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa.
OE 5.3.1. Fortalecer a colaboración, cooperación e coordinación das diferentes
administracións públicas en busca da eficiencia na xestión do gasto público e da mellora dos
servizos á cidadanía, en especial dos maiores e dos que viven en zonas de maior illamento.
As organizacións públicas deben colaborar para o logro de fins comúns, cooperar asumindo
compromisos específicos en aras dunha acción común e coordinarse, coa obriga de garantir a
coherencia das actuacións das diferentes Administracións Públicas afectadas por unha mesma
materia para a consecución dun resultado común.
Debe perseguirse a eficiencia na xestión dos recursos públicos, compartindo, cando sexa posible,
o uso de recursos comúns en especial nas pequenas localidades do rural onde se precisan.
Ademais, compre avanzar na definición de competencias e responsabilidades de cada
Administración Pública no cumprimento das súas obrigas e compromisos.
Así mesmo, debe haber garantía e igualdade no exercicio dos dereitos da cidadanía nas súas
relacións coas diferentes Administracións e todas deben implicarse no apoio ás actuacións de
fomente e desenvolvemento económico que apeguen poboación onde máis se precisa.
A cooperación interadministrativa e a interoperabilidade son requisitos indispensables para que
o avance na prestación de servizos se realice da mellor forma posible, por este motivo debemos
mellorar a coordinación e a gobernanza entre as institucións da Comunidade Autónoma e as
administracións que conflúen no territorio ou nos ámbitos sectoriais, baixo o principio de
adecuación á orde de distribución de competencias. Esta cooperación debe transcender o noso
pais seguindo a boa tradición de cooperación co Norte de Portugal, co que compartimos
necesidades, inquedanzas e recursos comúns.
A interoperabilidade administrativa aporta vantaxes como a simplificación da actividade
administrativa e dos procesos, o que ten como consecuencia unha maior eficiencia das
administracións públicas e un aforro de tempo e custos das persoas usuarias dos servizos
públicos.
A posibilidade de empregar máis facilmente estándares abertos e aplicacións tecnolóxicas
comúns, debe levar a unha redución do custo en tecnoloxía. Ao mesmo tempo, a reutilización de
datos e funcionalidades pode redundar nunha diminución dos custos de desenvolvemento de
sistemas de información e provisión de servizos á cidadanía. Ademais, a obtención de datos
agregados e de información de maior calidade facilita a mellora da toma de decisións.
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Principais retos relacionados co Obxectivo Estratéxico
• Mellorar e consolidar a integración de recursos gobernamentais de información e procesos,
e por tanto a interoperación de sistemas de información interdependentes.
• Estruturar e mellorar os servizos públicos con rutas interinstitucionais apoiadas en
tecnoloxías dixitais, a partir da reutilización de datos.
• Impulsar unha gobernanza do dato transversal, para xestionar de forma eficiente e efectiva
a información, logrando con iso realizar unha mellor toma de decisións.
• Dispoñer dunha visión integral e integrada naquelas actuacións dirixidas a determinados
segmentos de poboación considerados como prioritarios polo conxunto das administracións
públicas.
• Impulsar unha maior horizontalidade entre as administración públicas que permita a
transferencia do coñecemento e a aprendizaxe mutua.
• Impulsar a coordinación e canalización das actividades da Xunta en relación coas iniciativas
de control e impulso do Parlamento de Galicia e as relacións institucionais coa administración
xeral do Estado e a cooperación horizontal coas demais comunidades autónomas.
• Reforzar a coordinación das actuacións dos distintos departamentos da Xunta.
• Fortalecer a acción exterior de Galicia, especialmente nas relacións coa Unión Europea e na
cooperación transfronteiriza.
• Mellorar a coordinación e colaboración das diferentes administracións, impulsando a xestión
de proxectos compartidos e o despregamento de infraestruturas de servizos de usos múltiples
que revertan o despoboamento rural.
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3. ESCENARIO MACROECONÓMICO E FINANCEIRO
3.1.

Escenario macroeconómico.

Introdución
A pandemia da COVID-19 ocasionou unha forte caída da actividade económica mundial no ano
2020, moi superior á da caída observada trala gran recesión de 2008. 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 este desplome. Os efectos visibles da vacinación
sobre os pacientes permítenos confiar na saída da crise sanitaria e económica despois de case
dous anos de pandemia, as novas variantes e o seu efecto sobre a saúde da poboación marcan as
principais incertezas sobre a evolución futura da pandemia.
En comparación coa gran recesión de 2008, evitáronse contraccións económicas máis severas e
maiores perdas do emprego debido a que o apoio fiscal e a política monetaria acomodaticia
favoreceron a achega de recursos para loitar contra os efectos socioeconómicos da pandemia e
mantela baixo control. Porén, ese apoio sumado ás caídas dos ingresos, eleva os déficits públicos
e os niveis de débeda, cando aínda non se tiña regularizado a xerada durante a grande crise.
Compre evitar a retirada prematura de estímulos que poña freo á volta á senda de crecemento
san na que se atopaban a economía e as finanzas galegas no intre previo á crise. Para elo debemos
empregar todas as dispoñibilidades financeiras ao noso alcance, en especial os fondos
extraordinarios mobilizados pola Unión Europea (REACT, Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia e FEADER-Euri) no marco do programa NEXT GENERATION, así como a marxe de
manobra que ofrece a taxa de referencia de necesidade de financiamento.
Nos seguintes parágrafos revísanse as principais previsións para a economía internacional, a
economía española e a galega. A recuperación económica mundial segue avanzando, pero está a
perder impulso e manifesta cada vez maiores desequilibrios. A incapacidade de garantir unha
vacinación rápida e eficaz en todo o mundo está a resultar custosa, xa que a incerteza e os riscos
permanecen altos debido a constante aparición de novas variantes. Nun mundo globalizado, a
circulación do virus nos países con baixas taxas de vacinación afectará á saúde e á economía
mundial. Os brotes pandémicos en vínculos esenciais das cadeas mundiais de subministración
provocaron demoras imprevistas no abastecemento, estimulando aínda máis a inflación en
moitos países, que se incrementa tamén debido ás perturbacións nos mercados da enerxía, os
alimentos e as materias primas.
As previsións dos principais organismos internacionais: Fondo Monetario Internacional (FMI),
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e Comisión Europea prevén
crecementos do PIB en 2022 e 2023. O FMI prevé un crecemento da economía mundial do 4,9% en
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2022 e do 3,6% en 2023. As previsións da OCDE e da Comisión Europea sinalan crecementos
inferiores en 2022 (4,5%) e crecementos do 3,2% e 3,7% en 2023.
As diferenzas entre as economías tamén está determinada polas medidas de políticas fiscal e
monetaria que se adoptaron con rapidez nas economías avanzadas e que lles permitirán unha
máis áxil recuperación fronte a falla de políticas de apoio nas economías emerxentes.
Segundo o FMI, as economías avanzadas crecerían un 4,5% en 2022 e un 2,2% en 2023. As
economías emerxentes e desenvolvidas crecerían un 5,1% en 2022 e un 4,6% en 2023.
Nos seguintes parágrafos detállanse as previsións dispoñibles para os principais países da
economía mundial e cos que mantemos relacións comerciais e que, polo tanto, teñen unha maior
influenza na economía galega. Estes países son Estados Unidos, China, India, os principais da zona
euro e Reino Unido. Para o seguimento dos países utilízanse principalmente os datos da OCDE,
por ser os máis recentes, e comentaranse as principais discrepancias coas previsións do FMI e as
da Comisión Europea.
Entre os países da área do euro, as economías máis afectadas pola crise en 2020 rexistrarán un
maior incremento do PIB en 2022 e 2023. Así, segundo a OCDE, Francia crecerá un 4,2% en 2022
e un 2,1% en 2023, Italia un 4,6% e un 2,6% e España un 5,5% e un 3,8%. O FMI prevé o mesmo
aumento para Francia e unha décima máis para Italia mentres que a Comisión Europea prevé
menores crecementos para ambas as dúas. As previsións para España da OCDE e da Comisión
Europea son superiores ás do FMI en 2021.
Para o ano 2022, Francia e Italia crecerían menos que no ano anterior segundo os tres organismos
mentres que en Alemaña e Portugal o impulso será maior. O FMI prevé un crecemento de España
do 6,4% en 2022 e do 2,6% en 2023; a Comisión prognostica crecementos do 5,5% en 2022 e do
4,4% en 2023.
Estados Unidos crecería un 3,7% en 2022 e un 2,4% en 2023 segundo a OCDE, o FMI espera un
maior crecemento en 2022 (5,2%) e un desempeño similar en 2023 (2,2). Segundo Comisión
Europea o crecemento sería do 4,5% en 2022 e do 2,4% en 2023.
Reino Unido, un dos países máis afectados pola crise sanitaria, presentaría un maior crecemento
en 2022 que a media da área euro, 4,7% segundo a OCDE, en 2023 o crecemento sería do 2,1%,
inferior á media da área euro. A Comisión Europea prevé para este país crecementos do 4,8% en
2022 e do 1,7% en 2023. A previsión do FMI sitúa a taxa do 2022 no 5,0% e a de 2023 no 1,9%.
As economías china e india acadarían elevadas taxas de crecemento en 2022 e 2023, na India os
crecementos serían do 10,7% e 3,9% respectivamente, en China espérase para os dous anos
crecementos do 5,1%. O FMI prognostica maiores crecementos para China (5,6% e 5,3%), para
India os crecementos serían do 8,5% e 6,6%; por último a Comisión espera un crecemento da
economía china do 5,3% tanto en 2022 como en 2023 e para a India taxas do 7,8% e do 6,0%.
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España
A crise sanitaria orixinada pola expansión da COVID-19 tivo un forte impacto na economía
española. As restricións para conter a expansión do virus así como as características estruturais
da economía española provocaron unha profunda caída da actividade no ano 2020. As medidas de
confinamento no segundo trimestre de 2020 provocaron unha forte contracción da actividade;
nos seguintes trimestres as sucesivas olas de contaxios coas conseguintes limitacións aos
movementos das persoas e á actividade de determinadas ramas produtivas condicionaron a
evolución económica.
No conxunto do ano 2020, a economía española reduciu o seu PIB un 10,8%, unha das maiores
caídas entre os países do noso entorno. Desde o punto de vista da demanda, a demanda interna
restou 8,6 puntos porcentuais e a demanda externa 2,2 puntos porcentuais.
O consumo privado reduciuse un 12,0% en 2020. O peche das actividades máis afectadas polas
medidas de distanciamento social, as limitacións á mobilidade así como a incerteza sobre a
evolución do emprego limitaron o gasto. Pola contra, o consumo público incrementouse para
afrontar a emerxencia sanitaria, un 3,3%. A incerteza sobre o impacto da pandemia na actividade
económica a nivel mundial freou a investimento, cunha caída en 2020 do 11,4%. Reduciuse tanto
a investimento en bens de equipo como en construción.
A demanda externa restou 2,2 puntos ao crecemento do PIB. O peche de fronteiras nos meses de
maior incidencia da COVID-19 así como a contracción da actividade reduciron tanto as
exportacións, -20,1%, como as importacións, -15,2%.
Desde o punto de vista da oferta, os grandes sectores de actividade minoraron á súa actividade,
con caídas superiores ao 10%, agás o sector primario onde se produciu un crecemento do 4,3%.
Foron as actividades máis relacionadas coa interacción social as máis prexudicadas pola crise
sanitaria e económica.
Nos primeiros meses de 2021 a actividade económica veuse limitada polas medidas de contención
ante a expansión do Corona virus, posteriormente e grazas á vacinación, a actividade económica
non foi tan sensible á incidencia do Corona virus.
O crecemento do PIB en termos reais en 2021 foi do 5,0% cunha achega da demanda externa do
0,4% e da demanda interna do 4,6%. Con este crecemento non se recuperou o nivel anterior ao
Corona virus, o dato do cuarto trimestre de 2021 supón o 96% do nivel do cuarto trimestre de
2019.
Dende a perspectiva da demanda o gasto en consumo dos fogares creceu un 4,7%, a investimento
un 6,6% cun forte crecemento (15,5%) en maquinaria e bens de equipo, o gasto da administracións
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un 3,0%, as exportacións un 13,4% (cun crecemento do 69% do gasto dos non residentes logo do
descenso do 76% de 2020) e as importacións un 13,1%.
Dende a óptica da oferta presentan crecementos positivos a industria (5,3%) e os servizos (5,9%)
mentres que se produciron descensos no sector primario (5,5%) e na construción (4,1%).
Os principais organismos públicos e privados prevén unha rápida recuperación da actividade,
volvendo a niveis previos á pandemia en 2022. O consumo privado e a investimento serán os
motores da recuperación. O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia será vital para a
economía española. Os proxectos aos que se destinen os fondos europeos así como a capacidade
de execución nos prazos previstos determinarán o impacto na economía.
No seguinte cadro preséntanse as proxección dos principais organismos que elaboran previsións
para o bienio 2022 - 2023.
Táboa 2. Previsións España.

Fonte: IGE.

As previsións para o ano 2022 varían entre o 5,4% do Banco de España e o 7,0% do Goberno. No
ano 2023 España podería crecer entre un 2,6% que prognostica o Fondo Monetario Internacional
e o 4,4% da Comisión Europea. No que todos os organismos coinciden é en sinalar que será a
demanda interna a que impulsará a economía no bienio.
Os fogares, unha vez se normalice a situación sanitaria, volverán aos seus niveis habituais de
gasto. Ademais a mellora do mercado laboral incidirá no aumento do consumo. Pola contra, o
incremento dos prezos podería moderar o avance. O consumo privado crecería en 2022 entre un
4,5% segundo a OECDE e un 5,1% segundo o Banco de España (proxeccións máis recentes). Este
dinamismo manteríase en 2023, con taxas entre o 3,1% (OCDE) e o 5,2% do Banco de España.
Os fondos asociados ao programa Next Generation deberían provocar un forte impulso ao
investimento, que ademais se verá propulsado polo incremento da demanda e por unhas
condicións financeiras favorables. Para o ano 2022 as previsións apuntan a un incremento entre
o 7,8% do Banco de España e o 8,1% da OCDE; en 2023, o efecto dos fondos europeos seguiría a
manifestarse con intensidade e a investimento aumentaría entre un 7,0% que prognostica a OCDE
e un 3,7% do Banco de España.
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O comercio exterior verase incentivado polo fortalecemento da actividade económica dos
principais socios comerciais. A recuperación do turismo estranxeiro, moi importante na economía
española, dependerá da situación epidemiolóxica dos países de orixe. As exportacións crecerán
en torno ao 10% en 2022 e ao 5% en 2023 mentres o crecemento das importacións roldará o 7%
en 2022 e o 5% en 2023.
Un dos principais problemas aos que se enfrontan as economías avanzadas e, en particular, a
española é o desabastecemento de determinados bens imprescindibles nos procesos produtivos,
que están a obstaculizar o desenvolvemento dalgúns sectores industriais, como por exemplo, o
sector da automoción. A tardanza na resolución deste problema incidiría no ritmo de
recuperación da economía. A suba dos prezos, principalmente os enerxéticos, tamén podería
retrasar o avance económico, polo seu impacto tanto nas empresas como nos fogares.
A reactivación económica virá acompañada dunha mellora no mercado laboral, o que se traducirá
nunha diminución da taxa de paro nos anos 2022 e 2023. Para o ano 2022, a taxa de paro superaría
lixeiramente o 14% segundo os principais organismos e en 2023 situaríase por debaixo do 13%.
Galicia
Nun mundo globalizado, unha crise sanitaria como a da COVID-19 impacta en todas as economías,
e, polo tanto, nunha economía aberta como a galega. Non obstante, en Galicia a incidencia do
Corona virus foi menor que no conxunto do Estado o que se reflicte nun menor impacto
económico. Ademais, a estrutura produtiva galega, cun maior peso da industria agroalimentaria
(menos afectada polas restricións) e unha menor dependencia do turismo axudaron a un
comportamento menos desfavorable.
Aínda así, o PIB galego reduciuse un 8,9% no ano 2020, menos que no conxunto de España pero
máis que nalgúns dos nosos socios comerciais como Francia ou Portugal. O confinamento estrito
da poboación e a paralización da actividade na primavera de 2020 levou a unha caída histórica da
actividade no segundo trimestre; nos seguintes trimestres a evolución da actividade económica
estivo moi ligada á incidencia da COVID-19.
Despois dunha caída do PIB do 17,9% no segundo trimestre de 2020, a mellora sanitaria en Galicia
reduciu a caída no terceiro trimestre, ata unha taxa do -6,4%, mais a recaída a finais de ano
traduciuse nunha taxa do -7,0% no cuarto trimestre. O empeoramento da situación
epidemiolóxica a principios do ano 2021 incidiu nunha contracción do PIB do 2,4% no primeiro
trimestre. O avance na vacinación permitiu relaxar as restricións e a reactivación da actividade
económica desde o segundo trimestre de 2021 con taxas do 16% no segundo trimestre e do 3,2%
no terceiro.
Desde a óptica da demanda, o consumo privado e a investimento foron os máis afectados pola
crise sanitaria. Desde a óptica da oferta, as actividades máis relacionadas co ocio víronse máis
prexudicadas polas medidas de distanciamento social.
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No ano 2020, a demanda interna restou 7,9 puntos ao crecemento do PIB e a demanda externa
1,0 punto porcentual. As restricións á actividade e a mobilidade limitaron as oportunidades de
gasto do fogares; o emprego e a renda dos fogares reduciuse malia as medidas introducidas para
paliar estes efectos, o que provocou, ademais, un aforro precautorio.
Unha crise mundial desta magnitude frea a 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 presentou un desempeño negativo en Galicia en 2020,
cunha caída das exportacións maior que a das importacións. 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.
Desde mediados de ano 2021, apréciase un maior dinamismo da actividade, favorecida polo avance
na vacinación e a relaxación das medidas de contención.
Desde a óptica da oferta, o Comercio, transporte e hostalería e as Actividades artísticas,
recreativas e outros servizos rexistraron as maiores caídas en 2020, -19,5% e -18,0%
respectivamente. A industria e a construción tamén se viron moi afectadas pola crise, con caídas
do 8,6% e do 12,6% respectivamente. En senso contrario, a Administración pública, sanidade e
educación incrementou o seu valor engadido para poder enfrontar á emerxencia sanitaria. Ata o
terceiro trimestre de 2021 rexistran crecementos positivos a industria e os servizos e negativos
o sector primario e a construción.
Os efectos da crise económica tamén se trasladan ao emprego. As medidas adoptadas polo
Goberno para manter o emprego: ERTE, prestación por cese de actividade, fan que tanto nas
cifras de ocupados da Enquisa de poboación activa (EPA) como nas afiliacións á Seguridade Social
se inclúan persoas nestas situacións.
A mellor visión do impacto das medidas de contención do virus na economía é a proporcionada
polas horas traballadas. No ano 2020, as horas caeron un 11,8%. A paralización da actividade
económica nos meses de marzo e abril de 2020 traduciuse nun descenso das horas traballadas
do 30,9% no segundo trimestre de 2020. A evolución da situación sanitaria reflectiuse na
evolución das horas traballadas, cunha caída no terceiro trimestre do 5,5%, e empeorando no
cuarto trimestre ata unha diminución do 6,6%. A normalización da actividade levará tamén á
recuperación do tempo de traballo. Nos tres primeiros trimestres de 2021 o crecemento das horas
traballadas foi do 8,2%, en todos os grandes sectores de actividade se produce un incremento
das horas agás no sector primario que onde descenden un 4,5%.
Como se indicou anteriormente, a EPA non reflicte o impacto da crise no emprego. A caída da
ocupación é inferior á doutras crises económicas. O número de persoas ocupadas situouse en
1.074.200 en 2020, un 1,9% menos que no ano 2019.
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Houbo 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%.
O descenso da poboación activa, xunto cun pequeno incremento da poboación parada,
posibilitaron que a taxa de paro situárase no 12,0% na media do ano 2020, dúas décimas máis que
no ano anterior.
As afiliacións medias á Seguridade Social diminuíron un 1,7% no ano 2020. O paro rexistrado
aumentou un 10,4%. Desde o mes de abril de 2021 aumentan as afiliacións medias e baixa o paro
rexistrado.
En 2021 prodúcese un crecemento da poboación ocupada do 1% e un descenso da parada do 2,5%.
A taxa de paro descende tres décimas ata situarse no 11,7%.

Escenario macro 21-22
O escenario macroeconómico do IGE prevé unha forte recuperación da economía galega, con
taxas de crecementos próximos ao 6,0% nos dous anos, 2021 e 2022.
Táboa 3. Escenario macroeconómico.

Fonte: IGE.
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O dinamismo da economía galega basearase tanto na demanda interna como na externa, a
primeira achegará 3,2 puntos porcentuais en 2021 e 4,3 puntos porcentuais en 2022. A demanda
externa será tamén positiva, 2 puntos porcentuais en 2021 e 1,7 puntos porcentuais en 2022.
O consumo privado reduciuse un 11,3% no ano 2020. O avance da vacinación permite unha mellora
da situación sanitaria e unha redución das restricións, o que impulsará o consumo no ano 2021
ata un incremento do 4,2%. Os fogares poderían realizar os seus gastos habituais, que tiñan
suprimidos ou aprazados. O principal risco para a recuperación dos hábitos de consumo é a subida
dos prezos, que podería retraer as decisións de gasto dos fogares. Para o ano 2022 continuará o
dinamismo do consumo cun crecemento do 5,1% favorecido ademais pola progresiva recuperación
do emprego.
O gasto en consumo final das administracións públicas aumentará en 2021 un 2,7%, debido ao
elevado gasto sanitario; prevese unha moderación no consumo público no ano 2022, ata unha
taxa do 0,4%.
Tras unha profunda contracción da investimento no ano 2020, reflectida nunha taxa do -13,2%,
prevese un forte impulso nos próximos anos. Os fondos Next Generation serán fundamentais, o
calendario de implementación así como as características dos proxectos seleccionados marcarán
o impacto na economía.
Unhas condicións financeiras favorables, a recuperación da actividade mundial así como a
redución da incerteza contribuirán a impulsar a investimento. No ano 2021 prevese un incremento
do 1,1% que chegaría ata o 8,1% en 2022.
O impacto estimado dos fondos europeos na economía galega é de 0,3 puntos porcentuais en
2021 e de 1,2 puntos porcentuais en 2022. Este impacto, ao ter en conta os efectos
desbordamento, increméntase ata os 0,8 puntos porcentuais en 2021 e 1,4 puntos porcentuais en
2022.
Non obstante, hai un risco á baixa relevante neste escenario. A falla de subministracións de
determinados bens está a afectar a moitos sectores, entre eles, o automóbil, cun peso importante
na industria galega; existe moita incerteza sobre a solución a este problema de
desabastecemento que podería ralentizar a recuperación económica de Galicia. Os últimos datos
dispoñibles xa manifestan os problemas derivados da falta dalgúns produtos.
A achega da demanda externa será de 2 puntos porcentuais en 2021, cun incremento das
exportacións (9,9%) superior ao das importacións (6,5%). Para o ano 2022 prevese tamén unha
achega positiva, cun aumento das exportacións (8,6%) e das importacións (6,1%). A evolución da
economía española así como a das principais economías do noso entorno marcarán o dinamismo
do sector exterior. En relación ao gasto dos non residentes, o turismo con destino Galicia procede
principalmente do resto de España e está a ter un forte impulso no ano 2021, incentivado ademais
pola celebración do Xacobeo.
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A taxa de paro situouse en Galicia en 2020 no 12,0% e reduciuse ata o 11,7% no ano 2021, como
consecuencia do incremento da poboación activa ante a mellora da situación económica. Espérese
una redución ata o 11,0% en 2022.
As previsións publicadas polo IGE abarcan soamente dous anos, dada a incerteza que ocasiona a
situación actual da pandemia. De seguido amosase una estimación da evolución do PIB para os
próximos anos tomando como referencia a información publicada polos principais organismos
internacionais de prospectiva e tendo en conta que, utilizando o modelo QUEST III R&D da
Comisión Europea para estimar o impacto dos fondos europeos Next Generation UE, espérase
unha contribución positiva superior ao 1% do PIB en todo o período 23-30, desviación positiva
respecto ao estado estacionario.
O efecto derivado da planificación estratéxica pode apreciarse no seguinte gráfico, sendo na
segunda parte da década onde se produce maior distancia con respecto ao escenario base.
O escenario base indica un crecemento do PIB galego superior ao nacional nos primeiros anos da
década, posteriormente, debido ao efecto da poboación, o crecemento sería lixeiramente inferior.
A redución na poboación en idade de traballar que anticipa o INE, incluso baixo escenarios
optimistas de comportamento da taxa de actividade ou da taxa de paro, implican no medio prazo
unha aportación negativa do factor traballo ao crecemento do PIB sen antecedentes na nosa
historia.
Porén unha combinación de cambios sociais e laborais amortecería moito a tendencia inercial
mediante axustes nas variables demográficas. Neste eido existe un amplo campo de actuación
para a as políticas públicas de inmigración e fomento da natalidade, ademais o propio mercado
laboral ofrecerá importantes incentivos para este tipo de mudas. Así mesmo, será preciso
aumentar a produtividade dos nosos factores produtivos para seguir carecendo en liña coa media
nacional, estes serán os obxectivos básicos das estratexias que desenvolve o PEG.
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Gráfico 12. Evolución do PIB real anos 2019-2030.
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A evolución tendencial do PIB per cápita de Galicia e España supón o mantemento dunha
capacidade de crecemento semellante ou lixeiramente superior á nacional xunto con un saldo
vexetativo negativo ao longo de todo o período observado, permite apreciar o proceso de
converxencia crecente en todo o século, chegando ao 98% no 2030.
Gráfico 13. Evolución da converxencia do PIB per cápita de Galicia, anos 2019-2030.
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Fonte: IGE.
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Gráfico 14. Evolución da converxencia da renda dispoñible para o consumo per cápita de Galicia, anos
2019-2030.
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Con respecto ao desemprego, o reto dos vindeiros dez anos será crear as condicións para eliminar
tecnicamente o paro na comunidade autónoma e aumentar a produtividade do factor traballo, de
xeito que a súa escaseza relativa non actúe como factor limitativo do crecemento. E manterse
nese estado de xeito estable.
Gráfico 15. Evolución da taxa de paro en Galicia, anos 2019-2030.
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Fonte: IGE.
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Gráfico 16. Evolución da taxa de actividade en Galicia, anos 2019-2030.
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Segundo as proxeccións do INE a partires do 2025, o declive da poboación activa comezará a
actuar como factor limitante do número de horas ocupadas e da aportación do factor traballo ao
PIB.
Gráfico 17. Evolución da taxa de ocupación en Galicia, anos 2019-2030.
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Co efecto PEG espérase tanto aumentar o número de activos sobre os proxectados como o
número de horas traballadas, tanto activando un número crecente de galegos, galegas en
especial, como atraendo poboación do resto de España e do mundo.
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3.2.

Escenario financeiro plurianual.

Tendo en conta o crecemento do PIB potencial que se prevé para os vindeiros anos, elabórase un
cadro financeiro da comunidade autónoma e unha distribución funcional do gasto.
A senda prevista recolle os ingresos dimanantes da previsible situación económica e das
elasticidades renda das principais figuras tributarias de que se nutre o financiamento
autonómico.
No que atinxe á desagregación do gasto por políticas, realízase unha proxección tratando de
trasladar as prioridades contidas no PEG. Esta estimación permite apreciar o custe de
oportunidade de destinar máis ou menos recursos financeiros ás diferentes políticas de gasto. En
todo caso a asignación concreta de cada exercicio dependerá do peche do correspondente
orzamento, pero esta proxección podería permitirnos apreciar o que sería unha distribución de
mínimos da senda de capacidade de gasto prevista.
En xeral, mantense ao longo do período de vixencia do PEG o peso das políticas de gasto no
orzamento consolidado. As táboas 2,3 e 4 amosan a evolución porcentual e en valores absolutos
das principais políticas de gasto. Esta evolución realízase tendo en conta o escenario financeiro
pero tamén as asignacións precisas para garantir o cumprimento dos obxectivos deste PEG 2230.
A pesar do incremento en máis de 960 millóns de euros no 2030 respecto ao ano 2021, mantense
o peso do gasto en sanidade no 43%. O mesmo ocorre coa educación, manténdose o peso relativo
na contorna do 25% do total.
O maior esforzo obsérvase nas funcións de gasto relativa á promoción social, onde se produce un
aumento de 2,6 puntos porcentuais con respecto ao peso relativo do ano 2021 (último exercicio
pechado), cun incremento do gasto en 2030 con respecto a 2021 de máis de 500 millóns de euros;
e o gasto en I+D+i, cun incremento do peso relativo de 1,7 puntos con respecto a 2021, alcanzando
o 3% no ano 2030.
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Gráfico 19. Políticas de sanidade e servizos sociais.
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Táboa 6. Escenario financeiro por políticas públicas 2020-2030. Porcentaxe sobre o total.
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Gráfico 18. Evolución do gasto en I+D vs infraestruturas.
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Na seguinte táboa recóllese o escenario financeiro en termos da estrutura do PEG 22-30, repartido nos 5 eixos de actuación de carácter transversal.

Na seguinte táboa preséntase o orzamento inicial do exercicio 2022 desagregado segundo os
eixes e prioridades de actuación do Plan Estratéxico 2022-2030, xunto co peso relativo de cada
partida respecto do total.
Táboa 8. Orzamento 2022 segundo a estrutura do PEG 2022-2030. Millóns de euros.

Eixe 1: O reto demográfico
1.1. Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o
equilibrio entre a vida profesional e a privada

5.409

Peso %
sobre total
xeral
46%

487

4%

1.2. Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias

188

2%

Orzamentos - estrutura PEG 2022-2030

1.3. Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

Ano 2022

113

1%

1.4. Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

4.622

40%

Eixe 2. Galicia verde e sostible

466

4%

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

60

1%

2.2. Garantir unha mobilidade sustentable

44

0%

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

312

3%

50

0%

1.873

16%

261

2%

322

3%

296

3%

279

2%

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.
Eixe 3. Competitividade e cremento
3.1. Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de
tecnoloxías avanzadas
3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible
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
Eixe 4: Cohesión social e territorial
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
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
Eixe 5: Gobernanza
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 sinxelos,
accesibles e áxiles que redunden nunha atención eficiente e de calidade
5.2. Unhas finanzas sustentables para un crecemento san
5.3 Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa
Total xeral
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5%
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1%

3.686
2.696

32%
23%

708

6%

224

2%

58

0%

220

2%

113

1%

71

1%

36

0,3%

11.654

100%

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.
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Gráfico 16. Estrutura por Prioridades de Actuación do orzamento 2022 segundo o PEG 2022-2030.
Porcentaxe.
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Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

Son as prioridades e actuación relacionadas coa sanidade (PA 1.4) e a educación (4.1) as que
concentran unha maior contía de recursos orzamentarios.
A previsión dos recursos financeiros ten en conta as asignacións financeiras da Política de
Cohesión e outros fondos sectoriais e rexionais da Unión Europea para o período 2021-2027,
que é obxecto dunha análise máis detallada no apartado seguinte.
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3.3.
3.3.1.

Fondos Europeos estruturais e de inversión e instrumentos extraordinarios.
A política de Cohesión da Unión Europea.

A política de cohesión é a principal política de investimento da Unión Europea. Contribúe a
reforzar a cohesión económica, social e territorial e o seu obxectivo é corrixir os desequilibrios
entre países e rexións, atendendo ás prioridades políticas da Unión, especialmente as transicións
verde e dixital.
A adopción definitiva do paquete lexislativo da política de cohesión para 2021-2027, polo Consello
o 28 de maio, e a súa aprobación polo pleno do Parlamento Europeo, o 23 de xuño de 2021, marca
a etapa final do procedemento lexislativo e permite a entrada en vigor da lexislación sobre
cohesión o 1 de xullo.
As principais novidades da política de cohesión para o período 2021-2027, respecto do período
anterior, son as que se enumeran a continuación:
- O apoio ás prioridades da Unión Europea concretadas en cinco obxectivos políticos:
a) unha Europa máis competitiva e intelixente, promovendo unha transformación
económica innovadora e intelixente e unha conectividade rexional ás tecnoloxías da
información e das comunicacións;
b) unha Europa máis verde, baixa en carbono, en transición cara a unha economía con cero
emisións netas de carbono e resiliente, promovendo unha transición enerxética limpa e
equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular, a mitigación e adaptación ao
cambio climático, a prevención e xestión de riscos e a mobilidade urbana sustentable;
c) unha Europa máis conectada, mellorando a mobilidade;
d) unha Europa máis social e inclusiva, por medio da aplicación do alicerce europeo de
dereitos sociais;
e) unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o desenvolvemento integrado
e sustentable de todo tipo de territorios e iniciativas locais.
- A concentración temática nos obxectivos máis relevantes para unha Europa competitiva e
orientada ao futuro, con contribucións mínimas nacionais aos obxectivos climáticos.
- Aplicación do principio de «non causar danos significativos» aos obxectivos medioambientais.
- A definición dun obxectivo político concreto aplicado unicamente a través de estratexias de
desenvolvemento territorial e local.
- Simplificación, que implica entre outros aspectos, informes máis sinxelos e frecuentes, controis
máis lixeiros dos programas, ampliación da posibilidade de utilizar opcións de custos
simplificados e financiamento non vinculado aos sistemas de custos.
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- Establecemento dunha lista limitada de condicións favorecedoras co fin de garantir os
requisitos previos necesarios para o uso eficaz e eficiente da axuda da Unión concedida polos
Fondos.
- Programación flexible adaptada aos novos retos e necesidades emerxentes coa asignación do
importe da flexibilidade, correspondente ao 50% da contribución para os exercicios 2026 e 2027,
despois da revisión intermedia da situación socioeconómica e os posibles novos retos.
- Disposicións reforzadas en materia de visibilidade e comunicación.
- A porcentaxe de cofinanciamento do obxectivo de investimento en emprego e crecemento a
nivel de cada prioridade, non superará as porcentaxes seguintes: o 85 % para as rexións menos
desenvolvidas; o 70 % para as rexións en transición clasificadas como rexións menos
desenvolvidas no período 2014-2020; o 60 % para as rexións en transición; o 50 % para as rexións
máis desenvolvidas clasificadas como rexións en transición ou cun PIB per cápita inferior ao 100
% no período 2014-2020 e o 40 % para as rexións máis desenvolvidas.
A política de cohesión desenvólvese a través dos seguintes fondos específicos:
1.

O

Fondo

Europeo

de

Desenvolvemento

Rexional

(FEDER)

para

investir

no

desenvolvemento social e económico de todas as rexións e cidades da UE.
2.

O Fondo de Cohesión (FC), para investir no medio ambiente e transporte nos países
menos prósperos da UE. España non é receptora deste fondo.

3.

O Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para apoiar o emprego e crear unha sociedade xusta
e socialmente inclusiva nos países da UE.

4. O Fondo de Transición Xusta (FTX) para apoiar ás rexións máis afectadas pola transición
cara á neutralidade climática. Este fondo é unha novidade neste período 2021-2017.

1.

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

O FEDER ten por obxecto reforzar a cohesión económica, social e territorial na Unión Europea
corrixindo os desequilibrios entre as súas rexións. En 2021-2027, permitirá investir nunha Europa
máis intelixente, máis ecolóxica, máis conectada e máis social que estea máis preto dos seus
cidadáns.
O FEDER financia programas en réxime de responsabilidade compartida entre a Comisión Europea
e as autoridades nacionais e rexionais dos Estados membros. As administracións dos Estados
membros elixen que proxectos financiar e asumen a responsabilidade da súa xestión.
No período 2021-2027 e de conformidade cos obxectivos políticos da UE, o fondo apoiará os
seguintes obxectivos específicos (tamén denominados obxectivos políticos, en diante OP):
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1.

O desenvolvemento e mellora das capacidades de investigación e innovación, o apoio ás
pequenas e medianas empresas, o desenvolvemento de capacidades para a especialización
intelixente, a transición industrial e así como a dixitalización e a conectividade dixital.

2.

O fomento da eficiencia enerxética e as enerxías renovables; a adaptación ao cambio
climático; a resiliencia e a prevención do risco de catástrofes; o fomento do acceso á auga
e dunha xestión hídrica sostible; o fomento da transición cara unha economía circular e
eficiente no uso dos recursos; o fomento da protección e conservación da natureza, a
biodiversidade e as infraestruturas ecolóxicas; por último, o fomento da mobilidade urbana
multimodal sostible.

3.

Máis conectadas mediante a desenvolvemento e reforzo dunha mobilidade sostible,
resiliente, intelixente e intermodal.

4. Máis social, apoiando, fundamentalmente mediante infraestruturas, o emprego efectivo e
integrador, a educación, as capacidades, a inclusión social e a igualdade de acceso á
asistencia sanitaria, así como a mellora do papel da cultura e o turismo sostible.
5.

Máis preto dos cidadáns, apoiando o desenvolvemento social, económico e medioambiental
integrado e inclusivo en zonas urbanas e non urbanas.

En base ao seu grao de desenvolvemento, todas as rexións e Estados membros concentrarán o
apoio nunha Europa máis competitiva e intelixente (obxectivo político — OP 1), así como nunha
transición máis ecolóxica e con baixas emisións de carbono cara a unha economía neutra desde o
punto de vista do clima e unha Europa resiliente (OP2). No caso de Galicia, deberá asignar como
mínimo, o 40 % dos seus recursos do FEDER ao OP 1, e, como mínimo, o 30 % ao OP 2.
Ademais, todas as rexións e Estados membros tamén concentrarán polo menos o 8% da súa
asignación ao desenvolvemento urbano, e tamén se espera que as operacións no marco do FEDER
contribúan co 30% da dotación financeira global aos obxectivos climáticos.
2. Fondo Social Europeo Plus (FSE+).
O novo FSE+ seguirá sendo o principal instrumento da UE para investir nas persoas: abordar as
consecuencias socioeconómicas da pandemia de COVID-19, promover altos niveis de emprego,
construír protección social e desenvolver unha forza laboral capacitada e resiliente lista para a
transición a unha economía verde e dixital.
Cos recursos dispoñibles para o FSE+ se apoiará a implementación do Piar Europeo de Dereitos
Sociais, proclamado conxuntamente polo Consello, o Parlamento Europeo e a Comisión, como a
folla de ruta da UE para responder aos desafíos sociais en Europa. Así, o FSE+ axudará ás persoas,
ás rexións e aos Estados membros a afrontar distintos retos, desde a recuperación da pandemia
actual ata o cumprimento dos obxectivos da UE en materia de emprego, inclusión social,
educación e clima.
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O FSE+ integra o antigo Fondo Social Europeo (FSE), a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI), o Fondo
de Axuda Europea para os Máis Desfavorecidos (FEAD) e o Programa da UE para o Emprego e a
Innovación Social (EaSI), o que permite utilizar os fondos da maneira máis eficiente e coherente
posible.
Este fondo investirá nas seguintes áreas prioritarias:
1.

Apoiar á mocidade que se veu particularmente afectada pola crise da COVID-19, deste
xeito, os recursos do FSE+ axudarán a que atopen unha cualificación, un traballo de boa
calidade e a mellorar a súa educación e formación.

2.

Axudar aos nenos necesitados mediante a asignación de recursos do FSE+ a accións
específicas para combater a pobreza infantil e apoiar aos máis vulnerables da sociedade
que sofren perdas de emprego e redución de ingresos, incluída a provisión de alimentos
e asistencia material básica aos máis desfavorecidos.

3.

Recapacitar e capacitar ás persoas para a transición a unha economía verde e dixital.

4. Creación de capacidade para interlocutores sociais e organizacións da sociedade civil.
5.

Cooperación transnacional para promover a innovación social na UE.

6. Apoio directo pola Comisión Europea á innovación social no marco do capítulo Emprego
e Innovación Social (EaSI).
No que se refire á concentración temática, os Estados membros asignarán polo menos o 25 % dos
seus recursos do capítulo do FSE+ en réxime de xestión compartida, aos obxectivos específicos
relacionados co ámbito estratéxico da inclusión social. Ademais, un mínimo do 5 % dos seus
recursos para apoiar as accións específicas e as reformas estruturais necesarias para loitar contra
a pobreza infantil. Por último, asignarase polo menos un 3% a facer fronte á privación material
mediante alimentos e/ou a prestación de asistencia material básica ás persoas máis
desfavorecidas, en particular aos menores, e establecer medidas de acompañamento que apoien
a súa inclusión social.
3. O Fondo de Cohesión (FC).
O Fondo de Cohesión creouse co obxectivo de reforzar a cohesión económica, social e territorial
da Unión con vistas a fomentar o desenvolvemento sustentable. Está destinado aos Estados
membros cuxa renda nacional bruta (RNB) per cápita é inferior ao 90 % da renda media da UE
no período de referencia 2015-2017: Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal e Romanía. Polo tanto, España
non é receptora deste fondo.
Este fondo proporcionará axuda para investimentos no medio ambiente, en particular as
relacionadas co desenvolvemento sustentable e a enerxía que presenten beneficios para o medio
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ambiente, con especial atención nas enerxías renovables e investimentos na Rede Transeuropea
de Transporte (RTE-T), así como na asistencia técnica e información, comunicación e estudos.
4. Fondo de Transición Xusta (FTX).
O Fondo de Transición Xusta é un instrumento clave para apoiar aos territorios máis afectados
pola transición cara á neutralidade climática, proporcionándolles un apoio a medida. Aplícase en
réxime de xestión compartida, no marco xeral da política de cohesión, e é unha novidade neste
período 2021-2017.
O Fondo mitigará os custos socioeconómicos provocados pola transición climática, apoiando a
diversificación económica e a reconversión dos territorios afectados. Isto implica o apoio aos
investimentos produtivos en pequenas e medianas empresas, a creación de novas empresas, a
investigación e a innovación, a rehabilitación ambiental, a enerxía limpa, a mellora das
capacidades e a reciclaxe dos traballadores, a asistencia na procura de emprego e programas de
inclusión activa dos solicitantes de emprego, así como a transformación das actuais instalacións
con altas emisións de carbono, cando estes investimentos dean lugar a importantes recortes de
emisións e á protección do emprego.
O orzamento do FTX para o período 2021-2027 ascende a 19.321 millóns de euros (a prezos
correntes), que inclúen 10.868 millóns de euros procedentes do mecanismo Next Generation EU,
instrumento de recuperación para facer fronte aos efectos derivados da pandemia da COVID-19.
3.3.2.

Outros fondos comunitarios.

Xunto cos fondos procedentes da Política de Cohesión da Unión Europea, Galicia tamén recibirá
recursos no marco dos seguintes fondos:
-

Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura

-

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural, no marco da Política Agraria Común.

así coma a través do Mecanismo Next Generation EU, instrumento de carácter excepcional para
facer fronte ás consecuencias da pandemia pola COVID-19, acordado polo Consello Europeo en
xullo de 2020 e dotado con 400.000 millóns de euros para o conxunto dos Estados Membros.
Os dous instrumentos de maior volume do Next Generation EU son:
-

O Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia (MRR), que constitúe o núcleo do Fondo
de Recuperación. A súa finalidade é apoiar o investimento e as reformas nos Estados
Membros para lograr unha recuperación sostible e resiliente, á vez que se promoven as
prioridades ecolóxicas e dixitais da UE.

-

O Fondo REACT- EU, que opera como fondo estrutural, pero con maior flexibilidade e
axilidade na súa execución. REACT- EU promoverá a recuperación ecolóxica, dixital e
resiliente da economía.
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Ademais, o mecanismo Next Generation EU tamén achegará fondos adicionais ao Fondo Europeo
Agrario de Desenvolvemento Rural (FEADER) e o Fondo de Transición Xusta (FTX).
Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA).
O FEMPA é o novo fondo das políticas marítima, pesqueira e acuícola da UE proposto para o
período 2021-2027, en substitución do anterior Fondo Europeo de Pesca (FEMP).
O artigo 3 do regulamento específico do FEMPA, recolle as catro prioridades que a Unión
considera para o período 2021-2027 no ámbito marítimo, pesqueiro e acuícola. Ditas prioridades
perseguen cumprir co obxectivo de desenvolvemento sostible da pesca, a acuicultura e outras
actividades relacionadas, e se subdividen á súa vez en obxectivos específicos.
As prioridades son as seguintes:

-

Prioridade 1: Fomentar a pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos
biolóxicos acuáticos.

-

Prioridade 2: Fomentar as actividades sostibles de acuicultura, así como a transformación
e comercialización de produtos da pesca e a acuicultura, contribuíndo así á seguridade
alimentaria na Unión.

-

Prioridade 3: Permitir unha economía azul sostible nas zonas costeiras, insulares e
interiores, e fomentar o desenvolvemento das comunidades pesqueiras e acuícolas.

-

Prioridade 4: Reforzar a gobernanza internacional dos océanos e permitir que os mares e
océanos sexan seguros, protexidos, limpos e estean xestionados de maneira sostible.

En definitiva, o novo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA) insta os Estados
membros a investir para lograr que os sectores da pesca e a acuicultura sexan máis competitivos
e para desenvolver unha economía azul sostible, así como novos mercados e tecnoloxías.
O orzamento do FEMPA para o período 2021-2027 ascende a 6.108 millóns de euros (a prezos
correntes).
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (FEADER).
O desenvolvemento rural é o segundo piar da política agrícola común (PAC), e que reforza o
primeiro piar de apoio á renda e medidas de mercado mediante a mellora da sustentabilidade
social, ambiental e económica das zonas rurais.
A PAC contribúe ao desenvolvemento sostible das zonas rurais mediante tres obxectivos a longo
prazo:
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1.

Aumentar a competitividade da agricultura e a silvicultura

2.

Garantir a xestión sostible dos recursos naturais e a acción polo clima
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3.

Lograr un desenvolvemento territorial equilibrado das economías e comunidades rurais,
incluídas a creación e a conservación de emprego.

A contribución da PAC aos obxectivos de desenvolvemento rural da Unión Europea está apoiada
polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER). O orzamento do FEADER para
o período 2021-2027 ascende a 95.511 millóns de euros (a prezos correntes), o que inclúe unha
inxección de 8.070 millóns de euros do mecanismo Next Generation EU, o instrumento de
recuperación para facer fronte aos efectos derivados da pandemia da COVID-19.
Os países da Unión executan o financiamento do FEADER a través de programas de
desenvolvemento rural (PDR). Estes PDR están cofinanciados polos orzamentos nacionais e poden
elaborarse a escala nacional ou rexional. Aínda que a Comisión Europea aproba e supervisa os
PDR, as decisións relativas á selección de proxectos e concesión de pagos tómanse en instancias
nacionais ou rexionais.
Cada PDR debe traballar en favor de polo menos catro das seis prioridades do FEADER:
-

promover a transferencia de coñecementos e a innovación no sector agrícola e o sector
silvícola e nas zonas rurais;

-

mellorar a viabilidade e a competitividade de todos os tipos de agricultura e promover as
tecnoloxías agrícolas innovadoras e a xestión sostible dos bosques;

-

promover a organización da cadea alimentaria, o benestar dos animais e a xestión de
riscos na agricultura;

-

promover a eficiencia dos recursos e apoiar o paso a unha economía hipocarbónica e
adaptable aos cambios climáticos nos sectores agrícola, alimentario e forestal;

-

restaurar, conservar e mellorar os ecosistemas relacionados coa agricultura e a
silvicultura;

-

fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas
zonas rurais.

Mecanismo Next-Generation EU.
Como xa se adiantou, trátase dun instrumento de carácter excepcional para facer fronte ás
consecuencias da pandemia pola COVID-19, acordado polo Consello Europeo en xullo de 2020.
Esta conformado fundamentalmente polos Fondos REACT-EU e o Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia (MRR).
REACT-EU
O obxectivo de REACT-EU é sentar as bases dunha recuperación sólida, polo que estes recursos
adicionais poderán financiar medidas para o mantemento do emprego (réximes de redución do
tempo de traballo, apoio aos traballadores por conta propia), a creación de emprego, o fomento
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do emprego xuvenil, o reforzo dos sistemas de asistencia sanitaria e o apoio ás PEMEs (activación
do capital circulante e apoio ao investimento). Vai dirixido a todos os sectores económicos,
incluídos os do turismo e a cultura -particularmente afectados- e servirá tamén para investir no
Pacto Verde Europeo e a transición dixital, principais prioridades da axenda europea. En
comparación co MRR, que apoiará reformas e investimentos a medio prazo, o REACT-EU
centrarase en accións de reparación de crise a curto prazo.
Os fondos asignáronse aos programas de cohesión do período 14-20 (FEDER, FSE e FEAD) para a
súa execución nos anos 2020 a 2023, coa flexibilidade excepcional introducida na Iniciativa de
Inversión en Resposta ao Corona virus (IIRC) e a Iniciativa de Inversión en Resposta ao Corona
virus Plus (IIRC+).
Dos 50.577 millóns de euros (en prezos correntes) postos a disposición dos estados membros, a
España lle corresponden 14.528 millóns de euros, dos cales 441 millóns corresponde a Galicia.
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia
Como parte dunha resposta de amplo alcance, o obxectivo do Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia (MRR) é mitigar o impacto económico e social da pandemia de Corona virus e facer que
as economías e sociedades europeas sexan máis sostibles, resilientes e estean mellor preparadas
para os desafíos e oportunidades da economía verde e a transición dixital. En definitiva, pretende
axudar aos Estados membros a lograr o seu obxectivo de neutralidade climática para 2050 e
coloca a Europa no camiño da transición dixital, creando postos de traballo e estimulando o
crecemento no proceso.
Este mecanismo é un instrumento de recuperación temporal, coa finalidade de implementar
reformas e investimentos que estean en liña coas prioridades da UE e que aborden os desafíos
identificados nas recomendacións específicas por país no marco do Semestre Europeo de
coordinación de políticas económicas e sociais. En concreto, pon a disposición un total de 723.800
millóns de euros (a prezos correntes) en préstamos (385.800 millóns de euros) e subvencións
(338.000 millóns de euros) con ese fin.
O MRR entrou en vigor o 19 de febreiro de 2021 e financiará reformas e investimentos nos Estados
membros desde o comezo da pandemia en febreiro de 2020 ata o 31 de decembro de 2026. Para
beneficiarse do apoio do Mecanismo, os Estados membros presentaron os seus Plans de
recuperación e resiliencia á Comisión Europea. Cada plan debe establece as reformas e
investimentos que se implementarán para finais de 2026 e debe abordar de maneira eficaz os
desafíos identificados no Semestre Europeo, en particular as recomendacións específicas por país
de 2019 e 2020 adoptadas polo Consello. Tamén debe impulsar as transicións ecolóxica e dixital
e facer que as economías e sociedades dos Estados membros sexan máis resilientes.
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No caso de España, o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia 31 consta de 112
inversións e 102 reformas. Contarán co apoio de 69.500 millóns de euros en subvencións, onde
cabe salientar que o 40% do plan apoiará os obxectivos climáticos e o 28% fomentará a transición
dixital.
Os fondos executaranse respectando a distribución de competencias dos diferentes niveis de
goberno e de acordo coas formas de gasto definidas no ordenamento xurídico das
administracións públicas.
Galicia conta cunha estratexia autonómica, Next Generation Galicia e un portal web 32, no que se
da publicidade tanto das convocatorias xestionadas directamente pola Comunidade Autónoma
coma das expresións de interese no marco das Conferencias Sectoriais.

3.3.3.

As cifras dos fondos europeos sectoriais e rexionais.

Os recursos para a cohesión económica, social e territorial dispoñibles para compromisos
orzamentarios no período 2021-2027, dentro do Marco Financeiro Plurianual, ascenden a
324.547 millóns de euros en prezos correntes, para o FEDER e o FSE+, e a 8.453 millóns de euros
en prezos de 2018 para o Fondo de Transición Xusta (FTX). Os recursos do FTX complétanse con
10.868 millóns de euros que constituirán ingresos externos procedentes do Instrumento Europeo
de Recuperación (Next Generation EU) - MRR, e como tales, poñeranse a disposición no período
2021-2023.
O FEADER e o FEMPA teñen asignados un total de 93.549 millóns de euros, aos que se suman
8.070 millóns no FEADER procedentes do MRR.
Finalmente, se contará con 338.000 millóns de euros no Marco de Recuperación e Resiliencia
e 50.577 millóns de euros correspondentes ás anualidades de 2021 e 2022 do REACT-EU. En
definitiva, os recursos totais da Política de Cohesión para o período 2021-2027 ascende a 834.064
millóns de euros (prezos correntes).
Do total de cifras comentadas, a España lle corresponden 129.916 millóns de euros a prezos
correntes, o que supón un 16% do total de recursos comunitarios para o período 2021-2027.
Galicia ten asignado un montante global de 4.981 millóns de euros a prezos correntes, -sen
contar os fondos do MRR- distribuídos do seguinte xeito:
a) 2.132 millóns de euros do FEDER (non inclúe a territorialización dos recursos asociados ao
obxectivo de cooperación territorial europea).

31

https://planderecuperacion.gob.es

32

http://www.nextgenerationgalicia.gal
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b) 1.018 millóns de euros para o FSE+
c) 913 millóns de euros para o FEADER
d) 366 millóns de euros no FEMPA
e) 111 millóns de euros do Fondo de Transición Xusta asignados ao territorio da provincia da
Coruña
f) 441 no marco do REACT para as anualidades de 2021 e 2022

Con respecto ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), realízase unha estimación da
execución do mesmo baseada na información desprendida ata o momento no marco das
Conferencias Sectoriais.
.
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5.354

441

2.134

111

366

913

449

940

Galicia Xunta
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polo que se pode imputar por poboación. Recentemente publicouse o reparto por países da anualidade 2022 e a España lle corresponden 2.000 M€ máis dos inicialmente

(4) Entre as CCAA se repartiron 10.000 millóns de euros. O resto, case 2.500 M€, se asigna ao Ministerio de Sanidade no POPE, para fundamentalmente a compra de vacinas,

asignado á España, a Galicia lle corresponde un 6% do total en base aos repartos realizados ata o momento.

tamén as xestionadas pola Administración do Estado, polas corporacións locais galegas e polas universidades do sistema universitario de Galicia. Considerase que do total

(3) A cantidade que lle corresponde ao ámbito territorial de Galicia acada os 4.170 Millóns de euros, incluíndo as cantidades xestionadas pola Comunidade Autónoma, e

(2) FEMPA reparte 5.311 M€ entre os EE.MM. O resto é xestión directa da Comisión Europea.

Ademais se programan 579 M€ no novo PDR 21-27 con asignación lineal para cada ano e se executarán a partir de 2023 ata 31 decembro de 2029.

(1) A parte que recibe Galicia de NGEU é 77 millóns que se poden gastar ata 2025, xunto coa prórroga do PDR 14-20 para as anualidades 2021-2022 por importe de 257 M€.

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

TOTAL

REACT-EU (4)

426.549

226.047

FEDER

Mec. Recup. Resil. (MRR) (3)

MFP

FONDO

Táboa 9. Asignación dos fondos comunitarios do Marco financeiro plurianual 21-27, REACT-EU e MRR. Millóns de euros a prezos correntes.

Tendo en conta todo o anterior, a seguinte táboa amosa as cifras para cada un dos fondos comunitarios dos que será perceptora España e Galicia.

45

FEMPA
94

603

347

556

42,0

60

393

456

-

42,0

57

116

78

163

2023

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

TOTAL

REACT - EU

Fondo de Transición Xusta

77

164

170

-

FSE+

FEADER

2022
161

2021

-

FEDER

FONDO

423

-

7,0

55

116

79

166

2024

421

-

7,0

49

116

80

168

2025

379

-

7,0

50

116

67

140

2026

383

-

6,0

51

116

68

142

2027

-

-

-

-

-

-

-

2028

-

-

-

-

-

-

-

2029

3.220

441

111

366

913

449

940

TOTAL
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Táboa 10. Distribución da senda teórica dos fondos do Programa Operativo 21-27 e do REACT-EU durante o período de vixencia do PEG. Millóns de euros a prezos
correntes.

A distribución teórica dos fondos correspondentes á Comunidade Autónoma de Galicia sería a seguinte:

253
1.341

117
478

REACT

TOTAL

1.197

72

572
990

-

470

56

166

184

70

44

-

-

-

-

2024

826

-

410

50

160

134

64

8

-

-

-

-

2025

564

-

104

50

160

178

64

8

-

-

-

-

Estimación

2026

351

-

-

50

110

120

64

7

-

-

-

-

2027

272

-

-

50

82

80

60

-

-

-

-

-

2028

256

-

-

50

70

79

57

-

-

-

-

-

2029

6.275

441

2.134

366

913

940

449

111

128

328

387

79

TOTAL
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O MRR executarase nunha maior proporción nos anos 2022, 2023 e 2024 cunha execución minoritaria no período 2026.
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FEMPA, estímase unha execución proporcional a longo do período, e para o caso do FTX, a execución concentrarase nos exercicios 2022, 2023 e 2024.

FSE+ e FEADER. Estas previsións están realizadas en base á experiencia na execución dos fondos comunitarios no período anterior 2014-2020. No caso do

A previsión realizada ten en conta unha execución máis elevada nos anos 2023-2027 e unha execución residual nos anos 2028 e 2029 para o caso do FEDER,

Nota: O importe do MRR para o 2022 se estima en función das execucións das conferencias sectoriais que se están a celebrar e que no se coñecían no momento de aprobación dos orzamentos do
2022.

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

MRR

570

60

-

44

165

8

OUTROS FONDOS COMUNITARIOS

FEMPA

FEADER 21-27

FEDER 21-27

FSE +

FONDO TRANSICCION XUSTA

-

-

FEMP

165

92

36

FEADER 14-20

-

50

-

199

129

70

192

145

FEDER 14-20

-

2023

-

37

43

FSE 14-20 +YEI

-

Orz. vixente

Liquidación

PROGRAMA OPERATIVO 21-27

2022

2021

PROGRAMA OPERATIVO 14-20

Táboa 11. Estimación dos importes das certificacións de fondos europeos. Millóns de euros.

68
154

13
90
34
56
191

72 - PESCA

74 - DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL

RESTO DE FUNCIÓNS

395

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

478

95

32

TOTAL

117

24

54 - ACTUACIÓNS AMBIENTAIS
56 - INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E
INNOVACIÓN
57 - SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO
COÑECEMENTO
71 - DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DO MEDIO RURAL

1.341

583

84

86

56

10

98

28

51 - INFRAESTRUTURAS

Orz. vixente

31 - ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL

Liquidación

Estimación

1.197

268

60

45

74

140

146

240

141

83

990

209

53

39

70

117

119

207

109

68

826

182

22

35

67

91

105

174

91

60

564

99

26

35

67

54

60

145

47

31

351

61

19

35

46

24

29

94

20

21

Táboa 12. Estimación da distribución do gasto da totalidade dos fondos comunitarios por funcións de gasto. Millóns de euros.
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2021
FUNCIÓN DE GASTO

casos, e en cuarto lugar, a sociedade da información e o coñecemento cun 9%.

272

53

9

35

34

16

20

71

14

20

2028

6.275

1.698

337

379

631

538

625

1137

501

429

TOTAL

10%
6%
5%
27%
100%

9%

10%

7%
8%
18%

% s.
TOTAL
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256

52

9

35

29

15

19

65

13

19

2029

actuacións ambientais, nun 18%, seguida da Investigación, Desenvolvemento e innovación e a dinamización económica do medio rural, cun 10% en ambos

Como de pode observar na táboa seguinte, as principais funcións de gasto ás que se destinan os fondos comunitarios detallados na táboa 11 son as

4. PRINCIPAIS METAS DO PLAN ESTRATÉXICO
Introdución
O obxectivo xeral do Plan Estratéxico de Galicia (PEG) 2022-2030 é Deseñar as liñas
estratéxicas de actuación que convertan a Galicia nunha rexión máis verde, máis dixital e mellor
adaptada aos retos actuais e futuros, que converxe 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?

Deseñar a

Acadar unha
Galicia máis
sostible e
climáticamente
neutra, mais
dixital e
resiliente

Galicia do
futuro,
poñendo no centro
o reto

demográfico

Favorecer os valores
diferenciais de
Galicia como motores de

Superar o impacto
causado pola Covid-19
e lograr unha

desenvolvemento

1.

recuperación
sostible,

resistente e
inclusiva

Promover
unha sociedade
moderna,
competitiva,
solidaria e

cohesionada

Amosar unha senda

rigorosa
e estable de

previsible,

actuación do goberno,
impulsar e coordinar
as diferentes
estratexias

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 ecolóxica e
climáticamente 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
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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.

Crecemento económico
Os fondos de recuperación europeos serán o principal instrumento para dar resposta ao impacto
da crise causada polo Corona virus, transformar a nosa economía e crear oportunidades e
traballos de calidade. Impulsarán durante a primeira metade da década a transformación cara
unha Galicia máis ecolóxica, dixital e resiliente.
Con estas previsións e baixo o suposto dun crecemento medio anual superior ao de España nunha
décima, acadárase unha converxencia en renda dispoñible dos fogares per cápita ata alcanzar
o nivel medio nacional e ata o 98% en termos de PIB per cápita en 2030.
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Gráfico 20. Converxencia da renda bruta dispoñible dos fogares de Galicia e do PIB per cápita con
España.

Fonte: IGE.

Coa hipótese dun crecemento medio anual da UE-27 ata 2025 inferior nun punto ao de Galicia, e
de 6 décimas na segunda metade da década, o PIB per cápita de Galicia en paridades de poder
adquisitivo, situaríase no 91% da media da UE-27, converxendo 11 puntos respecto ao valor
estimado en 2020.
Acadarase unha converxencia plena con España en termos de renda bruta dispoñible per cápita
dos fogares.
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PRINCIPAIS METAS DO PLAN ESTRATÉXICO
Tendo en conta os principais indicadores de contexto da realidade socioeconómica de Galicia,
o PEG establece varias metas a acadar de aquí a 2030:

1.

Polo menos o 74 % da poboación de entre 20 e 64 anos debería ter emprego de aquí a
2030.
Taxa de emprego (poboación 20 a 64 anos)

80,0
70,0
60,0
50,0

2010

2015

2020

2025

2030

2.

A taxa de paro diminuiría 4 puntos ata situarase no 8%, mentres que a da poboación
xuvenil descendería case a metade, ata o 18%.
Taxa de paro (poboación de 16 e máis anos)

30,0
20,0
10,0
0,0

3.

2010

2015

2020

2025

2030

Diminuír 6 puntos porcentuais a taxa de temporalidade no emprego.
Taxa de temporalidade (poboación de 20 a 64 anos)

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
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2010

2015

2020

2025

2030
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4.

O 45% da poboación entre 25 e 64 anos contaría cun nivel de formación de educación
terciaria ou superior.
Poboación de 25 a 64 con nivel de educación superior

50,0
40,0
30,0
20,0

2010

2015

2020

2025

2030

5.

Reducirase o abandono escolar prematuro ata o 6,5%, mellorando o rendemento
educativo do alumnado medido por PISA (a porcentaxe de alumnado con rendemento baixo
diminuiría ata case igualarse coa porcentaxe de alumnado con rendemento alto).
Taxa de abandono escolar prematuro

30,0
20,0
10,0
0,0

6.

2010

2015

2020

2025

2030

A taxa de cobertura escolar de poboación de 0 a 3 anos acadaría o 60%.
Taxa de cobertura escolar de poboación de 0 a 3 anos

80,0
60,0
40,0
20,0
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2010

2015

2020

2025

2030
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7.

A porcentaxe que representa o gasto en I+D respecto ao PIB duplicaríase ata situarse
próximo ao 2%.
Porcentaxe de gasto en I+D sobre o PIB

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

8.

2010

2015

2020

2025

2030

O 90% dos xoves e adultos terá algunha competencia dixital:
Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron algunha habilidade informática nos últimos 12 meses

90,0
70,0
50,0
30,0
10,0

2010

2015

2020

2025

2030

9. O

tamaño medio das PEMES aumentaría un 15%, ata as 4 persoas asalariadas,
mellorando a súa competitividade.
Tamaño medio das PEMEs

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

2010

2015

2020

2025

2030

10. As exportacións a terceiros países (sen incluír as exportacións ao resto do territorio
nacional) representarían o 45% do PIB, 10 puntos máis que na actualidade
Peso das exportacións a terceiros países sobre o PIB

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
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2010

2015

2020

2025

2030
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11. Reduciríase a taxa de risco de pobreza ou exclusión social ata o 14%, o que suporía
unha diminución de polo menos 150.000 no número de persoas en risco de pobreza ou
exclusión social.
Taxa de risco de pobreza ou exclusión social

30
20
10
0

2010

2015

2020

2025

2030

12. Aumentaría o número de prazas residenciais de atención a persoas maiores ata
acadar as 26.080.
Número de prazas residenciais de atención a persoas maiores

30.500
20.500
10.500
500

2010

2015

2020

2025

2030

13. Redución da fenda salarial de xénero e a taxa de feminidade no emprego acadaría
o 100%.
Fenda salarial entre mulleres e homes

Taxa de feminidade no emprego (mulleres empregadas por cada
100 homes)

20,0

100,00

15,0
10,0

75,00

5,0
0,0

2010

2015

2020

2025

2030

50,00

2010

2015

2020

2025

2030

Nota: a fenda salarial publicada polo IGE calcula a diferenza entre a ganancia media por hora dos homes
e a ganancia media das mulleres coma porcentaxe da ganancia media por hora dos homes. No ano 2019
sitúase no 9,9%, e a meta a 2030 sería a eliminación total de dita diferenza. Agora ben, se temos en
conta o dato do salario medio bruto, a fenda salarial no ano 2019 é do 19,5%, polo que a meta a 2030
sería a redución ao 10%.
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14.

Incrementaríase ata o 84,8% a porcentaxe de enerxías renovables na xeración de
enerxía eléctrica e ata o 58% a porcentaxe de enerxías renovables no consumo de enerxía
final.
% de enerxías renovables no consumo final de enerxía

% de enerxías renovables na xeración enerxía eléctrica

50
40

75

30

55

20

2010

2015

2020

2025

2030

35

2010

2015

2020

2025

2030

15. Reduciríanse as emisións de gases de efecto invernadoiro ata o 55% respecto o ano
1990, que equivale a unha redución do 64% respecto a 2005.
Redución de GEI con respecto a niveis de 1990

20,00
-20,00

2010

2015

2020

2025

2030

-40,00
-60,00

16. A taxa de reciclaxe de residuos urbanos acadaría o 60%, triplicando o valor actual.
Taxa de reciclaxe de residuos urbanos

80
60
40
20
-
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2010

2015

2020

2025

2030
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17.

Os tempos medios de espera estrutural cirúrxico e de consultas, diminuirían un 30%
e un 27%, respectivamente.
Tempo medio de espera estrutural cirúrxico (días)

Tempo medio de espera estrutural de consultas (días)

85,0

60,0

65,0

50,0

45,0

40,0

25,0

30,0

5,0

20,0
2010

2015

2020

2025

2030

2010

2015

2020

2025

2030

18.

Os anos de vida saudable aos 65 anos (sen limitación de actividade grave) aumentaría
ata os 23, fronte aos 19 actuais.
Anos de vida saudable aos 65 anos

40,0
20,0
0,0

2010

2015

2020

2025

2030

A Continuación recóllese unha relación de indicadores de contexto representativos da realidade de
cada un dos ámbitos que engloba cada eixe do PEG 22-30, coas metas previstas de cara aos anos
2025 e 2030. Os últimos datos de referencia son de 2020, salvo que se indique o contrario.
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Unidade
Ámbito

Promedio
últimos 10
anos

Promedio
últimos 5
anos

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

Previsión
2025

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Taxa de paro (poboación de 16 e máis anos)

Taxa de paro xuvenil (poboación de 16 e máis anos ata 24
anos)

Taxa de temporalidade (poboación de 20 a 64 anos)

Fenda salarial de xénero

Taxa de parcialidade

Taxa neta de escolarización aos 2 anos

405

Porcentaxe

Taxa de emprego (poboación de 20 a 64 anos)

59,3
---

--UE-27

68,6

59,0

Galicia

54,7

19,5

19,4

UE-27

España

15,8

15,0

14,9

Galicia

16,0

14,6

15,3

UE-27

España

13,0

10,6

13,3

Galicia

15,0

14,0

14,0

UE-27

España

25,6

25,7

24,9

Galicia

24,8

17,2

20,2

UE-27

España

37,6

33,6

39,3

Galicia

44,4

7,7

9,1

UE-27

España

16,3

14,0

17,1

Galicia

20,1

71,8

69,9

UE-27

España

66,0

65,9

63,2

63,5

España

Galicia

---

61,4

69,4

19,3

14,9

14,4

14,1

11,9

9,9

12,5

23,8

24,0

16,8

38,3

33,1

7,1

15,5

12,0

72,4

65,7

66,8

0,0

18,0

18,0

8,0

74,0

Previsión
2030

80,0

7,0

* Último dato dispoñible: 2019

74,0

10,0

* Último dato dispoñible: 2019

6,0

21,5

26,0

10,0

70,0

1.1. Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada

Eixe 1. O reto demográfico

Indicadores de contexto

50,0
20,0

80,0
70,0
60,0
60,0
40,0

80,0
100,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

50,0
0,0

15,0
70,0
10,0
60,0
5,0

80,0
20,0

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

50,0
0,0

60,0
20,0

70,0
40,0

80,0
60,0

0,0

10,0

20,0

30,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2010
1

2010

2010
1

2010

2010
1

2010

2010

2015
6

2015

2015
6

2015

2015
6

2015

2015

Representación gráfica

2025
16

2025

2025
16

2025

2025
16

2025

2025

2030
21

2030

2030
21

2030

2030
21

2030

2030
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2020
11

2020

2020
11

2020

2020
11

2020

2020

Unidade

Ámbito

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe de fogares con gasto en aluguer que adican
máis do 30% dos seus ingresos ao pagamento do aluguer
da vivenda principal
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Anos salario

Prezo da vivenda/salario anual

-----

---

UE-27

24,5

27,1

Galicia

---

---

---

UE-27

España

---

---

España

Galicia

5,8

---

---

UE-27

6,1

31,9

13,9

13,8

Galicia

31,0

---

---

UE-27

España

---

21.158

20.302

Galicia

---

9,2

10,0

UE-27

España

12,3

11,8

12,8

Galicia

13,9

---

---

UE-27

España

---

39,4

Promedio
últimos 5
anos

---

37,8

Promedio
últimos 10
anos

España

1.3. Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

Cobertura de servizos de axuda a domicilio a persoas de
80 e máis anos

Número

Porcentaxe

Persoas que viven en fogares cunha intensidade laboral
moi baixa (poboación de 0 a 59 anos)

Número de prazas residenciais de atención a persoas
maiores

Porcentaxe

Taxa de cobertura escolar de poboación de 0 a 3 anos

Galicia

1.2. Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias

Eixe 1. O reto demográfico

Indicadores de contexto

---

---

21,5

---

---

5,7

---

33,9

14,6

---

---

21.867

8,3

10,8

10,3

---

---

43,4

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

18,0

5,5

30,0

24.580

8,0

47,5

Previsión
2025

15,0

5,0

50,0

26.080

6,0

60,0

Previsión
2030

10,0

20,0

30,0

40,0

5,0

5,5

6,0

6,5

0,0

20,0

40,0

60,0

2010

2010

2010

50,0500
-15,0

60,0
-10,0
10.500

70,0
20.500
-5,0

2015

2015

2020

2020

2025

2025

2030

2030

2015

2015

2015

2025

2025

2025

2030

2030

2030
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2020

2020

2020

12010
1 2 3 4 5 2015
66 7 8 9 10 2020
11
11 12 13 14 152025
16 17 18 19 202030
21

2010

2010

80,0
30.500
0,0

0,0

10,0

20,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Representación gráfica

Unidade

Días

Anos

Tempo medio de espera estrutural de consultas

Anos de vida saudable aos 65 anos

407

Días

Tanto por
100.000

Tempo medio de espera estrutural cirúrxico

Taxa de mortalidade atribuída ás enfermidades
cardiovasculares, o cancro ou ás enfermidades
respiratorias

1.4. Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

Eixe 1. O reto demográfico

Indicadores de contexto

18,5
---

---

UE-27

19,5

18,6

Galicia

16,4

---

---

UE-27

España

---

45,9

47,3

Galicia

---

---

---

UE-27

España

---

64,0

65,4

Galicia

---

---

---

UE-27

España

---

462,4

Promedio
últimos 5
anos

---

468,0

Promedio
últimos 10
anos

España

Galicia

Ámbito

---

19,1

18,6

---

---

49,3

---

---

72,9

---

---

452,8

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

400,0

Previsión
2030

23,0

36,0

50,0

* Último dato dispoñible: 2019

20,0

40,0

55,0

* Último dato dispoñible: 2018

420,0

Previsión
2025

0,0

20,0

40,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

5,0

25,0

45,0

65,0

85,0

400,0

450,0

500,0

2010

2010

2010

2015

2015

2015

Representación gráfica

2025

2025

2025

2030

2030

2030
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2020

2020

2020

Unidade

Ámbito

Promedio
últimos 10
anos

Promedio
últimos 5
anos

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

Previsión
2025

Previsión
2030

Porcentaxe

Porcentaxe

Intensidade enerxética primaria (consumo de enerxía por
unidade de PIB)

Enerxías renovables no consumo final bruto de enerxía
final

Enerxías renovables na xeración de enerxía eléctrica
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Número de viaxeiros no transporte urbano regular xeral

2.2. Garantir unha mobilidade sustentable

Dependencia enerxética do exterior

Miles de
viaxeiros

Porcentaxe

Miles de
Redución de Gases de Efecto Invernadoiro (con respecto a toneladas
niveis de 1990)
de CO2
equivalente

Toneladas
equivalente
s de
petróleo/mi
llóns de
euros

1.738.445

---

---

UE-27

61.637

2.277.613

61.202

España

Galicia

60,0

74,2

74,5

Galicia

57,5

-23,1

-21,5

UE-27

UE-27

13,7

16,0

España

72,4

-4,6

-2,9

Galicia

72,6

...

...

UE-27

España

..

50,8

52,1

Galicia

...

18,7

17,2

UE-27

España

17,2

37,6

37,4

Galicia

15,9

125,3

131,9

UE-27

España

91,6

145,6

105,5

150,6

España

Galicia

---

1.826.366

63.813

67,5

67,9

72,8

-25,9

8,5

-23,8

...

43,6

59,0

19,9

17,9

37,7

119,5

106,0

123,0

73,0

73,0

42,0

58,0

84,8

61,0

-55,0

-55,0

-55,0

71.000

*Último ano dispoñible: 2019

68.000

*Último ano dispoñible: 2019

68,0

-40,0

*Último ano dispoñible: 2019

75,0

*Último ano dispoñible: 2019

53,0

*Último ano dispoñible: 2019

90,0

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. Galicia verde e sostible

Indicadores de contexto

2010
1

50.000

60.000

70.000

80.000

50
50

80
150
70
100
60

200
90

-40,00
50
-60,00 1

-20,00
100

150 -

1

2010

2010

2010

2010

200
20,00

35

55

75

20

30

40

50

50

100

150

200

2015
6

6

6

2015

2015

2015

2015

Representación gráfica

16

2025
16

16

2025

2025

2025

2025

21

2030
21

21

2030

2030

2030

2030

TOMO II – PEG 22-30

11

2020
11

11

2020

2020

2020

2020

Miles de
vehículos

Unidade

...
...

...

UE-27

1,4

Promedio
últimos 5
anos

...

0,8

Promedio
últimos 10
anos

España

Galicia

Ámbito

...

195,0

2,4

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

300

54

Previsión
2025

Hectáreas

Superficie queimada

97.679
...

...

UE-27

19.809

24.688

Galicia

106.879

...

...

UE-27

España

...

...

40,6

España

...

...

95.292

19.986

...

...

43,7

17.000

*Último ano dispoñible: 2019

18.000

42

Porcentaxe

Taxa de reciclado de residuos urbanos

409

Porcentaxe

(volume perdido sobre o total de auga controlaa e distribuida para
abastecemento público)

Porcentaxe de auga perdida na rede de distrubución

Volume de augas residuais tratadas

Millóns
metros
cúbicos/día

33,9
46,6

43,6

UE-27

18,4

18,1

Galicia

31,9

...

...

UE-27

España

20,9

24,5

24,6

Galicia

22,1

...

...

UE-27

España

13,4

0,95

13,4

0,92

España

Galicia

47,7

34,7

20,0

...

20,5

22,6

...

13,7

1,04

1,20

10

55

60

*Último ano dispoñible: 2018

18

*Último ano dispoñible: 2018

1,14

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

Segundos

Tempo medio transcorrido de espera entre as chamadas
a emerxencias e a mobilización de medios

Galicia

40

5.000

330

Previsión
2030

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

Vehículos eléctricos

2.2. Garantir unha mobilidade sustentable

Eixe 2. Galicia verde e sostible

Indicadores de contexto
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Representación gráfica

2025

2025

2025

2030

2030

2030
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2020

2020

2020

Unidade

Ámbito

Promedio
últimos 10
anos

Promedio
últimos 5
anos

Porcentaxe

Tanto por
mil

Emprego en actividades de coñecemento intensivo como
porcentaxe do emprego total

Persoal dedicado a I+D por cada mil ocupados

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron
algunha habilidade informática nos últimos 12 meses

Porcentaxe de empresas de 10 ou máis empregados que
venderon algún produto ou servizo a través de internet
no último ano

Porcentaxe de empresas de menos de 10 empregados
que venderon algún produto ou servizo a través de
internet no último ano

410

Porcentaxe

Porcentaxe de fogares que dispoñen de conexión a
internet a través de banda larga

3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

Porcentaxe

Gastos en investigación e desenvolvemento en
proporción ao PIB

...

UE-27

5,2

Galicia

5,8

18,3

UE-27

España

18,5

21,7

Galicia
España

...

UE-27

...

Galicia
...

79,2

UE-27

España

78,2

España

74,0

13,4

UE-27

Galicia

11,6

9,5

Galicia
España

13,5

UE-27

9,6

Galicia
12,3

2,14

UE-27

España

1,27

0,93

España

Galicia

...

5,8

5,6

20,0

22,0

21,0

...

69,1

61,4

85,4

87,3

83,7

14,2

11,6

9,8

13,8

12,4

10,1

2,20

1,26

0,96

3.1. Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas

Eixe 3. Competitividade e cremento

Indicadores de contexto

...

9,0

10,9

21,0

27,0

22,0

...

72,8

63,3

89,0

95,3

92,0

15,1

12,1

10,0

14,2

12,7

10,0

2,32

1,41

1,09

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

14,0

30,0

77,5

95,0

12,5

13,0

1,3

Previsión
2025

19,0

50,0

90,0

99,0

15,0

16,0

2,0

Previsión
2030

2,0

12,0

22,0

32,0

0,70

20,70

40,70

60,70

10,0

30,0

50,0

70,0

90,0

2010

2010

2010

40,00

60,00

80,00

100,00

2010

2010

2010

2010

120,00

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

8,0

12,0

16,0

20,0

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Representación gráfica

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

TOMO II – PEG 22-30

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Unidade

Porcentaxe

Porcentaxe

Empresas de menos de 10 empregados que realizan
trámites coas administracións a través da canle dixital

Contribución do sector TIC ao PIB galego

3,00
3,80

UE-27

2,43

Galicia
España

...

UE-27

72,0

Galicia
71,4

47,7

UE-27

España

49,1

59,4

Promedio
últimos 10
anos

España

Galicia

Ámbito

3,90

3,00

2,44

...

72,5

73,0

51,6

56,0

59,4

Promedio
últimos 5
anos

Porcentaxe

Peso das exportacións sobre o PIB (a terceiros países)

411

Persoas

Porcentaxe

Supervivencia das PEMEs aos 4 anos

Tamaño medio das empresas

Porcentaxe

Taxa de actividade emprendedora

5,55
...

...
UE-27

3,10

2,94

Galicia

5,55

36,7

36,4

UE-27

España

24,0

35,5

33,3

Galicia

29,9

...

...

UE-27

España

...

69,2

69,3

Galicia

...

8,85

8,85

UE-27

España

5,82

6,88

5,70

6,45

España

Galicia

...

5,50

3,26

35,9

23,9

35,5

...

...

69,1

8,10

5,20

6,30

4,00

3,30

2,70

...

75,4

73,8

57,00

63,00

57,90

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

3.3. Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento

Porcentaxe

Persoas que realizan trámites coas administracións a
través da canle dixital

3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

Eixe 3. Competitividade e cremento

Indicadores de contexto

3,0

90,0

90,0

Previsión
2030

85,0

10,0

3,3

38,0

3,7

45,0

* Ultimo dato dispoñible: 2019

75,0

8,5

* Ultimo dato dispoñible: 2019

2,8

85,0

70,0

Previsión
2025

2010

2010
1

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2010

25,00
50,00

40,00
90,00
35,00
70,00
30,00
2010
1

2010
110,00
45,00

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

5,00

7,00

9,00

2010

2010

11,00

0

1

2

3

4

8,0

58,0

108,0

50,00
5,00

65,00
90,00
45,00
70,00
25,00

110,00
85,00

2015

2015
6

2015

2015

2015

2015

2015
6

Representación gráfica

2025

2025
16

2025

2025

2025

2025

2025
16

2030

2030
21

2030

2030

2030

2030

2030
21
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2020

2020
11

2020

2020

2020

2020

2020
11

Unidade

Porcentaxe

Tanto por
100.000

Toneladas

Porcentaxe de km de vías electrificadas

Número de mortos en accidentes en vías interurbanas e
urbanas por 100.000 habitantes

Transporte marítimo de mercadorías nos portos de
titularidade estatal

532.364,8
...

...

UE-27

33.376,6

32.559,7

Galicia

492.912,6

5,3

5,7

UE-27

España

3,8

4,8

5,5

Galicia

4,0

...

...

UE-27

España

63,8

42,4

38,1

Galicia

62,2

...

...

UE-27

España

...

84,4

Promedio
últimos 5
anos

...

83,0

Promedio
últimos 10
anos

España

Galicia

Ámbito

Porcentaxe

Porcentaxe

Produtividade aparente de traballo por posto de traballo
equivalente a tempo completo da agricultura e gandería
sobre produtividade total economía

Produtividade aparente de traballo por posto de traballo
equivalente a tempo completo da selvicultura e
explotacion forestal sobre produtividade total da
economía

412

Hectáreas

Superficie (SAU) media das explotacións agrícolas

108,2
...

...
UE-27

108,3

108,3

Galicia

108,2

...

...

UE-27

España

65,9

80,4

73,3

Galicia

61,3

...

...

UE-27

España

24,15

8,20

24,03

8,22

España

Galicia

3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo

Porcentaxe

Porcentaxe de poboación que se atopa a menos de 15
minutos de de redes de altas prestacións

3.4. Promover as infraestruturas produtivas e as de rede

Eixe 3. Competitividade e cremento

Indicadores de contexto

...

104,3

76,5

...

66,8

80,1

...

24,15

8,14

...

0,0

28.124,0

5,1

3,7

4,7

...

64,1

42,4

...

...

85,0

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

50,0

85,6

Previsión
2030

10,0

45.000

2,4

90,0

85,0

105,0

100,0

* Ultimo dato dispoñible: 2016

9,0

40.000

3,6

* Ultimo dato dispoñible: 2019

45,0

85,4

Previsión
2025

50,00
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35.000,00
2010

2010

2010

2010
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2015
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2015
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Representación gráfica

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

TOMO II – PEG 22-30

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Unidade

Ámbito

Promedio
últimos 10
anos

Promedio
últimos 5
anos

Porcentaxe

Porcentaxe

Poboación de 25 a 64 con nivel de educación superior

Diferenza entre a porcentaje do alumnado de 15 anos con
rendemento alto (nivel 5 ou superior) e con rendemento
baixo (inferior ao nivel 2) en PISA

413

Porcentaxe

Número
(millóns)

Euros

Porcentaxe

Taxa de abandono escolar prematuro

4.1. Promover unha educación inclusiva e de calidade

Eixe 4. Cohesión social e territorial

Número de viaxeiros que visitan Galicia

Ingreso por habitación dispoñible nos establecementos
turísticos de Galicia

3.6. Fomentar o turismo sustentable e de calidade

Produtividade aparente de traballo por posto de traballo
equivalente a tempo completo da pesca e acuicultura
sobre produtividade total economía

...
...

...
UE-27

-8,2

-10,5

Galicia

...

30,8

28,9

UE-27

España

37,5

37,5

35,0

Galicia

35,6

10,3

11,1

UE-27

España

17,7

20,5

13,8

España

16,8

...

...

UE-27

Galicia

...

...

4,9

4,4

Galicia
España

...

...

...

UE-27

...

...

-8,2

32,8

39,7

40,3

9,9

16,0

12,0

...

...

2,0

25,8

53,0

13,2

46,1

22,1

...

60,1

54,3

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

España

20,0

...

...

UE-27

Galicia

70,9

59,7

62,4

60,9

España

Galicia

3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo

Eixe 3. Competitividade e cremento

Indicadores de contexto

35,0

85,0

Previsión
2030

6,8

-3,0

45,0

6,5

* Ultimo dato dispoñible: 2018

-7,0

43,0

7,5

* Os promedios non teñen en
conta o dato de 2020 por non ser
representativo

6,3

* Os promedios non teñen en
conta o dato de 2020 por non ser
representativo

30,0

70,0

Previsión
2025
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Representación gráfica
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2025

2025

2025

2030

2030

2030

2030
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2020

2020

2020

Unidade

Ámbito

Promedio
últimos 10
anos

Promedio
últimos 5
anos

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

Previsión
2025

Porcentaxe

Porcentaxe

Taxa por
millón de
mulleres

Número

Excendencias para coidado de fillos concedidas a
mulleres (sobre o total das excendencias concedidas)

Mulleres mortas por violencia de xénero a mans da súa
parella ou ex-parella

Persoas galegas residentes no exterior e retornadas

414

Tanto por
100

Índice de feminidade no emprego (mulleres ocupadas por
cada 100 homes)

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social da poboación
Porcentaxe
de nacionalidad estranxeira (Estratexia Europa 2020)

Pobreza enerxética. Porcentaxe de poboación que non
Porcentaxe
pode manter a súa vivenda a unha temperatura adecuada

Taxa de pobreza ou exclusión social

...
...

...
UE-27

10.324

...

Galicia

...

...

...

UE-27

España

2,1

2,2

2,1

2,8

Galicia
España

...

...

...

UE-27

...

...

9.341

...

1,86

2,14

...

91,7

...

92,7

93,0

Galicia

...

...

...

...

UE-27

...

88,8

...

...

59,52

8,2

10,9

9,6

17,1

21,0

19,5

España

...

90,3

89,5

Galicia

...

...

...

UE-27

España

...

55,8

56,2

Galicia

...

8,0

9,2

UE-27

España

9,1

7,2

...

Galicia

9,1

25,3

22,0

UE-27

España

23,9

19,6

26,0

21,1

España

Galicia

60,0

100,0

30,0

6,0

4,0

18,0

10.275

1,0

10.742

0,0

* Último ano dispoñible: 2016

65,0

95,0

40,0

5,0

16,5

14,0

Previsión
2030

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. Cohesión social e territorial

Indicadores de contexto
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2030
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2020

2020

2020

2020

2020

2020
2020

2020

Unidade

Ámbito

Promedio
últimos 5
anos

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

Previsión
2025

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Emprego no sector cultural sobre o total do emprego

Persoas que realizaron determinadas actividades
culturais no último ano

Porcentaxe de persoas que empregan o galego como
lingua habitual

...

...

UE-27

51,4

53,1

Galicia

...

20,7

19,2

Biblliotecas

...

29,1

27,8

Museos

España

42,5

39,0

39,9

40,1

Cine

25,4

23,4

...

...

UE-27
Artes
escénicas
Artes
musicais

3,5

3,2

2,8

Galicia

3,1

...

...

UE-27

España

...

...

5,4

España

5,4

...

...

51,9

22,8

30,8

44,4

43,9

28,6

...

3,6

3,1

...

...

5,5

415

Porcentaxe de poboación que se atopa a menos de 15
minutos de de redes de altas prestacións

Plans Xerais de Ordenación Municipal aprobados

Porcentaxe

Número

...

...
83,0

UE-27
Galicia

...
...

...
...

España
UE-27

84,4

...

...

...

...

España

Galicia

...

...

85,0

---

...
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Porcentaxe

Porcentaxe de empresas culturais sobre o total

Galicia

3,9

37,8
29,8
55,0

34,8
26,8
53,5

85,4

292

85,6

317

* Último ano dispoñible: 2019

54,0

50,0

47,0
50,0

35,6

32,6

* Último ano dispoñible: 2019

3,6

* Último ano dispoñible: 2019

6,1

6,6

Previsión
2030

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

Eixe 4. Cohesión social e territorial

Indicadores de contexto

Promedio
últimos 10
anos

75

80

85

90

340
320
300
280
260
240

48

50

52

54

56

15

25

35

45

55

65

0

2

4

6

0

2

4

6

8

1

1

1

1

1

Artes escén icas

6

6

6

6

6

Artes mu sicais

Representación gráfica

Cine

16

16

16

Museos

2025

16

16

21

21

21

Bibliotecas

2030

21

21
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11

11

11

2020

11

11

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Empresas de 10 ou máis empregados que interactuaron
coas AAPP a través de Internet no último ano

Porcentaxe de empregro público con contrato temporal

Débeda pública da Comunidade Autónoma sobre o PIB

Taxa de resolución da administración de xustiza

Taxa de conxestión da administración de xustiza
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Porcentaxe

Unidade

Persoas que realizan trámites coas administracións a
través da canle dixital

Eixe 5. Gobernanza

Indicadores de contexto

1,4
...

1,4
...

UE-27

1,5

1,4

Galicia
España

...

0,97

0,99

Galicia

...

...

...

UE-27

UE-27

24,5

20,5

Promedio
CC.AA.

0,98

18,7

17,5

Galicia

0,99

11,6

11,6

UE-27

España

18,9

24,6

22,1

Galicia

18,0

38,0

33,9

UE-27

España

77,7

77,4

72,5

Galicia

72,5

51,6

47,7

UE-27

España

56,0

59,4

Promedio
últimos 5
anos

50,4

59,4

Promedio
últimos 10
anos

España

Galicia

Ámbito

...

1,5

1,6

...

0,95

0,95

...

24,2

19,5

10,73

20,58

27,25

43,0

80,4

81,5

57,00

63,00

56,89

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

1,3

1,0

16,0

8,0

85,0

70,0

Previsión
2025

1,2

1,1

13,4

6,0

90,0

90,0

Previsión
2030
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2010
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8
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2010
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2010
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25,00
90
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50,70
18,00
15,00
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38,00
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100,70
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5
2010
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2015
2015

2015

2015

2015
2015
2015

2015

2015
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2025
2025

2025

2025

2025
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2025
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2025
2025

2030

2030

2030
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2030
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2020

2020

2020

2020
2020
2020

2020

2020
2020

5. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO
O Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 (PEG) estará complementado na súa execución por un
sistema de seguimento e avaliación capaz de valorar o grao de consecución dos obxectivos
estratéxicos nel definidos. O seguimento permitirá medir o grao de eficacia e eficiencia das
actuacións, a través dunha serie de indicadores, e permitirá ademais coñecer as desviacións na
estratexia, co fin de adaptar e modificar aquelas liñas de actuación ou obxectivos estratéxicos e/ou
operativos que o precisen.
A labor de seguimento e avaliación da planificación estratéxica cobra maior sentido e relevancia se
cabe neste novo período, ao contemplar un horizonte temporal máis amplo que nos plans anteriores,
coa finalidade de lograr maiores impactos nas principais variables socioeconómicas de Galicia.
A través do seguimento e avaliación do PEG 2022-2030, poderanse reconducir aqueles obxectivos
estratéxicos que non se executen conforme ao esperado ou non alcancen os resultados previstos, o
que permitirá un emprego eficiente dos recursos e actuar sobre un modelo de crecemento eficaz.
O seguimento pode definirse como un proceso continuo e sistemático, levado a cabo durante a
execución dunha política, que pretende comprobar se a execución cumpre as expectativas
planificadas. O seguimento xera datos sobre a execución do Plan, proporciona información sobre a
aplicación dos instrumentos, actuacións e medidas, o que facilita a corrección das desviacións
respecto dos obxectivos a conseguir co Plan. Así mesmo, achega información valiosa sobre a xestión
do plan e permite resumilo e sintetizalo, pero non repara nos seus efectos nin extrae conclusións.
A avaliación pode definirse como o proceso de observación, medida, análise e interpretación
encamiñada ao coñecemento dunha intervención pública, para alcanzar un xuízo valorativo baseado
en evidencias, respecto do seu deseño, implementación, logros, resultados ou impactos. A avaliación
achega datos e información para a toma de decisións e permite mellorar a efectividade, utilidade
e eficiencia dun plan ou programa. A súa finalidade é ser útil ás persoas que deseñan as políticas
públicas, aos xestores das mesmas, ao tempo que se mostran evidencias á cidadanía dos logros que
se teñan alcanzado coa intervención.
En definitiva, o seguimento e avaliación contribúen á transparencia, á aprendizaxe e á rendición
de contas, o que permiten extraer ensinanzas para o futuro sobre que decisións funcionan, en que
circunstancias, con que recursos e de que xeito se desenvolveron.

5.1. Indicadores e introdución ao proceso de seguimento e avaliación.
O principal instrumento empregado para levar a cabo o seguimento e avaliación do plan estratéxico
son os indicadores.
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Pode definirse un indicador coma unha ferramenta ou elemento que serve para sinalar e reflectir
unha realidade, fenómeno ou situación específica, en termos cuantitativos ou cualitativos, e precisar
a situación de partida ou de referencia. Así mesmo, serven para determinar en que medida se logrou
ou acadou un obxectivo, é dicir, utilízanse para medir a mobilización dun recurso, a consecución dun
resultado ou a obtención dun efecto, (outputs), ou ben para describir o contexto (económico, social
ou medioambiental).
O seguimento do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 articúlase a través da análise do sistema de
indicadores do Plan, que estará formado polos seguintes tipos:

-

Indicadores financeiros relativos ao gasto asignado a cada Eixe, Prioridade de Actuación
e Obxectivo Estratéxico.

-

Indicadores de produtividade ou de realización, directamente relacionados coas
principais políticas de gasto asociadas aos obxectivos estratéxicos e que miden a
realización física das mesmas.

-

Indicadores de resultado que miden a consecución do cambio esperado para os obxectivos
estratéxicos co fin de fortalecer a orientación a resultados da planificación.

-

Indicadores de contexto do PEG, que serven para reflectir as principais metas do Plan e
establecer comparativas con outros territorios ou rexións e mesmo en diferentes
momentos do tempo.

Para que o emprego deste sistema de indicadores sexa útil, estes indicadores deben reunir unha
serie de atributos:

-

Pertinencia: deben poder corresponderse de forma adecuada (de xeito directo e
representativo) con indicadores que permitan analizar a incidencia dos ámbitos de
actuación na contorna socioeconómica, a través da medición das realizacións ou outputs
que xeran os proxectos financiados.

-

Significación: deben servir para o seguimento do Plan, para a toma de decisións, para a
dinamización dos axentes locais, e posibilitar unha fácil comunicación á poboación. Do
mesmo xeito, deberán centrarse nos problemas básicos do Eixe / Prioridade de actuación /
Obxectivo estratéxico sobre o que se pretende actuar.

-

Cuantificabilidade: o indicador ten que resultar da agregación de fenómenos cuantificables,
xa sexan estatísticos ou non. Ademais, deben estar necesariamente incluídos nos proxectos
nos que se materializan os obxectivos e as liñas de actuación. En consecuencia, teñen que
resultar da suma de inputs cuantificables, polo que deberían ser facilmente agregables e
ofrecer información representativa de accións, de modo que sirvan para identificar e
diferenciar ámbitos de actuación relevantes no Plan.
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-

Fiabilidade: este atributo refírese á credibilidade de información que o indicador transmite.
A fiabilidade depende da forma en que se recolle e trata a información de soporte, da
credibilidade das fontes, e dos procesos de control da calidade da información. É dicir, a
fiabilidade dun indicador depende da posibilidade da súa cuantificación e actualización. As
estatísticas oficiais ou as propias fichas de candidatura validadas presentan maior
fiabilidade que as provenientes doutras fontes.

-

Utilidade: este criterio ten que ver coa capacidade de resposta do indicador aos propósitos
que motivaron a súa selección, é dicir, a posibilidade de utilización nos momentos clave de
seguimento, de modo que sexa posible proceder a axustes estratéxicos no caso de aparecer
eventuais estrangulamentos.

O seguimento do Plan realizarase de xeito continuo e simultáneo á execución do mesmo.
Ao igual que o Plan Estratéxico anterior (2015-2020), este novo PEG plasmarase cada ano nos
orzamentos xerais da Comunidade autónoma de Galicia, o que permite vincular a recollida de datos
dos indicadores ao ciclo orzamentario.
A solicitude de información dos indicadores realizarase en dous momentos diferenciados dentro do
exercicio:

-

Na fase de orzamentación dos programas e proxectos de gasto, as persoas responsables
de facilitar a información deberán establecer os valores previstos que esperan que
alcancen os indicadores empregados.

-

Posteriormente, unha vez finalizada a execución do exercicio orzamentario, facilitarán os
datos efectivos que acadaron ditos indicadores.

Así mesmo, durante todo o exercicio, levarase a cabo un seguimento dos indicadores e procederase
a realizar calquera modificación cando se vexan afectados por unha modificación nos proxectos de
gasto aos que están asociados, como consecuencia das modificacións orzamentarias.
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A avaliación do Plan realizarase en base a toda a información obtida do proceso anterior de
seguimento e obtención de datos.
A avaliación realizarase en tres momentos diferenciados do tempo:

-

unha avaliación anual,

que se plasmarase nun informe anual: <<Informe anual de

Seguimento e Avaliación do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030>> que se presentará
no segundo semestre de cada ano, e servirá de base para a análise dos obxectivos dos
programas de gasto e para a asignación dos recursos para investimentos dos orzamentos
do exercicio seguinte.
Neste informe anual recóllese información de cada obxectivo estratéxico sobre a execución
financeira así coma a execución en termos de produtividade (a través dos indicadores de
realización) e resultado (a través dos indicadores de resultado). A Comisión de análise e
avaliación dos obxectivos dos programas de gasto, no proceso de elaboración dos
orzamentos xerais da comunidade autónoma, analizará os valores alcanzados e resultados
obtidos na anualidade anterior, en base á información contida no Informe anual, que
permitirá aos xestores e aos responsables de elaborar os orzamentos, realizar unha
asignación de recursos para o orzamento que se estea elaborando, en coherencia cos logros
obtidos.

-

unha avaliación intermedia, unha vez finalizado o exercicio 2025, que se presentará no
segundo semestre do ano 2026, xunto co informe de seguimento e avaliación do exercicio
2025. Esta avaliación analizará os resultados conseguidos nos cinco primeiros anos de
vixencia do PEG, co fin de detectar as desviacións existentes respecto das metas previstas
para 2025, e como esta desviación dificulta a consecución das metas marcadas para 2030.
No proceso de avaliación analizaranse as actuacións levadas a cabo para identificar cales
non están a funcionar, co fin de regresar á senda de cumprimento dos obxectivos precisos.
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Así mesmo, será necesario avaliar o contexto no que se atopa a comunidade autónoma en
cada ámbito de actuación das políticas públicas, posto que pode ser necesario un reaxuste
das metas marcadas inicialmente.

-

e unha avaliación final do período, ao finalizar o exercicio 2030. No segundo semestre do
ano 2031, presentarase unha avaliación final e conxunta de todo o período de vixencia do
PEG, xunto co informe de seguimento e avaliación do ano 2030.

5.2. Metodoloxía de seguimento e avaliación.
Como xa se adiantou no apartado anterior, o principal instrumento para o seguimento e análise son
os indicadores. Os tres indicadores empregados son fundamentalmente: os indicadores financeiros,
de realización e de resultado.
Os indicadores financeiros poñen en relación o importe executado respecto da cantidade prevista
no orzamento (ben no orzamento inicial, ou definitivo). Estes indicadores poderanse consultar en
todo momento a medida que se execute o orzamento en termos de Plan Estratéxico, e formarán
parte da información contable.
Como mínimo unha vez ao ano, no primeiro trimestre, recolleranse as valoracións realizadas do
conseguido, a través dos indicadores de realización da anualidade orzamentaria anterior, nos
proxectos de gasto que tiveran execución. Dita tarefa lle corresponde aos xestores de gasto da Xunta
de Galicia no que respecta aos seus obxectivos estratéxicos, introducíndose os datos nunha
aplicación informática. A Subdirección Xeral de Planificación levará a cabo a análise e coordinación
destes datos, para comprobar a súa coherencia, proporcionalidade e relación co gasto executado e
contrastará o nivel de agregación dos indicadores aos diferentes niveis: obxectivos operativos,
estratéxicos e prioridades de investimento.
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Finalmente, e con respecto aos indicadores de resultado, ao igual que os indicadores de realización,
unha vez ao ano, recolleranse os valores realizados e o seu avance con respecto ao valor previsto a
acadar a 2025, como fito intermedio e ao final do período de vixencia do PEG, é dicir, no ano 2030.
Para isto, realizarase unha recollida de datos dos órganos xestores que actualizarán os datos de
fontes estatísticas ou administrativas.
O orzamento da Xunta de Galicia está ineludiblemente vinculado ao PEG, de xeito que cada programa
e proxecto de gasto está asociado a unha prioridade de actuación en base ás liñas de acción previstas
en cada un deles.

A continuación imos ver, para cada un dos indicadores, a metodoloxía empregada para valorar os
resultados alcanzados.
Indicadores financeiros
Os indicadores financeiros fan referencia á evolución do gasto asociado ás diferentes políticas que
contribúen directamente á consecución dos obxectivos estratéxicos, ou ben forman parte dos
obxectivos instrumentais que dan soporte ás distintas prioridades de actuación recollidas no Plan.
Para levar a cabo a análise, estudarase a eficacia de cada proxecto de gasto establecendo dúas
medidas, a primeira como a porcentaxe do importe das obrigas recoñecidas sobre o orzamento inicial
e a segunda utilizando como denominador o orzamento definitivo. Estas dúas visións son
complementarias e serven para conseguir incluír na análise as modificacións orzamentarias que se
realizan ao longo dun ano.
Establécese unha escala de valoración que permite identificar tres niveles, de xeito que considérase
que o grado de eficacia foi baixo cando o cociente é inferior ao 75%, medio cando se atopa entre 75%
e 90% e alto cando é superior ao 90%.
Indicadores de realización
Defínense como indicadores de produtividade aqueles indicadores que teñen como función permitir
analizar o grao de execución ou realización das actuacións previstas.
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Estes indicadores estarán asociados a cada proxecto de gasto contemplado nos orzamentos da
comunidade autónoma, que formen parte das liñas de actuación/obxectivos operativos que
contribúen á consecución dos obxectivos estratéxicos.
Por regra xeral, todos os indicadores de produtividade que valoren actuacións dirixidas a persoas,
nos que se reflicta unha participación ou a obtención dunha axuda directa e individual, serán
desagregados por sexo, tanto no seu valor estimado para a anualidade (orzamento inicial) como na
súa asignación de valores realizados.
Na fase de seguimento recolleranse, como mínimo unha vez ao ano, no primeiro trimestre, os valores
alcanzados polos indicadores coa execución do ano anterior.
A análise dos indicadores de produtividade realízase a nivel de proxecto, calculando a eficacia e
eficiencia de cada indicador. Para a medición da eficacia, cada indicador terá un valor previsto que
haberá que comparar co real ao finalizar o exercicio, para avaliar se se alcanzaron os resultados
esperados; unha vez obtido o grado de eficacia (Valor realizado/Valor previsto) establécese unha
escala de valoración que permite identificar tres niveles de consecución dos indicadores. Considérase
que o grado de eficacia foi baixo cando o cociente anterior é inferior ao 50%, medio cando se atopa
entre 50% e 80% e alto cando é superior ao 80%. Estes límites foron establecidos conforme a outros
estudos de avaliación.
Con respecto á medición da eficiencia, para valorar a relación entre recursos empregados e os
produtos e resultados obtidos, calcúlase o custo unitario realizado e o custo unitario previsto. O
primeiro é igual ao cociente entre as obrigas recoñecidas asociadas ao indicador e o valor finalmente
observado do mesmo. O segundo calcúlase como o cociente entre o orzamento inicial asociado ao
indicador e o valor previsto do mesmo. A división de ambos (coste unitario previsto/coste unitario
real)permítenos obter o grado de eficiencia. Establécese unha escala de valoración que permite
distinguir tres niveles de grado de eficiencia. Considérase que o grado de eficiencia foi baixo cando
o custo unitario previsto é inferior ao 50% do realizado, medio cando se atopa entre 50% e 80% e
alto cando é superior ao 80%.
Indicadores de resultado
A selección de indicadores de resultado realizase a partir da súa estreita relación cos fenómenos
que pretende medir, son facilmente interpretables e accesibles á comprensión da cidadanía,
dificilmente manipulables e estatisticamente robustos (cocientes, índices), medibles e
suficientemente comparables con outros ámbitos rexionais e/ou nacionais
Baséanse, en todos os casos en que resulta oportuno e viable, na utilización de informacións e
operacións estatísticas incluídas no sistema estatístico oficial do Estado e da Comunidade Autónoma
de Galicia. Cando, polas súas condicións particulares, non exista un indicador estatístico oficial
apropiadamente aplicable, procederase a definir indicadores específicos definidos en base á
explotación de datos administrativos derivados da xestión.
Para cada indicador detallarase a súa definición, método de cálculo, fonte e difusión. A información
a partir da que se elaboran os indicadores procede fundamentalmente do Instituto Galego de
Estatística, dos Departamentos da administración autonómica, Instituto Nacional de Estatística,
Departamentos Ministeriais e da Oficina de Estatística da UE (EUROSTAT).
Para calcular a eficacia, tómase a diferenza entre o valor observado ou realizado (VO) e o valor
previsto (VP) obtido este último por interpolación entre o valor no ano base e o valor ao final do
período considerado. Por tanto o grado de eficacia sería VO / VP -1. Establécese unha escala de
valoración que permite identificar tres niveles: considérase que o grado de eficacia foi baixo cando a
variación é inferior ao -7,5% (valor realizado inferior ao 92,5% do valor previsto), medio cando se
atopa entre -7,5% e 0% e alto cando é superior ao 0%.

423

TOMO II – PEG 22-30

Para os indicadores de resultado, os valores alcanzados analízanse a nivel de obxectivo estratéxico,
e non a nivel de proxecto ou programa de gasto.
Uha vez realizada a fase de seguimento e aplicadas as regras de valoración para cada indicador,
realizarase unha avaliación dos resultados obtidos co fin de poder superar as deficiencias detectadas
e poder achegarse á senda que permita acadar as metas marcadas pola planificación incial.

O proceso completo de implementación dunha política pública responde a unha lóxica de
intervención:
- en primeiro lugar deberá realizarse un diagnóstico da situación, que permita detectar os
retos e necesidades no ámbito de intervención considerado;
- unha vez detectados os retos na fase anterior, deben definirse as liñas de actuación que
permitirán alcanzar os retos e satisfacer as necesidades, o que se plasmará na estratexia ou
planificación estratéxica;
- posteriormente terá lugar a fase de implementación do plan, no que ademais de producirse
a execución, realizarase un seguimento que permita obter datos dos resultados alcanzados;
- para poder detectar desviacións no cumprimento da estratexia, realizarase unha avaliación
exhaustiva dos resultados. Esta análise permitirá decidir a magnitude da corrección que é
necesario levar a cabo.
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Diagnóstico de situación:
necesidades e retos. Análisis
DAFO

Avaliación dos resultados e do
impacto. Detección de
necesidades de corrección

Estratexia: definición dos
resultados esperados e
definición das liñas de
actuación

Implementación do Plan:
execución e seguimento

Este esquema lóxico reprodúcese, de forma iterativa, sucesivas veces ao longo do período de vixencia
da panifiación estratéxica, posto que normalmente a estratexia debe ser redeseñada ou polo menos
axustada para adaptarse a cambios da contorna, a circunstancias derivadas da súa propia
implementación, ou en función dos resultados intermedios que se van obtendo.
Neste ciclo descrito anteriormente, a avaliación xoga un papel fundamental, tanto na fase de
implementación coma unha vez finalizado o plan, sendo importante identificar en que punto e para
que se realiza a actividade de avaliación.

Avaliación de
implementación
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Avaliación final
ou ex-post

Análise de eficacia: ¿en
qué medida se están a
cumprir os obxectivos?

Resultado: cumpríronse
os resultados definidos?

Análise de eficiencia:
¿estanse empregando da
mellor forma posible os
recursos?

Impacto: ¿as accións
levadas a cabo produciron
os cambios esperados no
ámbito de actuación?
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5.3. Competencia en materia de seguimento e avaliación.

A responsabilidade principal no sistema de seguimento e avaliación do PEG 2022-2030 corresponde á
Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública, a
través da Subdirección Xeral de Planificación, tal e como establece o Decreto 11/2021, do 21 de xaneiro,
que define a estrutura e funcións da consellería.

No artigo 19 establécese que á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos lle corresponde, estre
outras:

-

As competencias que o Estatuto de autonomía lle atribúe á Comunidade Autónoma en
materia de planificación e programación económica. En particular, a avaliación estratéxica
e financeira dos plans elaborados no seo do sector público autonómico.

-

A solicitude aos centros xestores de gastos e demais entidades do sector público
autonómico de canta información resulte necesaria para o adecuado exercicio das
competencias recollidas nos puntos do citado artigo 19.

Ao abeiro das devanditas competencias, a subdirección Xeral de Planificación deberá proceder á:

-

As análises e estudos de actividade económica e o informe de programas e plans sectoriais,
transversais ou territoriais deseñados polos distintos axentes públicos autonómicos, así
como o seu encaixe dentro da planificación estratéxica xeral.

-

A realización e dirección de estudos e traballos conducentes á elaboración, actualización e
instrumentación do Plan estratéxico de Galicia.

-

O seguimento e avaliación do Plan estratéxico de Galicia, así como do impacto a medio
prazo da política económica da Administración autonómica.

Polo tanto, en definitiva, deberá realizar:
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-

Elaboración do Plan Seguimento e avaliación, e das ulteriores modificacións que procedan.

-

O cumprimento das disposicións do mesmo Plan para a realización das avaliacións
programadas.

-

Supervisión e dirección técnica dos traballos de avaliación, e a aprobación dos seus
resultados.

-

Seguimento dos resultados e elaboración dos informes de seguimento e avaliación do
Plan Estratéxico de Galicia, así como a formulación de propostas para incorporar as súas
conclusións e recomendacións á execución e xestión dos correspondentes programas.

-

O impulso á creación e reforzo de capacidades en relación á avaliación de programas de
investimento público, a través das accións de formación axeitadas, e do intercambio de
experiencias e boas prácticas, tanto no eido autonómico como nacional e comunitario.

-

Difusión dos resultados e conclusións transparentando a execución do plan entre os
axentes colaboradores do PEG e a cidadanía en xeral.
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