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1.

LÓXICA DE INTERVENCIÓN

Froito do análise da situación socioeconómica e territorial, e por tanto dos restos e necesidades
da Galicia actual, xorde a nova estratexia, plasmada en 5 Eixes, 20 Prioridades de Actuación e
70 Obxectivos estratéxicos. A planificación realizada ten en conta, ademais, os escenarios
macroeconómico e financeiro previstos para os próximos anos, sen os cales non sería posible
unha completa e realista planificación.
Cada obxectivo estratéxico agrupa unha serie de liñas de actuación ou grupos de actividades
orientadas á consecución dun resultado esperado. O seguimento dos resultados xerados ao
amparo do plan realizarase a través de indicadores: financeiros, de realización e resultado.
Pode dicirse entón que a intervención pública busca acadar un cambio ou impacto socialmente
desexable para dar resposta a esa necesidade detectada, e o obxectivo estratéxico é aquel que
debe levar a conseguir ese cambio, mellora ou solución pretendido. Este proceso de intervención
segue a denominada teoría do cambio.

A continuación descríbese a lóxica de definición dos obxectivos estratéxicos a través dun proceso
sistemático seguido para a elaboración do Plan estratéxico de Galicia en base á teoría do cambio.
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PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 1.1. ACADAR UN NIVEL DE EMPREGO ELEVADO E DE CALIDADE, QUE GARANTA O EQUILIBRIO ENTRE A VIDA PROFESIONAL E A PRIVADA
Debilidades
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
Resultados
Principais actuacións
Indicadores de
esperados
resultado
N1. Mellorar a
Mellorar a
Asesoramento personalizado
1.1.1 Mellorar a empregabilidade das
empregabilidade das
empregabilidade.
para a inserción e mellora do
D.1 Elevada taxa de
Participantes que
persoas desempregadas ou inactivas,
persoas
Garantir un
servizos públicos de axuda á
desemprego, superior en
obteñen un emprego,
desempregadas ou
proceso de
inserción no mercado.
especialmente
entre
a
poboación
xuvenil
mulleres que en homes e
incluído por conta
inactivas,
aprendizaxe
Actualizar
e
adaptar
os
e aquelas con maiores dificultades de
especialmente elevada no
propia, nos seis/doce
especialmente entre
permanente ao
programas formativos ás
acceso ao mercado laboral, por medio
colectivo da mocidade.
meses seguintes tras
a poboación xuvenil e
longo da vida
necesidades do mercado.
D.2 Reducidas taxas de
recibir orientación
da adquisición de experiencia
aquelas con maiores
laboral.
Mellorar as competencias e
actividade e de ocupación
laboral ou participar en
profesional e da orientación,
dificultades de acceso
Establecer
cualificación profesional das
sensiblemente menores
programas de emprego.
fomentando a igualdade de
ao mercado laboral.
condicións
persoas desempregadas e
nas mulleres.
Garantir un proceso
favorables no
das persoas ocupadas.
oportunidades.
D.3 Alta temporalidade
mercado laboral.
de aprendizaxe
involuntaria no emprego.
permanente ao longo
Potenciar a formación
D.4 Dificultades de acceso
Mellorar as
% de persoas que
da vida laboral, en
1.1.2 Potenciar a formación, adquisición e
durante a carreira
ao mercado de traballo
competencias
obteñen unha
especial para as
acreditación de competencias
profesional e a FP para o
doutros colectivos
profesionais.
acreditación de
persoas traballadoras
profesionais, fomentando a igualdade de
emprego, combinada coa
desfavorecidos, ademais
Garantir unha
competencias
con perfís máis
oportunidades. Promover a aprendizaxe
experiencia laboral
das persoas mozas, como
formación
% de persoas
elementais.
permanente e adaptar a cualificación
Mellorar a formación e
os parados de longa
aliñada coas
desempregadas que
Establecer condicións
das persoas traballadoras ás
capacitación soft skills, nos
duración ou as persoas en
necesidades do
remataron a formación
favorables no
necesidades do mercado de traballo.
coñecementos STEM e nas
risco de exclusión social.
mercado laboral.
con resultado favorable
mercado laboral para
competencias dixitais.
D.5 A produtividade por
fixar talento.
Promover
o
emprendemento
hora traballada é inferior
Desenvolver o marco
no ensino desde idades
en case 10 puntos á media
galego de
Participantes que
temperás.
Aumentar a taxa
nacional e europea.
1.1.3
Aumentar
as
competencias
competencias
obteñen un emprego,
Deseñar un servizo de
de
D.6 Baixas taxas de
emprendedoras,
impulsar
a
creación
de
dixitais.
incluído por conta propia
calidade de profesionais
emprendemento
mobilidade xeográfica das
empresas
e
iniciativas
de
traballo
por
N2. Aumentar as
e mellora da
cualificados e con
e creación de
persoas en desemprego
conta
propia
sustentables
e
fomentar
competencias
competitividade das
experiencia persoal para o
emprego
D.7 Reducido tamaño de
un mercado de traballo inclusivo.
emprendedoras e
empresas.
asesoramento, a formación e
autónomo.
maioría de empresas
impulsar a creación
acompañamento das persoas
empregadoras.
de empresas e
emprendedoras.
D.8 Falta de adecuación
iniciativas de traballo
das competencias
por conta propia.
profesionais aos perfís
N3. Mellorar a
dos traballos demandados
situación das persoas
D.9 Insuficiente
empregadas
Aumento do
vinculación entre o ensino
1.1.4 Consolidar un marco de relacións
Eliminar a fenda salarial
Excedencias por coidado
aumentando a
grao de
e a coas necesidades
laborais
moderno
que
facilite
unhas
entre homes e mulleres.
fillos/familiares. % de
calidade do emprego.
conciliación
e
formativas do sector
condicións de traballo saudables e
Garantir a conciliación e a
coñecemento da RSE. Nº
Acadar unhas
mellora das
empresarial.
seguras e favorecer a conciliación da
corresponsabilidade nas
de empresas con plans
relacións laborais
condicións
D.10 Escasos niveis de
vida laboral, familiar e persoal.
cargas familiares.
de igualdade.
modernizadas.
laborais.
conciliación e
N4. Fomentar
corresponsabilidade
medidas de
conciliación e
corresonsabilidade.
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Nº de actividades de
conciliación. Participantes que
reciben actuacións destinadas á
mellora da súa situación no
ámbito laboral. (H/M). Nª de
acordos en materia laboral.

Persoas desempregadas,
incluídos os de longa duración.
(H/M)
Participantes con
discapacidade. (H/M)
Entidades de emprendemento.

Persoas que participan no
procedemento de
recoñecemento experiencia
profesional. (H/M)

Participantes en accións de
formación. (H/M)

Persoas atendidas accións e
programas de orientación
laboral. (H/M)

Persoas desempregadas,
incluídos os de longa duración.
Homes e mulleres (H/M)

Indicadores de realización
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PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 1.2. MELLORAR A ATENCIÓN AO BENESTAR E Á CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS
Resultados
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
esperados
D1. Prolongación da etapa
N1. Garantir o acceso
de xuventude. Retraso na
gratuíto á educación
emancipación residencial
preescolar.
e na autonomía persoal, e
1.2.1 Garantir unha estrutura de servizos
N2. Completar unha
Mellora do
retraso do calendario
estrutura de servizos
de atención das necesidades das
benestar e da
nupcial e fecundo, por
de atención das
familias para favorecer que as persoas
conciliación da
dificultades de acceso ao
necesidades das
poidan levar a cabo o seu proxecto
vida familiar e
mercado laboral e á
familias.
laboral das
vivenda en condicións
familiar en Galicia así como ter o
N3. Impulsar políticas
familias, que
dignas.
número
de
fillos
e
fillas
que
desexen,
a
de conciliación para
redunde nunha
D2. Excesiva
través
do
desenvolvemento
de
que a crianza dos
maior natalidade
responsabilidade familiar
actuacións integrais. Impulsar políticas
fillos e fillas non
e na anticipación
na atención e coidado de
supoña unha eiva
de
conciliación
para
que
a
crianza
dos
da idade á que se
menores e dependentes.
profesional.
fillos e fillas e o coidado de persoas
crea o proxecto
D.3 Taxa de risco de
N4. Definir un modelo
dependentes non supoña unha eiva
familiar desexado
pobreza ou exclusión
sustentable de
na nosa
social por enriba da media
profesional, en especial para as
protección social no
comunidade
entre a poboación de
mulleres
ámbito do benestar
autónoma.
menos de 16 anos, na
que sexa capaz de
poboación de 16 a 24
responder ás
anos, así como nas
necesidades da
familias con menores a
cidadanía,
cargo e monoparentais.
incorporando un
D.4 Saída dun importante
enfoque
número de novos/as
especializado e, polo
galegos/as a outras CCAA
miúdo de xénero e
do Estado ou o
territorial.
estranxeiro, para buscar
N5. Promover unha
traballo
cultura e
D.5 Progresivo
sensibilidade social a
envellecemento da
favor dos dereitos e
Incremento do
poboación.
deberes da infancia e
1.2.2 Mellorar a calidade de vida da
benestar dos
D.6 Vixencia dun modelo
a adolescencia, así
xuventude galega, mellorando as súas
mozos e mozas
territorial que potencia a
como a súa
competencias e capacidades,
galegas, da súa
polarización da poboación
participación activa
incrementando o seu benestar e
formación e
en Galicia e insuficiente
na sociedade.
impulsando a participación e o
habilidades, así
diversificación económica
N6. Fomentar o apoio
voluntariado
coma o seu papel
no medio rural.
ás familiar
na sociedade.
D7. Agravamento da
numerosas.
situación actual das
N7. Visibilizar e
familias numerosas
apoiar o papel das
D.8 Insuficiente
persoas maiores na
desenvolvemento das
súa contribución ao
capacidades para
benestar familiar e
adaptarse aos cambios
social.
tecnolóxicos e TICS

Debilidades
Apostar Medidas de impulso
á natalidade.
Accións de fomento da
conciliación da vida persoal,
familiar e laboral.
Favorecer as condicións para
que as persoas poidan
integrarse nunha familia ou
desenvolver o seu propio
proxecto de vida nas
mellores condicións.
Medidas de apoio ás familias
numerosas:
-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,
-Promoción de programas
públicos de información,
asesoramento e axuda
Fomentar e apoiar os
programas de prácticas
formativas e de mobilidade
transnacional, para a
mellora da cualificación e o
acceso ao mercado laboral
dos xoves.
Impulsar a participación dos
mozos/as en actividades de
educación non formal que
permitan a adquisición de
competencias e habilidades
valoradas no mercado
laboral.
Promover novas iniciativas e
alternativas educativas e
saudables á mocidade para o
seu tempo libre
Fomentar a participación
xuvenil nos programas de
voluntariado e aproveitar o
coñecemento e a experiencia
das persoas maiores.

Principais actuacións

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

Persoas voluntarias
inscritas no rexistro de
voluntariado galego

Entidades do rexistro de
voluntariado galego

Indicador conxuntural de
fecundidade (número
medio de fillos por muller)
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Persoas mozas que reciben
axudas. Homes e mulleres
Participantes en programas
de xuventude. Homes e
mulleres

Participantes en proxectos de
voluntariado. Homes e
mulleres

Medidas de apoio ás familias
numerosas

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

Familias beneficiarias da
tarxeta benvida
Menores en situación de
acollemento familiar. Homes
e mulleres

Porcentaxe de menores en
situación de acollemento
familiar sobre o total de
menores en situación de
acollemento (residencial e
familiar)
Taxa bruta de natalidade
(Número de nacementos
por cada 1.000 habitantes)

Capacidade de coidado de
nenos ou de infraestruturas
de educación subvencionadas

Indicadores de realización

Taxa de escolarización de
poboación de 0 a 3 anos

Indicadores de resultado
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PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 1.3. MELLORAR O ACCESO Á VIVENDA E AS SÚAS CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE
Resultados
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
esperados
D.1 Dificultade de acceso a
N1. Mellorar o acceso
unha vivenda axeitada de
á vivenda en
familias con baixos
propiedade ou en
ingresos e reducida
aluguer dos fogares,
capacidade de aforro.
principalmente para
D.2 Parque de vivendas
as persoas mozas
1.3.1 Mellorar o acceso á vivenda en
Incremento do
antigo e pouco eficiente
e/ou en situación de
número de
enerxéticamente.
propiedade ou en aluguer dos fogares,
vulnerabilidade.
persoas que
D.3 Baixa incidencia do
principalmente para a mocidade e as
N2. Dar cobertura a
gozan dunha
mercado de aluguer
persoas
en
situación
de
vulnerabilidade,
persoas que se
vivenda digna e
inmobiliario: 12,3% dos
e dar cobertura a aquelas situacións
atopan en situacións
diminución das
fogares.
de risco de perda da
que
se
atopan
en
risco
de
perda
da
súa
situacións de
D.4 Desequilibrio
súa vivenda habitual.
vivenda
habitual
risco de perda da
territorial na oferta de
N3. Promover
vivenda habitual.
vivendas: existe escaseza
medidas de mellora
onde se necesita e
da accesibilidade,
superávit noutras zonas
habitabilidade das
onde non hai demanda.
vivendas, que sexan
D.5 Elevado prezo da
saudables e que se
vivenda con respecto aos
adapten aos futuros
salarios.
cambios
D.7 Escaso coñecemento
demográficos, ás
de programa de vivenda
novas tecnoloxías e
que apoian ás persoas en
aos retos que supón o
situación de
cambio climático.
vulnerabilidade.
N4. Impulsar a
D.8 Convivencia de
renovación e
diferentes realidades
rehabilitación da
territoriais: dispersión da
vivenda e a
poboación e
rexeneración urbana.
Maior número de
concentración en torno ao
1.3.2 Promover medidas de mellora da
N5. Reducir a carga
vivendas en
eixe atlántico e existencia
habitabilidade das vivendas, que sexan
que supón o custe da
condicións de
dunha grande variedade
saudables e que se adapten aos futuros
vivenda.
habitabilidade
de tipoloxías de concellos.
cambios demográficos, ás novas
N6. Atender as
plena, eficientes
D.9 Complexidade
tecnoloxías e aos retos que supón o
necesidades reais da
e adaptadas aos
administrativa nos
cambio climático. Impulsar a renovación
poboación local en
cambios da
trámites de construción,
da vivenda e a rexeneración urbana
cada contexto tendo
realidade galega.
rehabilitación e compraen conta que existen
venda de vivendas.
distintas tipoloxías
D.10 Dificultades para
de concellos en
identificar o número de
Galicia.
vivendas baleiras e o seu
N7. Erradicar a
estado de conservación.
infravivenda e
D.11 Falta de coordinación
mobilizar a vivenda
entre administracións
baleira.
involucradas.

Debilidades

Indicadores de resultado

Unidades convivenciais que
se benefician das medidas
de acceso á vivenda

Vivendas e edificios
rehabilitados

Principais actuacións
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 e mobilización
de vivendas baleiras.
Fomentar actuacións que
incidan na prevención da
exclusión residencial, con
especial atención ás persoas
de colectivos vulnerables
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 e mellorar a
eficiencia enerxética.
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Axudas concedidas para a
rehabilitación de vivenda

Vivendas rehabilitadas

Axudas concedidas para o
acceso á vivenda

Número de vivendas
protexidas

Indicadores de realización

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 1.4. FORTALECER UNHA ASISTENCIA SANITARIA ACCESIBLE E DE CALIDADE
Resultados
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
esperados
D.1 Poboación moi
N1. Promover a
envellecida, con alto grao
atención sanitaria
de dependencia. Alta
integral adaptada ás
prevalencia de cronicidade
distintas necesidades
e de pacientes
da poboación,
pluripatolóxicos crónicos.
aproveitando as
Fraxilidade. Pouca
tecnoloxías para
Asistencia
experiencia de traballo
impulsar a atención a
1.4.1 Promover a atención sanitaria
sanitaria que
con e para a comunidade.
domicilio e a
responde ás
integral adaptada ás distintas
Falta de equipos
teleasistencia que
necesidades da
necesidades
da
poboación,
aproveitar
as
multidisciplinares
permitan prestar un
cidadanía actual e
tecnoloxías para impulsar a atención a
conformados por área
mellor servicio
que se adapta
domicilio e a teleasistencia que
terapéutica.
asistencial a unha
aos cambios
D.2 Variabilidade na
poboación
permitan prestar un mellor servizo
demográficos,
atención por dispersión
avellentada e
asistencial a unha poboación moi
especialmente ao
xeográfica e dificultades
espallada no
avellentada e espallada no territorio.
avellentamento
na mobilidade
territorio.
da poboación.
(transporte)
N2. Fomentar a
D.3 Pouca conciencia do
promoción da saúde e
custe dos servizos e dos
a prevención de
medicamentos pola
enfermidades e
cidadanía e profesionais, o
problemas de saúde.
que leva a un uso non
N3. Desenvolver,
racional do sistema
manter e implantar
sanitario, provocando
tecnoloxías e
sobre demanda (sobre
sistemas de
todo en urxencias e
información
servizos de transporte
innovadores para
urxente) e aumento do
mellorar as labores
custo farmacéutico
de prevención,
Mellor estado de
1.4.2 Fomentar a promoción da saúde e
D.4 Déficit de profesionais
diagnose,
saúde da
a prevención de enfermidades e
nalgunhas especialidades.
tratamento, control e
poboación
D.5 Emprego de
xestión na sanidade.
problemas de saúde.
galega.
indicadores non
N4. Aumentar a
adecuados á actividade
eficiencia financeira
obxecto de seguimento
do sistema sanitario
(como número de camas
e mellorar a xestión
hospitalarias/habitantes
do capital humano, a
como indicador de
través dunha xestión
calidade).
orientada a
1.4.3 Desenvolver, manter e implantar
resultados.
Sistemas eficaces
tecnoloxías e sistemas de información
N5. Modernizar e
de prevención,
innovadores para mellorar as labores de
adecuar as
diagnose,
infraestruturas e o
tratamento e
prevención, diagnose, tratamento,
equipamento
control.
control e xestión na sanidade.
sanitario ás
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Debilidades

Optimizar os sistemas de
información para que
faciliten a toma de decisión.
Priorizar e asegurar a
implantación das
innovacións tecnolóxicas.

Medidas eficientes de
xestión dos recursos
asistenciais e da atención
urxente para dar resposta ás
necesidades da cidadanía.
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.
Accións de integración
sanitaria da saúde mental e
trastornos aditivos.
Orientar a estrutura de
prestación de servizos cara
ás necesidades dos
pacientes e á mellora da
atención á cronicidade.
Mellorar a fiabilidade dos
servizos, reducir a
variabilidade e mellorar a
súa coordinación.
Fomentar a promoción da
saúde e a prevención de
enfermidades nos principais
problemas de saúde pública.
Promover unha renovación
tecnolóxica e impulsar novos
cribados.
Ampliar o calendario vacinal.
Continuar na mellora dos
sistemas de información
innovadores para mellorar
os labores de prevención,
diagnose, tratamento,
control e xestión na
sanidade no seu conxunto.

Principais actuacións

Poboación beneficiada por
servizos dixitais de xestión de
patoloxías crónicas ou outros
servizos específicos
Número de e-consultas.

% de centros sanitarios
con sistemas CRM, e
telemedicina.
% implantación historia
clínica electrónica, da
carpeta de saúde persoal
do paciente.
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Número de doses
administradas en
primovacinación
Número de doses de vacinas
administradas a persoas
adultas
Participantes no programa de
cribado de cancro de colon,
de mama, de cérvix
Número de participantes en
programas de prevención do
consumo de tabaco e de
cesación tabáquica

Persoas beneficiarias de
programas de atención
sociosanitaria.
Homes/Mulleres.

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

Número de consultas en
atención primaria

Persoas beneficiarias de
prestacións ortoprotésicas

Número de consultas en
atención hospitalaria

Número de e-interconsultas

Indicadores de realización

Porcentaxe de cobertura
vacinal (primovacinación)
Porcentaxe de
participación no programa
de detección precoz de
cancro colorrectal
Porcentaxe de
participación no programa
de detección precoz de
cancro de cérvix
Porcentaxe de Poboación
adulta galega que fuma a
diario.

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
Tempo medio de espera
(días) cirúrxica das
patoloxías de prioridade1
Tempo medio de espera
(días) das primeiras
consultas de enfermidade
Porcentaxe de consultas
telefónicas
Porcentaxe de altas
hospitalarias en
seguimento polo programa
Conecta 72.

Indicadores de resultado
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D.6 Tempos de espera
elevados.
D.7 Dificultade de
comunicar decisións e
resultados da nosa
actividade.
D.8 Baixo nivel de
alfabetizacióninformación en saúde da
cidadanía. Escasa
capacidade do sistema e
dos profesionais de
disuadir a sobredemanda.

necesidades de
pacientes e
profesionais.
N6. 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.
N7. 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.
N8. Mellora no
tratamento dos
residuos sanitarios.
N9. 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.
Infraestruturas
sanitarias
modernas e
tecnolóxicamente
avanzadas e
eficientes.

Galicia pioneira
en materia de
I+D+i en materia
sanitaria.

Práctica habitual
de deporte por
toda a sociedade
e deporte
profesional
consolidado.

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

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.

Situar a Galicia
como unha das
rexións máis
avanzadas en
materia de
innovación e
xestión eficiente
dos recursos
sanitarios,
orientada a
resultados e con
profesionais
satisfeitos.

Entidades deportivas
beneficiadas. Actuacións en
infraestruturas deportivas.
Participantes en idade escolar
en programas de promoción
deportiva.

Centros hospitalarios
construídos e/ou mellorados
Centros de saúde construídos
e/ou mellorados
Número de equipos de alta
tecnoloxía sobre os que se
actúa
Número de informes sobre
alta tecnoloxía desenvoltos
Investigadores/ano
participando en proxectos
cofinanciados.
Homes/mulleres. Entidades
beneficiadas en proxectos de
I+D+i. Accións de
coordinación a organizar para
as melloras no
desenvolvemento profesional

Actividades formativas de
simulación avanzada

Cursos realizados.
Homes/mulleres.

Enquisas a realizar a mandos
intermedios para a detección
de necesidades

Entregas realizadas ás
unidades de consumo

Porcentaxe de prescrición de
especialidades farmacéuticas
xenéricas

Custe medio por receita
Número de receitas
dispensadas
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Poboación que practica
actividade física e deporte
Escolares participantes en
programas de promoción
deportiva e de vida activa e
saudable. Licenzas
federativas.

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

Impulsar a xestión do
coñecemento e a
investigación, con liderado
en investigación, atracción
de financiamento para
investigación e
aproveitamento de
coñecementos particulares.
Medidas de fomento da
actividade física.
Mellora das infraestruturas
deportivas.
Promoción do deporte
escolar, o de alto nivel e
consolidación do feminino.

Porcentaxe de poboación
con centros de saúde
novos e/ou mellorados
Porcentaxe de poboación
con infraestruturas
hospitalarias novas e/ou
melloradas.

Porcentaxe de produtos
unificados coa plataforma
loxística.

Porcentaxe de utilización
dos medicamentos
biosimilares

Porcentaxe de prescrición
de xenéricos

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.

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.
Acadar un modelo de
desenvolvemento sostible e
ec. Circular na sanidade.
Avanzar na responsabilidade
social corporativa de Galicia
e implicar a todos os axentes
sociais. Favorecer a
comunicación cos
profesionais, usuarios e
sociedade.
Reforzar a credibilidade dos
xestores do sistema e
mellorar a dispoñibilidade e
fiabilidade da información.
Medidas satisfacción dos
profesionais e formación
continua.
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PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 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
Resultados
Indicadores de
Debilidades
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
Principais actuacións
Indicadores de realización
esperados
resultado
Promoción de proxectos de
aforro e eficiencia enerxética
nas empresas,
N1. Impulsar a
administración e
Estratexia Galega de
particulares. Apoio á
Cambio Climático e
realización de auditorías
Enerxía 2050 co
D.1 Importante
enerxéticas e a
obxectivo de
dependencia enerxética
2.1.1 Mellorar a eficiencia enerxética na
Redución do consumo de
implementación de equipos
transformar Galicia
D.2 Falta de consolidación
enerxía final
de medida e monitorización
nunha rexión
edificación,
nas
infraestruturas
e
Mellora da eficiencia
Fogares,
do consumo de
de consumos enerxéticos.
climática mente
servizos
públicos.
Avanzar
na
avaliación
enerxética primaria en
administracións
renovables dentro do
Axudas concedidas en eficiencia
Fomento de actuacións que
neutra para o ano
e mellora da eficiencia enerxética das
relación ao escenario
e empresas mais
total de enerxía primaria
enerxética
contribúan á diversificación
2050.
tendencial do modelo
eficientes
consumida
empresas, incidindo no que atinxe á
enerxética e redución do
N2. Desenvolvemento
PRIMES
enerxéticamente.
D.3 Unha parte moi
intensidade
enerxética.
Redución do consumo de
consumo de derivados do
dun sector enerxético
importante da enerxía
enerxía final
petróleo incluíndo o fomento
baseado
renovable en Galicia
de infraestruturas de
maioritariamente en
procede de fontes
almacenamento enerxético.
enerxías renovables
hidráulicas ou eólicas, que
Actuacións relacionadas coa
autóctonas co fin de
teñen unha forte
mobilidade sostible,
acadar un modelo
dependencia das
especialmente aquelas que
baixo en emisión,
condicións climáticas.
contribúan a dispoñer da
situando a Galicia á
D.4 A intensidade
infraestrutura necesaria.
cabeza no eido da
enerxética galega é
enerxía eólica e
Desenvolver accións
superior á media española
seguir avanzando no
informativas sobre recursos
e europea. Número
sector da biomasa.
renovables.
elevado de plantas con
N3. Impulsar a
Que as enerxías renovables
procesos produtivos moi
innovación en
contribúan a unha transición
intensivos no consumo de
materia de novas
xusta para que ningún
enerxía.
enerxías limpas.
Enerxías
territorio/comarca sufra os
D.5 Déficit de información
Implantar de forma
renovables como
efectos económicos e sociais
e formación acerca do
efectiva a cultura da
principal fonte
da descarbonización
consumo enerxético e do
2.1.2 Aumentar o peso das enerxías
eficiencia enerxética
no consumo final
Fomentar o aproveitamento
Capacidade adicional para
funcionamento do
renovables autóctonas no mix
Consumo final bruto de
en todos os ámbitos
de enerxía e na
da biomasa autóctona.
producir enerxía renovable
mercado da enerxía.
enerxético para favorecer o paso a unha
enerxía procedente de
da sociedade,
xeración de
Fomentar o autoconsumo
D.6 Volatilidade nos
economía de baixo nivel de emisión de
fontes de enerxía
reducindo a
enerxía eléctrica,
eléctrico.
Axudas concedidas ao fomento
prezos da enerxía, que
carbono e reducir a dependencia
renovables
intensidade
con apenas
Aproveitar o potencial
das enerxías renovables
dificultan a garantía do
enerxética do exterior.
enerxética en
dependencia
doutras fontes renovables
consumo universal da
procesos e
enerxética do
aínda sen explotar como as
enerxía a un prezo
actividades
exterior.
enerxías mariñas.
accesible.
produtivas que
Desenvolver medidas de
presenten capacidade
acompañamento para
de mellora.
facilitar o cambio de vector
enerxético no sector
residencial.
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D.1 Falta de eficiencia na
xestión do transporte
público e forte
atomización do sector.
D.2 A multimodalidade
non é factible ao 100%
coas infraestruturas
actuais e os hábitos dos
usuarios.
D.3 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.)
D.4 Oferta de transporte
público desigual por
localidades.
D.5 Falta de conexión
eficaz, no sistema
ferroviario actual, das
principais cidades de
Galicia.
D.6 Dependencia de
recursos financeiros e dos
recursos públicos.
D.7 Descoordinación do
sistema aeroportuario que
provoca pouca
especialidade e
complementariedade
entre os tres aeroportos.
D.8 Reducida utilización
de Tics nalgúns sectores e
de transporte de
mercadorías
D.9 Transporte público
non adaptado ás
necesidades de
seguridade sanitaria ante
enfermidades infecciosas.

Debilidades

N2. Garantir unha
transición xusta.
N3. Impulsar a
intermodalidade e a
conexión entre
diferentes modos de
transporte.
N4. Superar as
barreiras que supón a
dispersión xeográfica
tanto da poboación
coma das empresas.
N5.Promover a
eficiencia no
transporte tanto de
viaxeiros coma de
mercadorías,
mellorando as vías e
as conexións
comerciais existentes
N6. Eliminar os
estrangulamentos
nas infraestruturas.
N7. Mellorar a
regulación no
emprego tanto do
transporte público
como privado.
N8. Mellora e
renovación do parque
de vehículos.

N1. Fomentar a
mobilidade
sustentable e
alternativa,
promovendo a
utilización do
transporte público
colectivo e facéndoo
máis atractivo.

Necesidades

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.

Obxectivos estratéxicos

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 2.2. GARANTIR UNHA MOBILIDADE SUSTENTABLE

Xeneralización
do emprego do
transporte
colectivo e
público.
Transporte
público
multimodal,
eficaz, eficiente,
áxil e cómodo
para os viaxeiros.
Conectividade
efectiva entre as
zonas rurais e
urbanas.
Transporte
loxístico
eficiente e máis
respectuoso co
medio ambiente.

Resultados
esperados
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
Implantar un sistema de
transporte intelixente no
transporte público.
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.
Mellorar a coordinación
entre o transporte urbano e
interurbano (frecuencias,
horarios, conexións…).
Desenvolver campañas de
difusión e sensibilización na
poboación e nas empresas
sobre o uso do transporte
urbano e do transporte
colectivo
Mellorar o custe do
transporte público
(financiamento).
Mellorar o coñecemento
sobre os asentamentos da
poboación.
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.

Principais actuacións

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.

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

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

Actuacións e medidas de
intermodalidade executadas

Indicadores de realización
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PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 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
Resultados
Indicadores de
Debilidades
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
Principais actuacións
Indicadores de realización
esperados
resultado
D.1 O aumento das
N1. Consolidar o
2.3.1 Fortalecer unha resposta integral
Sistema de
Dimensionamento dos
Tempo medio
Poboación beneficiada pola
emisións de CO2 dun xeito
control e a
emerxencias
teléfonos de información á
transcorrido entre as
actuación e que diminúe o seu
ás necesidades da cidadanía en materia
importante no sector do
observación
eficaz,
cidadanía existentes e
chamadas e a
risco (emprego para labores de
de emerxencias, protección civil e
transporte e a categoría
medioambiental co
coordinado e
implantación dun novo mapa
mobilización de medios.
prevención)
seguridade pública, así como a
“outros sectores”
fin de xerar
resiliente fronte
de atención ás emerxencias
Poboación atendida polo
resiliencia
fronte
aos
riscos
relacionados
(residencial, comercial,
información axeitada
aos efectos do
coa modernización e mellora
sistema de atención ás
co clima e os desastres naturais.
etc.) e agricultura.,
para loitar contra o
cambio
da atención á poboación.
emerxencias
afectando ás condicións
cambio climático.
climático.
Profesionalización dos
Profesionais de intervención
da calidade do aire que
N2. Aumentar a
servizos de emerxencia.
ante as urxencias
respira a poboación.
capacidade en
Accións de formación,
Chamadas atendidas polos
D.2 Necesidade de
investigación e
actualización e
servizos de emerxencias
modernización e
innovación en
especialización ao distinto
Medios técnicos adquiridos
potenciación do sistema
materia de cambio
persoal.
para o sistema de emerxencias
de atención ás
climático.
Establecer un procedemento
e de protección civil
emerxencias en Galicia a
N3. Fortalecer unha
de alerta temperá para
través do CIAE 112 Galicia,
resposta integral ás
riscos relacionados co medio
para dar unha resposta
ambiente.
necesidades da
mais áxil e eficaz á
poboación, territorio
2.3.2 Xestión dos riscos ocasionados por
Sistema de
Planificación preventiva
Número de efectivos
cidadanía galega.
e actividades
defensa e
contra incendios forestais
Superficie queimada
incendios forestais mellorando a
D.3 Dificultades no
económicas en
prevención
reforzando as estruturas de
Número de actuacións en
defensa contra os mesmos e
desenvolvemento dos
materia de
contra os
extinción e de prevención
Número de lumes
infraestruturas
aumentando a resiliencia a través dunha
instrumentos de
emerxencias,
incendios
dos incendios forestais.
adecuada
planificación
e
prevención.
planificación fronte ao
protección civil e
forestais eficaz,
Campañas de educación e
Superficie de mellora forestal
cambio climático
seguridade pública,
capaz de reducir
sensibilización
Novos equipos
D.5 A xestión da
así como fortalecer a
as incidencias e a
Prevención doutras
propiedade das terras
resiliencia e a
virulencia das
catástrofes naturais (como
Poboación beneficiada das
está a dificultar o seu
capacidade de
mesmas.
secas e enchentes)
medidas de prevención contra
mantemento nun estado
adaptación aos riscos
Vixilancia e aplicación do
incendios forestais
de limpeza aceptable, o
relacionados co clima
réxime sancionador
que está a afectar á
e os desastres
2.3.3 Deseño dunha estratexia
Estratexia galega
Formación e divulgación en
Poboación exposta a
Determinacións en materia de
virulencia dos incendios.
naturais.
medioambiental dotada de ferramentas
medioambiental
materia de territorio, paisaxe
calidade do aire urbana
calidade do aire, da auga e de
D.6 Conflitos de interese
N4. Prever e
para loitar contra o cambio climático e
integral, ben
e sustentabilidade.
mala ou mellorable
meteoroloxía
na xestión forestal que
minimizar os danos
consolidación dunha estrutura de redes
planificada e
Desenvolvemento de
Número de persoas
Poboación beneficiada por
derivan na provocación de
provocados polos
de observación. Aumentar a capacidade
coordinada,
ferramentas de detección
mortas directamente
medidas de protección fronte a
incendios.
incendios forestais,
en investigación e innovación en materia
pioneira en
precoz relacionadas coa
atribuído a desastres por
catástrofes naturais
D.7 Posible insuficiencia
fenómenos
de cambio climático. Sensibilización da
integrar
prevención e xestión de
cada 100.000 habitantes
relacionadas co clima e
de medios técnicos para
hidrolóxicos e
sociedade sobre as consecuencias das
ferramentas
riscos, incorporando técnicas
Total de Emisións de
restauración de zonas danadas
facer fronte ás
meteorolóxicos
súas actuacións no medio. Impulsar a
innovadoras en
de Big Data e intelixencia
Gases de Efecto
Número de efectivos
emerxencias nun tempo
extremos e outras
gobernanza climática.
materia de
artificial.
Invernadoiro (GEI) das
Número total de persoas
mínimo.
catástrofes
prevención e
Incremento da actividade e o
unidades residentes per
beneficiarias
D.8 Escasa coordinación e
medioambientais,
loita contra o
ámbito de actuación da rede
cápita
Porcentaxe de datos válidos das
colaboración
mellorando a
cambio
de observación ambiental.
Total de emisións de GEI
redes automáticas de aire e
transfronteiriza en
prevención e defensa
climático.
Análise da incidencia da
das unidades residentes
ruído.
materia de emerxencias.
contra os mesmos.
actividade humana sobre o
por PIB.
Sistemas de alerta temperá
medio ambiente.
implementadas.
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PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 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
Resultados
Indicadores de
Debilidades
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
Principais actuacións
Indicadores de realización
esperados
resultado
Aumentar a transparencia na
xestión dos recursos
hídricos, promovendo a
D.1 Modelo de xestión
2.4.1 Contribuír técnica e
participación pública para
municipal con falta de
economicamente para garantir aos
acadar unha maior
capacidade técnica e
Contribuír técnica e
cidadáns un acceso aos servizos básicos
gobernanza.
Actuacións de saneamento e
económica para xestionar
economicamente
Contribuír técnica e
depuración
de saneamento e depuración,
de forma adecuada o ciclo
para garantir un
economicamente para
integral da auga.
mellorando a xestión e a explotación
acceso aos servizos
Porcentaxe de masas de
garantir un acceso aos
Volume das augas residuais
D.2 Falta de clarificación
dos sistemas, fomentando a
básicos de
auga que acadan ou
servizos básicos de
tratadas nas EDAR
nas competencias
comunicación e cooperación entre as
saneamento e
manteñen un bo estado
saneamento e depuración
asumidas polos diferentes
administracións implicadas e
depuración aos
dos cidadáns de Galicia,
Km de tubaxe de rede de
entes intervenientes
cidadáns de Galicia,
impulsando a innovación e investigación
diminuíndo os desequilibrios
saneamento de nova
(deputacións, entes locais,
diminuíndo os
Servizos
nos procesos de tratamento e do ciclo
territoriais existentes e
instalación ou mellorados
confederacións
desequilibrios
eficientes de
buscando unha maior
urbano e natural da auga. Fomento da
hidrográficas, etc.).
territoriais existentes
abastecemento,
eficacia e eficiencia na
D.3 Deficiente e
circularidade do ciclo urbano da auga.
e buscando unha
saneamento e
execución dos investimentos
inadecuada xestión das
maior eficacia na
depuración, con
e na explotación de
tarifas. Non reflicten a
execución dos
infraestruturas
infraestruturas hidráulicas.
estrutura de custos.
investimentos e na
adecuadas e
Identificar e priorizar as
D.4 Falta dun seguimento
explotación de
resilientes, que
actuacións necesarias en
2.4.2 Aumento da resiliencia dos
adecuado e suficiente da
infraestruturas
permiten reducir
materia de abastecemento
execución dos plans
sistemas de abastecemento para
hidráulicas.
as perdas nas
autónomo nos municipios
levados a cabo.
garantir aos cidadáns un acceso ao
Mellorar a calidade
redes. Dominio
galegos.
Actuacións de abastecemento
D.5 Falta dunha xestión
servizo básico de abastecemento ,
da auga reducindo a
Público
Contribuír técnica e
integral que teñan en
contaminación,
Hidráulico
diminuíndo as diferenzas territoriais
economicamente para
Actuacións de colaboración
conta de forma
eliminando o
adecuadamente
existentes. Mellorar as infraestruturas
garantir un acceso aos
Porcentaxe de masas de
para mellora da xestión do ciclo
simultánea a calidade da
vertedoiro e
protexido, coa
implicadas en todo o proceso de
servizos básicos de
auga que acadan ou
integral da auga
auga, o abastecemento e
minimizando a
máxima
abastecemento dos cidadáns
manteñen un bo estado
extracción e distribución, evitando fugas
o impacto no medio
emisión de produtos
cantidade
de Galicia, diminuíndo os
Quilómetros de tubaxe de rede
ambiente.
e despilfarros innecesarios, potenciando
químicos e materiais
posible de masas
desequilibrios territoriais
de abastecemento de nova
D.6 Infraestruturas
a eficiencia dos sistemas. Conseguir
perigosos, reducindo
de auga en bo
existentes e buscando unha
instalación ou mellorada
deficientes: mantemento
unha estrutura tarifaria que respecte o
a porcentaxe de
estado.
maior eficacia e eficiencia na
insuficiente por parte do
augas residuais sen
principio de recuperación de custes da
execución dos investimentos
entes locais; escasa
tratar e garantir a
Directiva Marco da Auga.
e na explotación de
capacidade de
protección e
infraestruturas hidráulicas.
investimento. Redes con
mantemento do
2.4.3 Garantir a protección do Dominio
fugas e instalacións
Reducir a vulnerabilidade da
Número de puntos de vertedura
Dominio Público
obsoletas.
poboación e das instalacións
emendados
Público Hidráulico e xestión integral do
Hidráulico.
D.7 Existencia de usos da
fronte aos riscos de
Actuacións de colaboración
medio hídrico. Mellorar a calidade das
auga e usuarios que non
fenómenos hidrolóxicos e
Porcentaxe de masas de
para mellora da xestión do ciclo
augas. Aumentar a eficiencia no uso dos
contribúen eficazmente á
meteorolóxicos
auga que acadan ou
integral da auga
recursos hídricos en todos os sectores e
recuperación dos custos
Garantir a protección e
manteñen un bo estado
Actuacións de protección,
fomentar a redución dos consumos.
derivados do seu uso.
mantemento do DPH.
conservación, mantemento e
Reducir a vulnerabilidade da poboación,
Fomentar a colaboración
mellorado Dominio Público
do medio natural e das instalacións.
entre as administracións.
Hidráulico
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D.1 Limitacións das PEMES
para contar con sistemas
que permitan aproveitar
as vantaxes da economía
circular.
D.2 A dispersión dos
núcleos industriais
dificulta actividades de
cooperación vinculadas á
economía circular entre
parques empresariais
D.3 A dispersión
xeográfica implica que as
alternativas que
favorecen a reciclaxe non
sexan equitativas en todo
o territorio.
D.4 A reciclaxe (incluída a
compostaxe da fracción
orgánica) dos residuos
domésticos e industriais
sitúase por debaixo da
media Europea e lonxe
dos obxectivos para 2020.
D.5 Existen varios fluxos
de residuos onde non se
pecha o círculo de
aproveitamento.
D.6 A capacidade de
tratamento instalada non
é completamente
suficiente, detectándose
as maiores dificultades na
xestión dos residuos
industriais.
D.7 Forte incremento dos
residuos de carácter
sanitario derivados da
COVID 19
D.8 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.

N1. Potenciar a
sensibilización e a
información da
poboación para
producir menos lixo,
fomentar a
reutilización e
mellorar as taxas de
reciclaxe de residuos
domésticos.
N2. Fomentar e
favorecer unha
produción máis limpa
e modelos de negocio
sostibles.
N3. 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.
N4. 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.
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.
Situar a Galicia
na vangarda da
economía
circular e o
consumo
responsable de
produtos.

Promoción e optimización da
redución dos residuos
xerados.
Elaborar regulacións 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.
Eliminar progresivamente o
plástico no envasado.
Reducir a xeración de
residuos perigosos.
Loitar contra a obsolescencia
programada en equipos
electrónicos.
Promover modelos de
consumo máis sustentables
mediante campañas de
concienciación.
Promover a remanufactura e
reutilización por riba da
reciclaxe.
Desenvolver plans para
investigar a reutilización.
Priorizar a aplicación efectiva
da xerarquía de residuos e
promover a recollida
separada.
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.
Produción total de
residuos domésticos

Porcentaxe de residuos
reciclados respecto ao
total de residuos
tratados
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Actuacións en rehabilitación do
solo

Superficie total de chan
rehabilitado

Número de proxectos de
carácter ambiental

Residuos urbanos recollidos
selectivamente

Proporción de residuos
perigosos reciclados
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D.1 Redución no conxunto
de emisións de GEI pero
aumento das emisións de
CO2 dun xeito importante
no sector do transporte e
a categoría “outros
sectores” (residencial,
comercial, etc.) e
agricultura.
D.2 Modelo actual de
agricultura e gandaría
pouco sostible, con alto
impacto no medio
ambiente.
D.3 Contaminación
mariña:
- Residuos derivados da
pesca
- Vertido de residuos á
auga
- Contaminación
procedente da terra
D.4 Lagoas de
coñecemento sobre o
estado de conservación de
determinados hábitats e
especies de interese
comunitario e/ou
ameazadas e os servizos
ecosistémicos.
D.5. Dificultades no
desenvolvemento dos
instrumentos de
planificación

N1. 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.
N2. 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.
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.

Bo estado de
conservación dos
hábitats naturais
e das especies do
territorio galego,
e unha xestión
eficiente da
Infraestrutura
Verde de Galicia
e da Rede de
Espazos
Protexidos.

Impulsar a aplicación das
ferramentas necesarias para
a xestión das poboacións de
fauna e flora silvestres,
mediante os instrumentos
de planificación, a
actualización permanente da
información científica e o
seguimento do estado de
conservación destas especies
e a loita fronte as principais
ameazas.
Promover a posta en marcha
de plans de xestión dos
espazos protexidos.
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.
Potenciar a coordinación
entre as distintas
administracións.
Incrementar a extensión das
figuras de protección
ambiental. Control de
aplicación legal. Celeridade
de trámites administrativos.
Promoción/axudas ao cambio
no modelo de
agricultura/gandería a
outros máis sostibles.
Mellora e dotación dos
centros de recuperación de
fauna.
Liña financeira directa para a
conservación de ecosistemas
fráxiles: marismas, húmidas,
sistemas dunares, etc.
Número de instrumentos
de planificación
específicos aprobados
dos espazos incluídos na
Rede Galega de Espazos
Protexidos
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Hectáreas cubertas por accións
de conservación do patrimonio
natural.

Actuacións vinculadas co uso
público.

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

Número de axudas en materia
de recursos cinexéticos e
piscícolas.

Número de axudas en materia
da biodiversidade.

Número de axudas en materia
de conservación da natureza.

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

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.1. MELLORAR AS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN E A ADOPCIÓN DE TECNOLOXÍAS AVANZADAS
Resultados
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
Principais actuacións
esperados
Avanzar no proceso de
especialización establecido
D.1 Segundo o índice de
N1. Fomentar o
pola RIS3 de Galicia
innovación rexional,
investimento en
Fomentar a cultura de
Galicia atópase no grupo
3.1.1 Fomentar o investimento en I+D+i
I+D+i no sector
innovación establecendo
de economías cun
no sector empresarial, dinamizar a
empresarial,
incentivos e programas
compoñente innovador
dinamizar a
transferencia
de
coñecemento
ao
efectivos de financiamento
moderado.
transferencia de
mercado reforzando a colaboración
para I+D+i, especialmente
D.2 Intensidade de gasto
coñecemento ao
entre os axentes do ecosistema de
nas PEMES e sectores, nos
Aumento do
en I+D+i por baixo da
mercado reforzando
ámbitos de especialización
número de
media nacional e europea.
I+D+i, avanzar na especialización a
a colaboración entre
de Galicia.
empresas que
A porcentaxe de persoal
través
da
priorización
en
ámbitos
os axentes do
Aumentar o investimento
inverten en materia
en I+D+i sobre o total do
estratéxicos para Galicia, impulsando o
ecosistema de I+D+i,
público e o efecto
de investigación e
emprego tamén é inferior
avanzar na
liderado empresarial, especialmente
multiplicador do
innovación, cun
á media nacional.
especialización a
das
PEMES
,
na
transformación
das
financiamento público sobre
ecosistema de
D.3 Baixa porcentaxe de
través da priorización
ideas innovadoras en produtos e
o financiamento privado.
I+D+i máis nutrido
investimento empresarial
en ámbitos
Reforzar as estruturas de
servizos de alto valor engadido,
e eficiente, que
en I+D+i sobre o gasto
estratéxicos para
transferencia de
apoia, atrae e retén
total neste apartado.
xeradores de crecemento, emprego e
Galicia.
coñecemento e tecnoloxía a
o talento
D.4 Reducido tamaño
benestar. Apoiar o talento
N2. Apoiar o talento
través da capacitación,
emprendedor e
medio das empresas, que
emprendedor
en
todos
os
eidos
emprendedor en
adestramento e
promove a
condiciona a súa
todos os eidos.
(xeración, atracción e retención).
especialización dos seus
internacionalización
capacidade de: absorción
N3. Apoiar os
Mellorar
a
xestión
administrativa
e
as
profesionais.
e o liderado das
de novo coñecemento,
proxectos
sinerxías vinculadas a procesos ou
Fomentar a
empresas galegas.
traslado ao mercado de
innovadores nas
internacionalización da
novas innovacións,
instrumentos de apoio á I+D+i e
fases iniciais de
I+D+i e a comercialización
mellora da
incrementar a eficiencia na xestión dos
lanzamento e a
de resultados en contornas
competitividade,
recursos dispoñibles a partires da
formación
globais
crecemento e
avaliación do seu rendemento.
empresarial dos
Atraer e manter o talento
internacionalización.
innovadores,
innovador e mellorar a
D.5 Rixidez dos modelos
fomentar a
xestión administrativa no
de investigación,
cooperación de liñas
ámbito da I+D+i.
especialmente nas
innovadoras e de
Universidades.
Reforzar as capacidades
investigación entre
D6. Falta de capacidade
científicas para impulsar os
PEMES .
de atracción do talento.
nichos empresariais e
N4. Mellorar a
D.7 Falta de cooperación e
3.1.2 Mellorar e fortalecer a capacidade
Sistema de
establecer estratexias de
xestión
sinerxías entre as PEMES
innovación
colaboración publicainvestigadora das Universidades
administrativa
para o desenvolvemento
universitario
privada.
galegas, impulsar os centros e
vinculada a procesos
de proxectos e actuacións
competitivo con
Reforzar os programas de
institutos de investigación e
ou instrumentos de
colaborativos en I+D+i
efectiva
formación de investigadores.
apoio á I+D+i.
desenvolver
un
sistema
de
D.8 Limitada coordinación
transferencia das
Impulsar a excelencia e a
N5. Promover o
transferencia
efectivo
que
permita
(Administración-cienciacompetencias en
internacionalización do
liderado dixital
capitalizar o coñecemento xerado.
sector), para aproveitar
I+D+i ao mercado.
Sistema de Investigación
fomentando o uso de
os mecanismos de
universitario e reforzar o
novas tecnoloxías.
transferencia tecnolóxica.
apoio institucional ao
mesmo.
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Debilidades

Número de
investigadores.

Número de
posgraduados captados
polas universidades.

Gastos I+D empresarial
(porcentaxe respecto ao
total nacional).

Persoal dedicado a I+D
(diferenciando
homes/mulleres).

Retorno acadado polas
entidades galegas no
Programa Marco de
I+D+I (porcentaxe
respecto o total
nacional).

Indicadores de
resultado
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Produción científica (núm. de
artigos ou traballos indexados).

Patentes rexistradas.

Investigadores/ano
participando en proxectos
cofinanciados. Homes e
Mulleres.

Entidades apoiadas a través de
apoios tipo “selo de
excelencia”.

Orzamento dedicado a cada
misión.

Entidades participantes en el
proceso de definición de cada
misión.

Número de proxectos en
cooperación entre empresas e
outras entidades do
Ecosistema Galego de I+D+i.

Apoio recibido polos centros de
coñecemento.

Investimento privado en
paralelo ao apoio público en
proxectos de innovación ou
I+D.

Número de empresas que
reciben axudas.

Indicadores de realización
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problemas de seguridade.
D.4 Menores habilidades
dixitais no uso de internet
ou software con respecto
á media nacional.
D.5 Baixa porcentaxe de
vendas por comercio
electrónico.
D.6 Baixo porcentaxe de
empresas que usan
servizos na nube que
ademais é inferior ao do
conxunto do Estado.
D.7 Pequena porcentaxe
de empresas que
empregan especialistas en
TIC.
D.8 O peso do sector TIC é
inferior ao 2% en termos
de emprego ou de
contribución ao PIB.
D.9 Limitada
sensibilización e
visibilidade da oferta de
solucións dixitais por
parte do resto de sectores
empresariais (sobre todo
PEMES e autónomos).

de alto impacto.
N3. Asegurar que
Galicia conte cos
profesionais
necesarios para dar
resposta á
transformación
dixital.
N4. Adopción das
tendencias
tecnolóxicas en todos
os sectores.
N5. Adopción de
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.
N6. Potenciar a
innovación dixital na
salvagarda do
patrimonio e a
produción cultural.
Maior proporción
de poboación con
competencias
dixitais básicas e
emprego
habitual das TIC
en todos os
ámbitos.

Territorio
intelixente e
conectado, que
emprega as
solucións TICS
para garantir
unha xestión
eficiente.
Incremento do
ecosistema
dixital e de
adopción das
TICS en todos os
eidos.

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.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.2. IMPULSAR UNHA TRANSFORMACIÓN DIXITAL INCLUSIVA E SOSTIBLE
Resultados
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
esperados
Administración
N1. Promover unha
plenamente
Administración dixital
D.1 O uso das TIC polas
dixital, que
innovadora que
persoas é inferior ao total
aproveita as
permitan desenvolver
nacional, condicionado
potencialidades
3.2.1 Impulsar e desenvolver un goberno
un servizo máis
pola estrutura
das TICs en
e administración intelixente e accesible
poboacional. Tamén o é o
proactivo e
todos os ámbitos
ritmo na incorporación da
personalizado á
que ofreza máis e mellores servizos á
(sobre todo na
sociedade galega á
cidadanía e empresas.
cidadanía, respondendo proactivamente
xestión, toma de
Sociedade da Información.
N2. Situar a Galicia
as súas necesidades e facilitando a súa
decisións e
D.2 Fenda dixital respecto
como unha rexión
participación.
explotacións de
á media nacional e
intelixente de
datos) e con
europea en equipamentos
referencia en Europa
empregados con
TIC en fogares.
que facilite a
competencias
D.3 Un 30% dos usuarios
adopción de
dixitais.
de internet manifestan
tecnoloxías dixitais

Debilidades

Empresas que venden
por comercio electrónico.
Nº de núcleos rurais con
cobertura móbil. Nº de
usuarios ou elementos
recollidos en sistemas
TICs nos eidos do sector
primario, PN, cultura e
turismo, e transporte.
Empresase
administracións que
usan solucións dixitais
avanzadas.Empresas TIC
con especialistas en
Ciberseguridade, IA ou
datos.

Desenvolver a Estratexia
Galega de Intelixencia
Artificial, Centro de
Ciberseguridade de Galicia e
do Gobtech . Fomento das
vocacións tecnolóxicas e o
talento dixital.

Persoas con
competencias dixitais
básicas.
Número de alumnos con
aula dixital.
Porcentaxe de alumnos
que empregan libro
dixital.
Número de persoas
usuarias dos servizos
dixitais do Sistema de
Bibliotecas de Galicia

Indicadores de
resultado
Persoas e empresas que
realizan trámites coas
administracións a través
da canle dixital.
Porcentaxe de entradas
no rexistro electrónico
da Xunta por canles
dixitais fronte a canles
presenciais.
Porcentaxe de
procedementos ou
servizos administrativos
que se poden xestionar
de xeito integramente
dixital (valor acumulado).

Impulso da dixitalización no
sector primario, na
mobilidade, no turismo e
cultura e no territorio e o
planeamento urbanístico.
Apoio para dotar de
conectividade a todos os
cidadáns e empresas.

Actuacións formativas e/ou
de sensibilización á cidadanía
e aos empregados públicos
en competencias dixitais.
Eliminar a fenda de xénero
nas competencias dixitais.
Impulso dunha educación
innovadora e mellora das
infraestruturas dixitais
educativas.
Ampliación e dinamización
do Sistema de xestión de
Bibliotecas de Galicia.

Impulso á dixitalización dos
servizos públicos.
Avance na xestión intelixente
dos datos públicos.
Plan Senda 2025.
Mellora da capacitación
dixital do empregado público
Reforzo da calidade e
seguridade das
infraestruturas dixitais.
Posta en marcha dun novo
Data Center e dunha
estratexia Cloud que garante
a seguridade e privacidade.

Principais actuacións
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Nº de sistemas especializados
para a xestión territorial. Nº de
emprazamentos para
equipamentos de telefonía
móbil a cobertura no rural.
Axudas concedidas para a
conectividade de empresas e
fogares. Nº de servizos
construídos no ámbito do
turismo e da cultura.
Nºactuacións realizadas para a
transformación dixital das
PEMES. Nº servizos no
GaiásTech. Nº
proxectos/iniciativas
desenvolvidas no marco do
ecosistema GobTech.

Número de actividades
planificadas para a promoción
do talento dixital.

Número de aulas dixitalizadas.

Número de usuarios da rede
CeMIT.

Número de conxuntos de datos
dispoñibles para a súa
reutilización e compartición.

Número de procesos
automatizado.

Número de servizos públicos
dixitais postos en marcha
accesibles desde dispositivos
móbiles.

Indicadores de realización
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capital foráneo a Galicia.
D.8 Distanciamento entre
as necesidades de
capacitación que precisan
as empresas para as súas
persoas traballadoras e os
programas formativos da
formación profesional
para o emprego.

competencia, facilitar
o acceso aos
mercados e limitar o
efecto das
normativas que
dependan do tamaño
das empresas
Remover obstáculos
administrativos.
3.3.3 Atraer investimento produtivo e
fomentar e facilitar a
internacionalización das empresas
galegas, en especial as PEMES.

Incremento do
grao de
internacionaliZación das
empresas
galegas e das
exportacións.

Fomentar a formación en
comercio exterior.Consolidar
a innovación e a
internacionalización
mediante a diversificación de
produtos e mercados.
Desenvolver instrumentos
financ.de apoio á exportación
e alianzas estratéxicas.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.3. IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIAL E O EMPRENDEMENTO
Resultados
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
Principais actuacións
esperados
D.1 Baixo nivel de
N1. Adoptar medidas
Potenciar a actividade
innovación e de
para desenvolver,
económica vinculada á ec.
empregados especialistas
atraer e reter
circular e transición
en TIC nas empresas
traballo cualificado.
enerxética. Promover a
galegas.
Impulsar a creación
formación empresarial.
3.3.1
Impulsar
a
creación
de
novas
D.2 A porcentaxe da cifra
de novas empresas
Formación perfil directivo e
empresas, a consolidación e crecemento
de negocios
favorecendo
mandos intermedios para
das existentes, a súa
correspondente a
ecosistemas
mellorar a capacidade
Aumento do
produtos novos ou
empresariais.
estratéxica e os modelos de
internacionalización e fomentar
número de
mellorados é a metade
N2.Promover o
xestión. Promoción e
decididamente o espírito emprendedor.
empresas
que a nivel nacional.
crecemento das
desenvolvemento de
Garantir o cumprimento das condicións
galegas e dos
D.3 O tamaño medio das
empresas e fomentar
instrumentos de apoio ao
de seguridade das instalacións no que
seu tamaño
empresas galegas e taxa
un entorno
crecemento, fortalecemento
medio, logrando
atinxe
á
seguridade
industrial
e
de
emprendedora
empresarial favorable
e consolidación empresarial,
avances
na
súa
equipamentos industriais e a defensa
reducíronse durante a
impulsando o
especialmente en sectores
competitividade.
das persoas consumidoras e usuarias,
crise de 2008 e non se
desenvolvemento de
tradicionais e emerxentes.
recuperaron polo de
redes e clústeres.
Desenvolver instrumentos
protexendo a seguridade, a saúde e os
agora.
N3. Incrementar a
de financiamento ás PEMES.
seus lexítimos intereses económicos.
D.4 Desigualdade
competitividade das
Simplificación administrativa
territorial debido á
empresas galegas a
para a creación de empresas.
concentración da
través da innovación,
Promover a cooperación
poboación e da densidade
o desenvolvemento
empresarial como elemento
empresarial na franxa
de crecemento.
tecnolóxico, a dixital
atlántica.
e a circularización dos
3.3.2 Incrementar a competitividade das
Avanzar na incorporación da
D.5 Porcentaxe superior
procesos de negocio,
empresas galegas a través da
innovación e as TIC na
ao nacional de empresas
apostando pola
innovación e o desenvolvemento
PEMES e na aposta polo
con condicións
diferenciación.
tecnolóxico e a súa internacionalización,
Transformación
talento dixital. Promover a
desfavorables no que
N4. Impulsar a
apoiar o desenvolvemento de polos de
do tecido
formación empresarial e a
respecta á dispoñibilidade
formación específica
desenvolvemento baseados nas tic e das
empresarial nun
mellora da capacitación das
de financiamento.
e a recualificación.
habilidades STEM en tódalas fases do
tecido avanzado,
persoas e organizacións.
D.6 Exportacións
N5. Garantir as
intelixente e
Medidas para a redución da
internacionais
mellores condicións
proceso educativo, e a competitividade
competitivo.
aversión ao risco e incentivo
concentradas en poucas
para atraer
do sector produtivo apostando por
do investimento privado.
ramas e destinadas
investimento e
produtos de alto valor engadido
Modernización do Servixo
principalmente aos países
fomentar o aumento
diferenciados en base ao compoñente
Público de Emprego.
da UE.
da base exportadora.
tecnolóxico, a calidade a o deseño.
D. 7 Escasa atracción de
N6. Fomentar a

Debilidades

Empresas exportadoras
Empresas medianas
(entre 50 e 249
traballadores).
Investimento privado
que acompaña ao apoio
público.

Empresas exportadoras.

Empresas que alcanzan
alta intensidade dixital.

Empresas exportadoras.

Investimento privado
que acompaña ao apoio
público.

Taxa de actividade
emprendedora.

Empresas medianas
(entre 50 e 249
traballadores).

Indicadores de
resultado
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Investimento privado que
acompaña á axuda pública.

Número de empresas que
reciben axudas.

Participantes en accións de
formación. Homes e mulleres.

Investimento privado que
acompaña á axuda pública.

Número de empresas que
reciben axudas.

Campañas de difusión e
promoción.

Número de instalacións
renovadas.

Número de instalacións
inspeccionadas.

Axudas concedidas ao sector do
comercio.

Axudas concedidas.

Número de empresas que
reciben axudas.

Indicadores de realización

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.4. PROMOVER AS INFRAESTRUTURAS PRODUTIVAS E AS DE REDE
Resultados
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
esperados
D.1. Situación xeográfica
periférica que prexudica
N1. Impulso da
as conexións co resto da
conectividade de
península e coas redes
altas prestacións e
transeuropeas de
sensorización do
transporte
territorio. Dar un
D.2 Elevada dispersión da
pulo ao 5G como
poboación e topografía
conectividade do
accidentada que provoca
futuro e favorecer a
dificultades na prestación
conectividade TIC
de servizos nas zonas
necesaria para
rurais
garantir a
D.3 Desigualdade
vertebración dixital
territorial entre a franxa
do territorio.
atlántica e as provincias
N2. Mellorar a
do interior
calidade da rede
Rede viaria
D.4 Escaseza de fórmulas
3.4.1 Asegurar que unha alta porcentaxe
viaria para aumentar
galega de
de cooperación eficientes
da poboación se sitúe a 15 minutos ou
a súa funcionalidade
calidade,
en proxectos de
menos do acceso á rede de Vías de Altas
e seguridade viaria e
funcional e
infraestruturas e
adaptala á evolución
Prestacións. Mellorar a calidade da rede
segura. Portos e
prestación de servizos
da mobilidade e da
viaria para aumentar a súa
municipais.
aeroportos
tecnoloxía.
funcionalidade
e
seguridade
viaria
e
D.5 Reducida actividade
competitivos,
N3. Impulsar solo
portuaria nun gran
adaptala á evolución da mobilidade e da
ben
industrial accesible.
número de portos e
interconectados
tecnoloxía. Modernizar e mellorar as
N4. Reforzar a
diferenzas importantes
e con
infraestruturas produtivas e de rede así
conectividade do solo
entre os portos en canto a
infraestruturas
coma a produtividade e
coas redes de
infraestruturas e
eficientes e
comunicación.
desenvolvemento sostible dos portos de
condicións de uso.
respectuosas co
N5. Mellorar as
Galicia.
D.6 Importante rede de
medio ambiente.
condicións de vida no
estradas secundarias que
territorio rural
rexistran maiores índices
galego,
de sinistralidade
especialmente a
D.7 Descoordinación do
través dunha mellora
sistema aeroportuario
das infraestruturas,
galego que implica pouca
mellora no acceso
especialidade e
aos servizos básicos e
complementariedade.
creación de emprego.
D.8 Baixo uso da
N6. Modernizar e
interconexión entre os
mellorar a
aeroportos, as estacións
produtividade e
de tren e as estacións de
desenvolvemento
autobuses e entre os
sostible dos portos
portos e as redes
de Galicia.
ferroviarias para o
transporte de mercancías.
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Debilidades
Elaborar un Plan director de
Infraestruturas que deseñe
unha rede de infraestruturas
viable, adaptada ás
necesidades dos distintos
usuarios e de forma
coordinada coa AGE 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.
Aumentar a capacidade e
mellorar a calidade,
funcionalidade e seguridade
das vías de comunicación.
Dispoñer dun plan de
seguridade viaria de Galicia.
Realizar os cambios precisos
na configuración das
estradas para minimizar os
danos en caso de accidente.
Realizar actuacións de
formación, concienciación e
educación. 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. Especializar
a actividade realizada nos
distintos portos. Mellora da
calidade medioambiental das
instalacións portuarias e da
eficiencia enerxética.

Principais actuacións

Porcentaxe de
autorizacións e
concesións nos portos
novas en relación ao
número total.

Mellora dos
equipamentos (% de
portos con
equipamentos sobre
porto tipo).

Porcentaxe da rede
autonómica de estradas
que dispón dos medios
necesarios para
proporcionar unha
axeitada conservación e
vialidade invernal.

Porcentaxe de poboación
de Galicia a 15 minutos
ou menos do acceso a
rede de vías de altas
prestacións.

Indicadores de
resultado

TOMO III – PEG 22-30

Ratio ocupación privativa do
dominio público portuario
Galego (Solo ocupado / Solo
dispoñible total).

Presuposto destinado a
mantemento portuario por
número de embarcacións base
nos portos.

Presuposto destinado a
investimentos portuarios por
número de embarcacións base
nos portos.

Ratio ocupación privativa do
dominio público portuario
Galego (Solo ocupado / Solo
dispoñible total).

Número de portos con
actuación.

Proxectos en materia de
infraestruturas e equipamentos
en portos pesqueiros, lugares
de desembarque, lonxas e
fondeadoiros.

Quilometraxe total de estradas
con actuacións de mantemento,
acondicionamento e mellora.

Quilometraxe total de estradas
de nova construción.

Porcentaxe de amortización
investimento desenvolvido
mediante xestión indirecta para
a construción e
acondicionamento de estradas.

Quilometraxe total de estradas
con actuacións de conservación.

Indicadores de realización

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.5. APROVEITAR AS POTENCIALIDADES DE GALICIA CARA A UN SECTOR PRIMARIO MODERNO E COMPETITIVO
Resultados
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
Principais actuacións
esperados
3.5.1 Aumentar a rendibilidade e a
Renovar e modernizar
Axudas a investimentos
D.1 Envellecemento da
as explotacións agroprodutivos nas explotacións
competitividade dos sistemas
poboación ocupada no
Explotacións
gandeiras e
agrarias e gandeiras
sector primario e falta de
produtivos das explotacións agro
agrogandeiras
incrementar o seu
Actuacións de fomento das
relevo xeracional.
gandeiras e fomentar a súa
competitivas,
tamaño medio e a súa
razas e especies autóctonas.
D.2 Despoboamento das
modernización e diversificación ao
eficientes e
rendibilidade.Avanzar
Axudas económicas.
zonas rurais e elevada
respectuosas
co
tempo que se reduce a pegada da
na cadea de valor e
Fomento agricultura
dispersión da poboación.
medio ambiente.
agricultura e gandaría no eido
redución da pegada
ecolóxica. Actividades
D.3 Atomización do sector
medioambiental.
medioambiental.
promoción produtos galegos.
primario e da industria
alimentaria. Escasa
Programas sanitarios
cultura da agrupación e
Mellorar a
obrigatorios. Fortalecemento
3.5.2 Garantir a prevención, defensa e
Adecuado
organización ao longo da
prevención, defensa e
das Agrupacións de Defensa
control da sanidade animal e da
control de
cadea de valor.
control produtos e
Sanitaria Gandeiras.
calidade.
protección dos cultivos.
D.4 Escasa influencia dos
cultivos.
Prevención e loita contra
produtores na capacidade
pragas.
de regulación dos
3.5.3 Aumentar a produtividade dos
Aumento da
Fomentar a ordenación, a
Xestión
forestal
mercados.
produtividade dos
xestión sostible e o
montes galegos e fomento da xestión
eficiente,
D.5 Débil penetración en
montes galegos.
aproveitamento dos montes
forestal sostible. Optimizar a
innovadora
en
novos mercados.
Mellora na xestión e
e impulsar a certificación da
gobernanza do monte e a mobilidade
materia
de
D.6 Escasa aportación á
innovación nos
xestión forestal sustentable.
circularidade
e
das
terras,
para
lograr
unha
mellora
na
produción ecolóxica.
Optimizar a gobernanza e a
produtos finais,
sostible
co
sustentabilidade e eficiencia das
D.7 Baixa produtividade
mobilidade de terras.
potenciando a ec.
medio
ambiente.
laboral no sector primario
explotacións.
Circular.
Mellora da xenética forestal.
e insuficiente
Incremento da
3.5.4 Potenciación da xestión sostible,
Apoio e asistencia técnica.
profesionalización.
competitividade e
Equilibrar capacidade e
eficiente e competitiva da pesca e a
D.8 Escasa modernización
tamaño das
Actividade
posibilidades de pesca.
acuicultura que minimice os impactos do
e competitividade das
empresas. Emprego
pesqueira e
Fomento competitividade,
explotacións do sector
cambio climático e garanta o
de innovación e
acuicultura
TICS e innovación, eficiencia
primario.
avances tecnolóxicos.
competitiva e
posicionamento actual do sector.
enerxética e a transferencia
D.9 Reducido gasto en I+D
Diversificación
ben
posicionada.
Garantir a calidade e a seguridade
de coñecemento.Protección e
e insuficiente
actividades e
alimentaria dos produtos do mar.
restauración biodiversidade.
transferencia das
protección recursos
actividades desenvolvidas
Formación e
Desenvolver cursos e
3.5.5 Mellorar a calidade e resultados do
Mellorar a oferta
ao sector.
ensino de calimódulos profesionais
ensino relacionado coas actividades
académica e os
D.10 Elevadas emisións de
dade no eido do
acordes coas demandas
agroforestais
e
marítimo-pesqueiras
resultados
na
GEI e gran cantidade de
sector primario,
actuais. Accións de
para
facilitar
a
incorporación
ao
formación
das
residuos e de elementos
con profesionais
intercambios en explotacións
actividades
do
sector
mercado laboral e mellorar a
contaminantes do aire,
máis
fóra da nosa comunidade
primario.
solo e auga.
profesionalización.
cualificados.
autónoma.
D.11 Falta de formación e
3.5.6 Contribuír ao desenvolvemento
Aumentar o
Zonas rurais e
Convenios mellora
concienciación no uso de
económico e social en zonas rurais e
desenvolvemento
costeiras más
infraestruturas, mantemento
recursos naturais
costeiras.
Mellorar
as
condicións
de
vida
económico e social no
desenvolvidas,
e conservación de camiños
D.12 Minifundismo e
rural, mellorando as
no territorio rural galego, a través da
con dotación
etc. Proxectos produtivos
reducida xestión
condicións de vida, SP
adecuada de SP e
xeradores de emprego. Uso
mellora das infraestruturas, acceso aos
sustentable da superficie
e infraestruturas.
infraestruturas.
de novas tecnoloxías.
forestal.
servizos básicos e creación de emprego.
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Debilidades

Nº empresas que reciben
axudas. Camiños rurais
construídos e/ou mellorados.
Axudas relacionadas con
estratexias de
desenvolvemento local.

PIB por habitante en
concellos moi pouco
poboados. Emprego
creado e consolidado no
rural. Superficie total
arrendada.
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Participantes en accións de
formación. Homes e mulleres.

Proxectos de apoio á xestión de
recursos. Proxectos de mellora
de capacidade produtiva. Nº de
proxectos de fomento de relevo
xeracional. Axudas a empresas
do sector pesqueiro e acuícola.

Explotacións agrarias e/ou
gandeiras con investimentos
produtivos. Axudas concedidas
aos sectores agrario e
agroalimentario. Número de
iniciativas de eficiencia
enerxética realizadas
Número de iniciativas en
materia de biodiversidade.
Nº explotacións integradas en
agrupacións de defensa
sanitaria . Programas de
control e erradicación de
enfermidades no eixo da
sanidade animal e vexetal.
Investimento privado que
acompaña á axuda pública
Superficie de actuación.
Axuda pública.
Medidas de fomento de boa
gobernanza nas Comunidades
de Montes Veciñais en Man
Común.

Indicadores de realización

Persoas que acadaron
unha titulación
profesional.

Produción do sector
pesqueiro. Porcentaxe do
saldo comercial entre o
VEB do sector pesqueiro
Nº de novas explotacións
relacionadas coa pesca e
a acuicultura.

Superficie forestal con
instrumentos de
ordenación ou de xestión
Superficie forestal
creada.
Superficie forestal
obxecto de accións
silvícolas cada ano.

Porcentaxe de
explotacións
agrogandeiras que
cumpran os protocolos
sanitarios obrigatorios.

Valor económico as
producións amparadas
baixo indicativos de
calidade
Número de agrupacións
de produtores creadas

Indicadores de
resultado

Afianzar a imaxe de
Galicia como destino
seguro.
Diversificar na
promoción do Camiño
de Santiago.
Fomentar a
actividade turística
sostible co medio
ambiente, tratando
de minimizar a
pegada das
actividades turísticas.
Favorecer a creación
e a comercialización
de novos produtos
turísticos que
respondan ás
demandas do viaxeiro
post COVID-19.
Apoio ao tecido
asociativo para
fomentar o traballo
cooperativo e o
establecemento de
sinerxías.
Impulsar dunha
oferta de calidade,
impulsando accións
orientadas a mellorar
a formación e
capacitación dos
profesionais de toda
Potenciar a
especialización das
empresas do sector
nas posibles
actuacións de lecer e
culturais que poden
facer os viaxeiros na
contorna.
Fomentar procesos
de formación e
emprendemento.

D.1 O gasto medio diario
das persoas que visitan
Galicia segue moi por
debaixo do rexistrado no
cómputo do estado, a
pesar de que segue unha
tendencia alcista nos
últimos anos.
D.2 O sector turístico
galego apenas conta con
empresas coa dimensión
suficiente como para
exercer un efecto tractor
sobre a actividade da súa
contorna.
D.3 Persistencia e
continuidade da fenda
dixital, con problemas de
acceso á rede en moitos
territorios.
D.4 O feísmo e abundancia
de elementos disonantes
que prexudican a paisaxe
galega.
D.5 Déficit de
coñecemento do territorio
e da oferta turística da
contorna por parte de
empresarios e
traballadores do sector.
D.6 A estacionalidade da
demanda turística,
centrada no mes de
agosto, e a baixa estadía
media.
D.7 A escasa cultura da
innovación como factor
necesario para favorecer
ao sector turístico.
D.8 Insuficientes
actividades e servizos
complementarios que
complementen a oferta
turística.
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Necesidades

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

Obxectivos estratéxicos

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.6. FOMENTAR O TURISMO SUSTENTABLE E DE CALIDADE

Debilidades

Sector turístico
como un dos
sectores chave
da economía
galega,
caracterizado
por una oferta
de calidade, ben
diversificada e
competitiva.
Actividade
turística
innovadora
adaptada ás
novas demandas
e hábitos de
consumo dos
viaxeiros e
sostible dende o
punto de vista
do medio
ambiente.

Resultados
esperados

Reforzo das liñas de
colaboración entre empresas
e do asociacionismo.
Desenvolvemento de
procesos formativos,
incidindo en liñas de mellora.
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 en materia
de seguridade,
fundamentalmente tendo en
conta a nova realidade postCOVID.
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.
Inspección turística,
vixilancia e control.

Principais actuacións

Pernoitas en
establecementos
turísticos.

Indicadores de
resultado
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Axudas concedidas para
potenciar o turismo en Galicia.

Accións de promoción de
produtos turísticos.

Accións de mellora sobre o
Camiño de Santiago.

Indicadores de realización
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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.

Consolidar un
rendemento escolar
por enriba da media
europea, reducindo o
fracaso escolar e o
abandono educativo
temperán e mellorar
os resultados
educativos. Promover
unha educación
igualitaria, equitativa,
accesible e inclusiva.
Reforzar o sistema
educativo mediante a
súa adaptación aos
novos retos, 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.
Introducir sistemas de
avaliación da calidade
do ensino e do
financiamento.
Elevar a participación
na FP. Personalización
da FP adaptada ás
necesidade
(transformación
dixital e ecolóxica e
sect. emerxentes).
Adaptación e reciclaxe do profesorado.
Mellorar as capaci
dades de innovación,
dixitalización,
emprendemento e
internacionalización
dos centros.

D.1 A taxa de abandono
escolar é superior á media
europea aínda que se
reduciu
significativamente nos
últimos anos.
D.2 Escaso
desenvolvemento da
colaboración co sector
empresarial para a
formación profesional e a
aprendizaxe.
D.3 Distancia entre a
oferta académica da
ensinanza superior e as
necesidades do contorno
socioeconómico.
D.4 Existencia de centros
educativos antigos e
obsoletos. Inadecuación
das infraestruturas
educativas á implantación
de novos ciclos de
formación profesional e á
potenciación da mesma.
Insuficientes
infraestruturas para
atender unha maior
demanda en
determinados núcleos
urbanos.
D.5 O dominio de linguas
estranxeiras é inferior á
media europea.
D.6 Sistema educativo
baseado excesivamente
nos resultados
académicos, obtidos máis
a partir da capacidade
memorística que da
capacidade crítica e de
análise, en lugar de
fomentar a motivación, o
traballo persoal e as
gañas de aprender nos
estudantes.
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.

4.1.2 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.

Obxectivos estratéxicos

Necesidades

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 4.1. PROMOVER UNHA EDUCACIÓN INCLUSIVA E DE CALIDADE

Debilidades

Formación
profesional de
ampla oferta,
especializada e
diversificada e
perfectamente
adaptada ás
necesidades do
mercado laboral.

Sistema
educativo
(infantil, primaria
e secundaria)
moderno, que
aproveita as
potencialidades
das innovacións
tecnolóxicas e
con centros
educativos
eficientes e
sostibles.

Resultados
esperados
Dotar a todos os centros
educativos dun mínimo de
medios tecnolóxicos
adecuado.
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.
Conseguir que o currículo
sexa áxil e eficaz. Avaliación
do sistema educativo para a
medición de resultados.
Reforzar os recurso de
orientación e adaptalos ás
necesidades do alumnado.
Dar resposta ás necesidades
individuais do alumnado.
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. Impulso da
innovación apicada e da
dixitalización nos centros
educativos e nas ensinanzas
de formación profesional.

Principais actuacións

Alumnado que opta pola
formación profesional de
grao medio fronte ao
bacharelato.

Taxa de idoneidade aos
10 anos de idade.
Resultado obtido nas
probas de comprensión
lingüística nas probas de
avaliación do alumnado
de educación primaria.
Usuarios anuais das
instalacións de
educación novas ou
modernizadas.
Consumo anual primario
de enerxía dos centros.
Usuarios de novos
produtos, servizos e
aplicacións dixitais novas
ou melloradas.

Indicadores de
resultado
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Participantes que realizaron as
ensinanzas de formación
profesional pola modalidade de
FP dual. H/M.

Participantes no procedemento
de acreditación de
competencias profesionais.
H/M

Número de efectivos
Participantes en ciclos
formativos. H/M.

Redución do consumo anual de
enerxía primaria en edificios
públicos
Centros docentes con
rendemento enerxético
mellorado
Capacidade de coidado de
nenos ou de infraestruturas de
educación subvencionadas
Actuacións de mellora en
centros educativos
Novos postos escolares.
Alumnado matriculado en
centros públicos. H/M.
Alumnado matriculado en
centros privados concertados.
H/M. Capacidade das aulas de
instalacións educativas novas
ou modernizadas
Centros públicos apoiados para
o desenvolvemento dos
servizos, produtos
e procesos dixitais.

Indicadores de realización

25

D.7 Descenso nos últimos
anos do gasto público en
educación respecto ao
PIB, porcentaxe
lixeiramente inferior á
media nacional e por
debaixo da media
europea.
D.8 Reducidos recursos
destinados á formación
permanente do
profesorado.
D.9 Avaliacións externas e
internas de diagnóstico da
calidade do ensino pouco
desenvolvidas.
D.10 Ratios de alumnado
por unidade en
funcionamento
mellorables,
especialmente para
atender adecuadamente
ao alumnado con
necesidades específicas.
D.11 Reducida
participación do
alumnado na formación
profesional de grao medio
e superior.

Racionalizar e
mellorar a oferta
académica
universitaria que de
resposta ás
necesidades do
alumnado e do
mercado laboral.
Maior integración das
universidades galegas
co tecido económico e
social.
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.
Reducir o fracaso
escolar e o abandono
educativo temperán e
mellorar os
resultados do
alumnado con
necesidades
específicas de apoio
educativo.
Promover unha
educación igualitaria,
equitativa, accesible e
inclusiva.
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.
Mellorar e completar o mapa
de titulacións adaptado ás
novas profesións, e evitando
reiteracións. Articular un
sistema universitario
sustentable. Establecer
mecanismos que permitan
unha maior comunicación
empresa-universidade.
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
mesmos.

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.
Incentivar a formación dos
docentes (que as accións
formativas teña efectos no
recoñecemento profesional).
Proporcionar ao persoal
docente formación en: TICS,
Idiomas e metodoloxías
didácticas.
Maior colaboración das
familias e respecto ao labor
do profesorado.

Sistema
universitario
galego estre os
mellores de
España, cunha
oferta académica
modernizada e
adaptada ás
novas demandas.
Campus
especializados e
con reclamo
internacional.

Aumento do
rendemento
académico e
baixa proporción
de fracaso
escolar e
abandono
temperán.

Profesorado con
competencias en
liña coas novas
esixencias e
líderes en
prácticas
docentes.

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.

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.

Profesorado que obtén
unha acreditación trala
súa participación en
actividades formativas

Taxa de idoneidade aos
15 anos de idade.

Abandono educativo
temperán.

Taxa de emprego dos
egresados universitarios.

Taxa de graduación
universitaria (só grao).
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Centros que participan en PFPP.
Participantes en actividades de
formación. H/M.
Persoal docente que participa
en accións formativas da Rede
de Formación. H/M.

Número de efectivos
Participantes en programas de
mellora da aprendizaxe e do
rendemento (PMAR). H/M.
Participantes en programas de
reforzo, orientación e apoio PROA. H/M.
Persoal docente que participa
en accións formativas da Rede
de Formación. H/M.

Alumnado beneficiario por
bolsas. H/M.
Alumnado matriculado no
sistema universitario de
Galicia. H/M.
Campus de especialización
acreditados.
Novos graos implantados no
SUG.
Novos másters implantados no
SUG.
Másters co selo de excelencia
Graos duais.
Centros docentes innovadores.
Actividades de reciclaxe e
formación continua.
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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.Introducir
sistemas de avaliación
da calidade do ensino
e do financiamento de
proxectos.
Promover unha
educación igualitaria,
equitativa, accesible e
inclusiva.
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.
Educación de
réxime especial e
de idiomas
moderno, que
potencie o
desenvolvemento
de novas
capacidades,
especialmente o
plurilingüismo.

Sistema
educativo
totalmente
accesible e
inclusivo, que
actúe como
ferramenta de e
garantía dos
dereitos das
persoas.

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.

Alumnado promovido
por idioma (inglés) nas
EOI.

Alumnado beneficiario
dos servizos e das
axudas complementarios
da ensinanza.
Resultado obtido nas
probas de comprensión
lingüística nas probas de
avaliación do alumnado
de educación
primaria/secundaria.

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.

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).
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Poboación escolar que esta
cuberta polos servizos públicos
electrónicos educativos.
Centros que participan no
programa plurilingüe.
Entidades beneficiadas.
Número de accións de
información, formación,
sensibilización en materia de
violencia de xénero.
Centros que participan en
proxectos de innovación.
Número de avaliacións do
sistema educativo.
Alumnado beneficiario por
accións de facilitación de
material escolar/comedor ou
transporte escolar. H/M.
Alumnado participante en
programas en inmersión
lingüística.
Alumnado usuario de libros
dixitais. Alumnado premiado.

Capacidade de coidado de
nenos ou de infraestruturas de
educación subvencionadas
Actuacións de mellora en
centros educativos
Actuacións de estudo, difusión
e promoción
Alumnado beneficiario por
bolsas. H/M.
Alumnado matriculado en
ensinanzas artísticas e
deportivas. H/M. Alumnado
matriculado nas Escolas
Oficiais de Idiomas. H/M..
Títulos emitidos polas EOIs.
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PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 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
Resultados
Indicadores de
Debilidades
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
Principais actuacións
Indicadores de realización
esperados
resultado
D.1 Incremento da taxa de
Configurar a implantación
risco de pobreza ou
dun sistema de garantía de
exclusión social por mor
ingresos que se articule
Consolidar, dende a
da pandemia por COVIDdesde a eficacia, eficiencia e
Garantía íntegra
complementariedade,
19. Risco de pobreza máis
Porcentaxe de persoas
complementariedade.
e suficiente de
un sistema integrado
Persoas perceptoras da RISGA.
4.2.1
Dotar
de
integridade
un
sistema
de
acusado en familias con
beneficiarias directas das
Modificar a regulación da
ingresos para
de garantía de
H/M.
garantía de ingresos para que as
nenos e mozos a cargo.
prestacións sobre a
RISGA e das Axudas de
cobertura de
ingresos para a
Persoas beneficiadas. H/M.
persoas sen recursos ou con
D.2 Nivel de formación
poboación (16-64 anos)
Inclusión Social para acadar
necesidades
cobertura das
Persoas en risco de exclusión
baixo da poboación
en
risco
de
pobreza.
maior
impacto.
básicas
de
insuficiencia destes podan cubrir as súas
necesidades básicas e
atendidas para cobertura de
desfavorecida e
Número de fogares con
Reforzar a coordinación
persoas con
necesidades básicas.
promoción da
necesidades básicas. H/M.
inmigrante.
carencia material severa.
entre os servizos de
insuficiencia de
inclusión
D.3 Elevada taxa de paro
Emprego e Inclusión.
recursos.
sociolaboral.
da poboación
Consolidar vías de
desfavorecida e
colaboración con entidades
inmigrante,
de iniciativa social.
especialmente entre as
mulleres.
D.4 Os salarios da
poboación de
nacionalidade estranxeira
son un 20% inferiores aos
da poboación de
nacionalidade española.
Impulsar a inclusión
D.5 A mediana de ingresos
social e laboral das
Garantía de
Impulsar a responsabilidade
Participantes en situación ou
mensuais por fogar é
persoas en situacións
4.2.2 Impulsar a inclusión social e
inclusión social e
social empresarial e
risco de exclusión social. H/M.
aproximadamente un 25%
de vulnerabilidade,
laboral de
promover a colaboración da
Taxa de risco de pobreza
Persoas galegas residentes no
laboral das persoas en situacións de
inferior nos fogares onde
pobreza ou exclusión
persoas en
iniciativa privada nos
ou exclusión social.
exterior e retornadas. H/M.
vulnerabilidade, pobreza ou exclusión
o sustentador principal é
social e loitar contra
situación de
obxectivos de inclusión.
Taxa de risco de pobreza
Persoas migrantes,
social
e
loitar
contra
calquera
forma
de
estranxeiro
a discriminación.
vulnerabilidade e
Mellorar a accesibilidade
ou exclusión social da
participantes de orixe
D.6 Dificultade para a
discriminación ademais de garantir a
Garantir a igualdade
minimizar ao
para as persoas máis
poboación de
estranxeira, minorías. H/M.
regularización
de oportunidades e o
igualdade de oportunidades e o acceso
máximo posible
vulnerables aos servizos de
nacionalidade
Persoas usuarias dos servizos
administrativa.
acceso aos SP.
aos servizos públicos da poboación
calquera forma
atención sanitaria, sociais e
estranxeira en Galicia.
sociais comunitarios con
D.7 Dificultades
Procesos
retornada e inmigrante.
de
de orientación, formación e
intervención social aberta
administrativas para a
personalizados. Maior
discriminación.
educación.
rexistrados no SIUSS. H/M.
homologación de títulos e
seguimento dos
convalidacións.
casos.
D.8 Baixa dispoñibilidade
de información sobre
certos aspectos da
poboación inmigrante:
marxinación, segregación
escolar, irregularidade,....
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En todos os grupos de
idade, a taxa de actividade
masculina é superior á
feminina.
As mulleres presentan
maiores porcentaxes de
contratos a tempo parcial.
Menor presenza das
mulleres en postos
directivos.
A fenda salarial na
contorna do 9% (2020).
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 da
Secretaría Xeral da
Igualdade, actualmente
están vixentes en Galicia
5.698 ordes de protección
a vítimas de violencia de
xénero.

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%).
Dificultades de acceso ao
mercado laboral de
persoas con
discapacidade.
Modelos de familia
actuais non poden
permitirse o coidado a
tempo completo de
persoas maiores ou
dependentes.
Carga económica elevada
na cobertura das
necesidades básicas.

Concienciación dende
idades temperás.
Reforzo sistema de
protección e
seguimento dos
casos. Inserción
laboral das vítimas de
violencia de xénero
como un medio para
conseguir a súa
recuperación integral.

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.
Acadar o equilibrio de
xénero e garantir a
igualdade de
oportunidades.
Concienciar sobre a
necesidade de
igualdade. Eliminar a
discriminación e as
fendas de xénero.
Maior corresponsabilidade nas cargas
familiares e do fogar.

Achegar os recursos
e os servizos
necesarios aos nos
fogares nos que
habiten persoas
dependentes.

4.2.6 Erradicar a violencia de xénero en
calquera das súas modalidades e
consecuencias articulando unha
resposta global e coordinada.

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.

4.2.4 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.

4.2.3 Dar un pulo á garantía de recursos
nos fogares nos que habiten persoas en
situación de dependencia e atender as
necesidades derivadas da mesma.

Erradicación de
toda forma de
violencia de
xénero.

Unha sociedade
sen
discriminación
por razón de
sexo en todos os
eidos.

Poboación maior
con mellor
calidade de vida
e asistencial, e
garantía de
acceso a
calquera tipo de
servizo con
independencia da
súa ideade.

Cobertura
íntegra das
necesidades
básicas de
persoas
dependentes.

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

Denuncias por violencia
de xénero.

Accións para fomentar a
empregabilidade e dar
prioridade ás vítimas.
Accións específicas dirixidas
a 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.

Porcentaxe de poboación
maior á que se dirixen os
programas de prevención
da dependencia sobre a
poboación maior de 55
anos.
Porcentaxe de persoas
con discapacidade que
participan en programas
de promoción da
autonomía persoal

Porcentaxe de persoas
atendidas sobre o total
de persoas recoñecidas
cun grao implantado

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 e servizos
complementarios no tramo
de 0 a 3 anos.

Incremento dos servizos de
atención residencial,
atención diúrna, de axuda no
fogar, de promoción da
autonomía en equipamentos
especiais. Incremento das
prestacións ec. do SAAD.
Romper co illamento e
soidade das persoas maiores
e con discapacidade
fomentando a súa
participación na sociedade.
Superar a fenda dixital como
elemento de exclusión.
Promover unha vida
autónoma e activa (TIC e
novos recursos para
actividades preventivas e
hábitos saudables). Facilitar
a accesibilidade universal
como requisito para unha
vida autónoma.
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Mulleres atendidas nos
programas de protección e
apoio, atención psicolóxica e
inserción laboral a vítimas da
violencia de xénero.
Mulleres vítimas de trata ou
explotación sexual.
Mulleres vítimas de violencia de
xénero atendidas en centros de
acollida.
Menores vítimas de violencia de
xénero.

Mulleres que recibiron
información, atención ou
asesoramento nos CIMs.
Mulleres beneficiarias do
programa de autoemprego da
muller(EMEGA).
Mulleres pertencentes a
colectivos máis vulnerables que
participan nas actuacións.

Participantes en programas de
prevención da dependencia.
H/M.
Participantes nos servizos para
persoas en situación de
dependencia. H/M.
Participantes con
discapacidade. H/M.

Participantes nos servizos para
persoas en situación de
dependencia. H/M
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PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 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
Resultados
Indicadores de
Debilidades
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
Principais actuacións
Indicadores de realización
esperados
resultado
Fortalecer o tecido das
D.1 Escaso peso da cultura
Mellorar a calidade
industrias culturais.
no PIB e no emprego.
da oferta cultural,
Implantación de políticas
D.2 Escasa coordinación e
4.3.1 Estimular a produción cultural e a
especialmente para
Número de asistentes ás
planificadas e coordinación e
planificación nas políticas
súa distribución, apoiando a innovación
nenos e mocidade.
programacións
interlocución
entre
ámbitos.
Produción
e
culturais.
cultural e a transversalidade da
Potenciar a
promovidas pola Xunta
Liñas de apoio para xestores
oferta cultural
D.3 O acceso e consumo
competitividade das
de Galicia.
Actuacións e programacións
creatividade nos sectores produtivos,
e creadores. Crear e
de calidade,
da cultura e o gasto
empresas culturais,
culturais desenvolvidas.
facilitando
o
acceso
á
cultura
da
potenciar
programación
diversificada
e
medio por fogar son
situándoas á
Número de espectáculos
cidadanía
e
avanzando
na
súa
cultural
inclusiva
e
que
con
contidos
inferiores á media estatal.
vangarda na creación
na Rede Galega de
Axudas concedidas aos sectores
contribúa ao asentamento
proxección exterior e
modernos e
D.4 A participación
de contidos, e como
Teatros e Auditorios.
culturais: artes escénicas,
no rural. Regular o emprego
competitivos.
cultural no rural é inferior
internacionalización.
Apoiar
á
industria
fonde de creación de
música, audiovisual, libro, artes
e o traballo cultural e
Acceso universal
que no urbano.
de
contidos
culturais,
dende
a
artesanía
emprego e riqueza,
Número de participantes
visuais etc.
erradicar a intrusión
da cultura
D.5 Escasa
ata o audiovisual, para que aproveite as
con produtos
nas actividades culturais
profesional. Mellorar os
galega.
profesionalización en
exportables.
da Cidade da Cultura de
oportunidades que ofrece un mercado
procesos licitación pública.
moitos ámbitos da cultura
Aplicación das novas
Galicia.
global e dixitalizado.
Apoio á creatividade, á I+D+i
e escasa presenza de
tecnoloxías a todos
e á produción de obras
mulleres.
os eidos culturais.
audiovisuais exportables.
D.6 Excesiva presenza da
Asistentes ás actividades
cultura de gratuidade
4.3.2
Fortalecer
a
programación
e
os
Asegurar a cobertura
Actividades culturais
culturais realizadas
nalgúns sectores e prezos
territorial do servizo
Asegurar a cobertura
planificadas e executadas nas
servizos dispoñibles nas bibliotecas,
polas bibliotecas,
excesivamente baixos.
de bibliotecas,
Servizos
territorial incorporación á
bibliotecas, museos e arquivos,
arquivos, museos e centros de
museos, arquivos e
D.7 Escasa exportación de
arquivos, museos e
culturais en
Rede, mellora da calidade do
así como nos centros de
interpretación, para lograr a
centros de
bens e servizos culturais.
outros espazos cultuespazos públicos
servicio rural, bibliotecas
interpretación.
participación activa da cidadanía como
interpretación. AxuD.10 Dificultades para
rais máis atractivos
adaptados á
itinerantes etc. Aplicación de
Persoas que fan uso da rede de
das
para
todo
tipo
de
xestionar o patrimonio
usuaria destes servizos e como
(especialmente para a
realidade galega.
técnicas audiovisuais.
bibliotecas de Galicia. Homes
equipamentos
culturais
cultural.
consumidora dunha oferta cultural de
mocidade) e a suúa
Formación dos profesionais.
Persoas que fan uso da rede de
de Galicia. Actuacións de
D.8 No total do emprego
calidade.
actualización.
bibliotecas de Galicia. Mulleres
dinamización da lectura.
cultural en Galicia, a taxa
de autoemprego é
Difusión e a posta en
Actuacións de difusión e
demasiado alta e superior
Patrimonio
valor do patrimonio
coñecemento do patrimonio
á media actividades ec.
cultural como un
cultural e coñecer as
cultural. Labores de
4.3.3 Protexer, conservar, poñer en valor
D.9 As empresas do
Obras e proxectos de
dos piares da
necesidades de conpromoción e maior
e difundir o patrimonio cultural de
audiovisual dependen
Bens declarados de
conservación, restauración,
comunidade
servación, restauracolaboración entre axentes
excesivamente da TVG e o
interese cultural (BIC)
protección e promoción do
autónoma, como
ción e rehabilitación.
(exemplo co sector turístico).
Galicia como un recurso vivo e accesible.
seu consumo tradicional.
patrimonio cultural
elemento
Fomentar a I+D+i
Programas de sensibilización
D.10 As entidades sen
diferenciador e
para a salvagarda e a
para a salvagarda. Consumo
ánimo de lucro do ámbito
de atracción.
creación de emprego
“sostible” do patrimonio
cultural dependen
e riqueza.
cultural.
excesivamente das
Emprego do
Fomento competencia
4.3.4
Fomentar
e
difundir
o
uso
do
Axudas concedidas para o
subvencións.
galego en máis
elevada oral e escrita entre a
Persoas receptoras das
Dignificación
do
galego
nos
diferentes
sectores
da
fomento da lingua galega
D.11 Estancamento no uso
funcións sociais
xuventude. Promover
distintas actividades de
galego para un
sociedade, principalmente nos
Participantes en accións de
habitual do galego que
e máis espazos
actividades lúdicas,
difusión, dinamización e
emprego máis
considerados prioritarios e estratéxicos,
formación. Homes
presenta significativas
de uso, priorideportivas e doutros tipos
normalización da lingua
estendido.
e desenvolver actividades de formación
Participantes en accións de
diferenzas xeográficas e
zando sectores
(RRSS) en galego. Medios
galega.
do galego.
formación. Mulleres
por grupos de idade.
estratéxicos.
públicos como exemplos.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 4.4. IMPULSAR A COHESIÓN TERRITORIAL E DESENVOLVER OS SERVICIOS NO TERRITORIO BAIXO O CONCEPTO DE CIDADE ÚNICA
Resultados
Indicadores de
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
Principais actuacións
esperados
resultado
D.1 Alto grado de
Elaboración, coordinación,
dispersión poboacional.
seguimento e control das
D.2 Baixa densidade de
Implementar
políticas territoriais e de
poboación das zonas
utilización racional do solo e
modelos de negocio e
pouco poboadas.
dos seus instrumentos de
desenvolvemento que
D.3 Alto índice de
planificación
fomenten a
envellecemento e menor
Diversificar as actividades
diversificación dos
renda por habitante nas
turísticas nas zonas rurais.
nichos de mercado
zonas pouco poboadas.
Favorecer o crecemento do
laboral rural.
D.4 Menor actividade
agroturismo, o ecoturismo e
Favorecer o
económica a medida que
o turismo cultural e histórico
desenvolvemento
descende o grado de
Apoiar o desenvolvemento
dun tecido
urbanización.
da economía prateada nas
agroindustrial, co
D.5 Dinámica demográfica
zonas rurais.
impulso de
que implica perda de
Promover o
actividades ligadas ao
poboación.
desenvolvemento de
I+D+i e facilidades
D.6 Baixa accesibilidade
incubadoras de economía
Número de empresas
para a súa
dunha gran parte do
social en áreas rurais
asentadas.
implantación.
territorio aos principais
Facilitar a implantación da
Favorecer a
4.4.1 Impulsar a cohesión territorial e a
Territorio galego
nodos de intermodalidade
conectividade de banda
Número de parcelas
conectividade TIC
ordenación urbanística do territorio
e a nodos de centralidade
cohesionado e
ancha. Construír unha
adxudicadas.
necesaria para
galego respectando a paisaxe de Galicia
da actividade económica.
plataforma de software
conectado, con
garantir a
e potenciando os valores naturais da
D.7 Dificultades na
intelixente para mellorar a
servizos non
Plans xerais de
vertebración dixital
prestación de servizos de
xestión dos servizos públicos
afectados por
ordenación municipal
do territorio.
mesma. Vertebración dixital e mellora
transporte nas zonas
rurais Avaliar a situación
desigualdades
aprobados.
Ordenación
da conectividade do territorio. Fomentar
rurais.
financeira da rede escolar
territoriais.
urbanística do
a accesibilidade do solo empresarial.
D.8 Reducida utilización
fronte a medidas de custos
Plans básicos de
territorio
de TIC nalgúns sectores e
ineludibles de pequenez e
ordenación municipal
respectando a
modos de transporte de
afastamento. Programación
aprobados.
paisaxe.
mercadorías.
e impulso da tramitación
Fomentar solo
D.9 Situación xeográfica
telemática dos instrumentos
empresarial accesible
periférica que prexudica a
de planificación e proxectos
e creación de
implantación de centros
en materia de ordenación do
reservas de solo
loxísticos e de transporte
territorio e urbanismo
estratéxicas.
terrestre.
Accións para racionalizar o
Mellora da
D.10 Descoordinación do
crecemento residencial
gobernanza municipal
sistema aeroportuario.
urbano e dos núcleos rurais
e da cooperación
D.11 Desenvolvemento
Sistema de seguimento das
intermunicipal de
deficitario da
DOT e dos restantes
cara á maior
infraestrutura ferroviaria.
instrumentos de ordenación
eficiencia na
D.12 A estrutura da
do territorio. Planificar novos
prestación dos
propiedade como
desenvolvementos de solo
servizos públicos
dificultade para a xestión
empresarial e facilitar o
básicos.
da terra.
acceso ao solo empresarial
de titularidade autonómica.
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Ordes de reposición da
legalidade urbanística
executadas subsidiariamente
pola administración.

Ordes de reposición da
legalidade urbanística
executadas de forma
voluntaria.

Hectáreas cartografadas.
Plans en elaboración

Estudos, proxectos, informes
e/ou ditames en materia de
urbanismo e ordenación do
territorio e litoral.

Número de actuacións de
mellora de contornos urbanos e
dos núcleos rurais.

Actuacións de estudo, difusión
e promoción.

Indicadores de realización

2. COHERENCIA DO PLAN ESTRATÉXICO CON OUTROS INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
A continuación analízase a relación do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 con outros
instrumentos de planificación, fundamentalmente coa Axenda 2030, o Marco Financeiro Plurianual
(MFP) 21-27 e o Pilar Europeo de Dereitos Sociais.
2.1. Coherencia interna do Plan Estratéxico 22-30
A análise de coherencia interna mostra a integración lóxica das diferentes partes da estratexia
nunhas metas comúns e interrelacionadas que evidencian a solidez do Plan Estratéxico. Esta
valoración realízase a través da relación entre a formulación estratéxica do Plan e os Programas de
Gasto da Xunta e os Plans sectoriais da Comunidade Autónoma vixentes ou en fase de elaboración
no momento de publicación deste documento.
2.1.1. O PEG 22-30 E OS PROGRAMAS DE GASTO DA XUNTA DE GALICIA
En primeiro lugar recóllese a vinculación dos programas programa de gasto da Xunta de Galicia a
nivel de prioridade de actuación do PEG 22-30.
Táboa 1. Relación entre os Eixes e as Prioridades de Actuación da estratexia do PEG cos Programas de
Gasto orzamentarios de 2022.
EIXE

1

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN

PROGRAMA

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

322A, 321A, 323A, 323B, 322C
324A, 312G, 324B, 324C, 311A

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

312B, 312F, 313A

1.3. Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

451A, 451B

1.4. Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

411A, 412A, 412B, 413A, 414A
561C, 441A

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

733A

2.2. Garantir unha mobilidade sustentable

2

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

31

512A
212A, 541A, 542A, 542B
551B, 541D, 541E

541D, 541B, 542A, 542B

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

561A, 561B, 561C

3.2. Impulsar unha sociedade dixital que redunde en beneficio da cidadanía e
as empresas

131A, 311A, 421A, 571A, 611A
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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

5

32

613A, 731A, 732A, 734A,
741A,
741E, 751A
512B, 513A, 514A
712B, 712C, 713C, 713D
713F, 713E, 713B, 541C
722A, 723A, 723B, 723C
422K, 422L, 551A, 712A
711A, 721A
761A
422A, 422M, 422K, 422L
422C, 423B, 422I, 422D
422E, 422G, 422H, 423A,
421A

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

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

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

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

4.4. Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servicios no territorio
baixo o concepto de cidade única

521A, 531A, 541E, 571A
141A, 511A

5.1. Unha boa administración, que avance na prestación de servizos e
xeración de valor engadido ao cidadán, baseada na planificación e a avaliación
das políticas públicas. Empregando procedementos sinxelos, accesibles e
áxiles que redunden nunha atención eficiente e de calidade

121A, 111C, 122A, 621B
461A, 581A, 111D, 121B
161A, 122B, 123A, 124A
131A

5.2. Unhas finanzas sustentables para un crecemento san

611A, 621A, 911A, 612A

5.3 Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa

811B, 811C, 111A, 111B
121C, 331A, 111E
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2.1.2. O PEG 22-30 E A PLANIFICACIÓN SECTORIAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
Na seguinte táboa analízase a correspondencia das liñas estratéxicas do PEG cos Plans de actuación
sectoriais da administración autonómica. Pode observarse que todas as Prioridades de Actuación se
ven recollidas polo menos nun Plan sectorial e a maioría delas por varios.
O ámbito de actuación de moitos dos plans corresponde a máis dunha prioridade, fundamentalmente
cando estes teñen carácter transversal. Á súa vez a planificación autonómica a nivel sectorial é
coherente coa planificación estatal, co que tamén vai en liña coas disposicións comunitarias.
Táboa 2. Relación entre os Eixes e as Prioridades de Actuación da estratexia do PEG coa Planificación
sectorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
PRIORIDADE DE
ACTUACIÓN

PLANIFICACIÓN SECTORIAL
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)

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

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)
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

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

Axenda Social Única de Galicia 2021-2024

Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025
Plan de Atención de Persoas sen Fogar en Galicia 2019-2023
Estratexia Galicia Dixital 2030

1.4. Fortalecer unha
asistencia sanitaria
accesible e de
calidade

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)
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Plan de Saúde Mental de Galicia Poscovid-19 (2020-2024)
Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria
Plan Marco de Atención Sociosanitaria

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

Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050
Axenda de transición enerxética de Galicia 2030 (en elaboración)

Plan de modernización tecnolóxica da mobilidade en Galicia - e-Mobility
2.2. Garantir unha
mobilidade
sustentable

Estratexia Galicia Dixital 2030
Plans sectoriais da rede viaria das grandes cidades e a súa área de
influencia (A Coruña, Ferrol, Santiago e Ourense)
Plan de Transporte Público de Galicia

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

Plan de prevención de defensa contra os incendios forestais de Galicia
(PLADIGA) e Plan Especial de Protección Civil ante emerxencias por incendios
forestais na CA de Galicia (PEIFOGA)
Plan territorial de emerxencias de Galicia (PLATERGA)
Plans sectoriais específicos: Temporais, Plan NEGA (nevaradas en Galicia),
Plan SAPRAGA (salvamento en praias)
Plans especiais de emerxencias: sobre mercadorías perigosas, inundacións, e
SISMIGAL (Sísmico en Galicia)
Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050
Estratexia Galicia Dixital 2030
Plan Hidrolóxico Galicia-Costa
Plan de Control de vertidos Galicia-Costa
Plan de saneamento de Galicia
Plans de saneamento locais
Plan AUGA 2010-2025
Plan de seca
Plans de abastecementos autónomos
Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050
Estratexia Galega de Economía Circular
Estratexia Galicia Dixital 2030
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Estratexia de innovación intelixente (Galicia RIS3)

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

Estratexia de Especialización Intelixente da Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal (RIS3T)
Programa de Impulso á Innovación nas PEMES
Programa IGNICIA - Transferencia de coñecemento
Estratexia de Consolidación da Biotecnoloxía 2021-2025
Programa de Deseño para a Innovación e a Sustentabilidade 2024 –
DIFERENZA
Programa Oportunius
Estratexia Galicia Dixital 2030
Estratexia Galega de Intelixencia Artificial 2030
Plan de Administración e Goberno Dixital 2025
Plan de Capacitación Dixital do Persoal Empregado Público de Galicia
Plan Director de Seguridade 2022-2027
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

3.2. Impulsar unha
transformación
dixital inclusiva e
sostible

Plan de Infraestruturas Dixitais Educativas 2021-2023
Plan de Impulso do Marco Galego de Competencias Dixitais
Plan de Reforma e ampliación da Rede de Centros para a Modernización e a
Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT)
Plan Galicia 5G
Nova Axenda Industrial 4.0
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
Primare Lonxas 4.0
Rede Galega de Internet das Cousas

Nova Axenda Industrial 4.0
3.3. Impulsar o
crecemento e
competitividade das
PEMES, a transición
industrial e o
emprendemento
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3.4. Promover as
infraestruturas
produtivas e as de
rede

Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia
Estratexia integral de optimización loxística de Galicia
Estratexia Galicia Dixital 2030
Estratexia de dinamización do sector lácteo 2025
Rural 4.0

3.5. Aproveitar as
potencialidades de
Galicia cara a un
sector primario
moderno e
competitivo

Primare Lonxas 4.0
Axenda Social Única de Galicia 2021-2024
Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas
vitivinícolas 2020-2026
Plan forestal de Galicia 2021-2040, Cara á neutralidade carbónica
Estratexia Galega de Acuicultura. Plan Director de Acuicultura Litoral
Plan Director 2021-2023 - Galicia Destino Seguro

3.6. Fomentar o
turismo sustentable
e de calidade

Estratexia Galicia Dixital 2030
Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas
vitivinícolas 2020-2026
Estratexia de Formación Profesional Galicia 2030
Plan de nova arquitectura pedagóxica

4.1. Promover unha
educación inclusiva e
de calidade

Estratexia de Educación Dixital (dentro da Estratexia de Galicia Dixital 2030)
Estratexia de convivencia e inclusión
Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-2026
Axenda Social Única de Galicia 2021-2024
Plan de Infraestruturas Dixitais Educativas 2021-2023
Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2021-2027 horizonte 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

Plan de choque en Dependencia: simplificación normativa, administrativa,
reforzo de persoal
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)
Axenda Social Única de Galicia 2021-2024
Plan de Atención de Persoas sen Fogar en Galicia 2019-2023
Plan de impulso ao novo Modelo Dixital de Atención Sociosanitaria no ámbito
residencial

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
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Cidade da Cultura de Galicia. II Plan Estratéxico 2021-2027
Plan estratéxico para a conservación e a restauración do patrimonio cultural
de Galicia. Plan de convenios e intervencións 2021-2030
Plan de Catedrais de Galicia
Plan de BIC dos Camiños a Santiago en Galicia
Plan de conservación do patrimonio cultural da Ribeira Sacra

TOMO III – PEG 22-30

Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega
Plan de Impulso do Patrimonio Cultural Dixital: Stellae 5.0
Estratexia Galicia Dixital 2030
Plan Galicia 5G
Rede Galega de Internet das Cousas
4.4. Impulsar a
cohesión territorial
e desenvolver os
servicios no
territorio baixo o
concepto de cidade
única

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 5.000 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

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

Estratexia Galicia Dixital 2030
Plan de Capacitación Dixital do Persoal Empregado Público de Galicia
Plan Director de Seguridade 2022-2027
Estratexia Cloud do Sector Público Autonómico
III Plan Senda 2025: Xustiza Dixital
Plan galego de estatística
Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de
xestión 2021-2024
Programa de mellora da xestión das entidades integrantes do sector público
autonómico de Galicia
Plan de Administración e Goberno Dixital 2025

5.2. Unhas finanzas
sustentables para
un crecemento san

Plan xeral de xestión e mellora da calidade dos servizos do sector público
autonómico de Galicia 2021-2023

5.3 Reforzo do
autogoberno e
coordinación
interadministrativa

Plans de Avaliación das entidades instrumentais da Xunta de Galicia
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2.1.3. ANÁLISE DA SENSIBILIDADE E INFLUENCIA DAS PRIORIDADES DE ACTUACIÓN
Outro aspecto relevante da coherencia interna do Plan é a presenza de conexións entre Prioridades
de Actuación que reforcen a capacidade global para alcanzar os obxectivos perseguidos. A valoración
desta cuestión baséase nunha análise de correspondencias entre os tipos de accións planificadas en
cada unha das Prioridades de Actuación e a súa influencia no resto das Prioridades.
Como resultado da análise de sensibilidade e influencia das Prioridades de Actuación obtemos que
as prioridades 1.1. Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre
a vida profesional e a privada; 3.1. Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción
de tecnoloxías avanzadas; 3.2. Impulsar unha sociedade dixital que redunde en beneficio da cidadanía
e as empresas; 3.3. Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o
emprendemento e 5.1. Unha administración eficiente, de calidade e transparente; son estratéxicas.
As prioridades sensibles son as seguintes: 1.2. Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida
das familias; 3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e
competitivo; 3.6. Fomentar o turismo sustentable e de calidade, 4.4. Impulsar a cohesión territorial
e desenvolver os servicios no territorio baixo o concepto de cidade única e 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.
Hai unha prioridade influínte 4.1. Promover unha educación inclusiva e de calidade
As restantes Prioridades de Actuación son independentes: 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 ás fontes de enerxía renovables. Potenciar a
eficiencia enerxética en todos os sectores: público, industrial e doméstico; 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; 3.4. Promover as infraestruturas produtivas
e as de rede; 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 e 5.2.
Modernización da xestión pública e mellora da coordinación e colaboración entre administracións;
Da análise da sensibilidade e influencia das Prioridades de Actuación obsérvase que:
•

Para o conxunto da estratexia, a sensibilidade e influencia media sitúase nun valor de 36,5.
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•

As prioridades con maior valor en termos de influencia son: 4.1. Promover unha educación

inclusiva e de calidade; 3.1. Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de
tecnoloxías avanzadas; 3.2. Impulsar unha sociedade dixital que redunde en beneficio da cidadanía e
as empresas e 5.1. Unha administración eficiente, de calidade e transparente
•

As prioridades con maior sensibilidade son: 3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un

sector primario moderno e competitivo e 4.4. Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os
servicios no territorio baixo o concepto de cidade única.
•

As prioridades con menor nivel de influencia e de sensibilidade, as máis independentes, son: 1.3.

Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade e 3.4. Promover as infraestruturas
produtivas e as de rede.
Apréciase como conclusión que a coherencia entre as Prioridades de Actuación é pertinente e
adecuada.
Táboa 3. Sensibilidade e influencia das Prioridades de Actuación.
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

Influencia

3

3

1

1

1

1

1

3

1

3

1

3

3

1

3

1

5

3

3

1

42

3

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

3

3

1

3

1

1

3

34

1.1

1.1. Aca da r un ni vel de emprego el eva do e de ca l i da de, que ga ra nta o
equi l i bri o entre a vi da profes i ona l e a pri va da

1.2

1.2. Mel l ora r a a tenci ón a o benes ta r e á ca l i da de de vi da da s fa mi l i a s

1

1.3

1.3. Mel l ora r o a cces o á vi venda e a s s úa s condi ci óns de ha bi ta bi l i da de

1

3

1.4

1.4. Forta l ecer unha a s i s tenci a s a ni ta ri a a cces i bl e e de ca l i da de

1

3

2.1

2.1. Fomento dunha economía ba i xa en ca rbono ba s ea da en fontes de
enerxía má i s l i mpa s e menos a gres i va s co medi o a mbi ente, da ndo
pri ori da de a s fontes de enerxía renova bl es . Potenci a r a efi ci enci a

3

1

3

1

2.2

2.2. Ga ra nti r unha mobi l i da de s us tenta bl e

1

3

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

Eixe 1

Eixe 2
2.3
2.4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

24

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

3

3

1

3

32

3
3

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

3

3

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

32

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

3

1

3

30

1

1

1

3

3

3

1

1

1

3

1

1

1

32

5

3

1

3

3

3

1

1

1

3

1

3

48

3

1

3

3

3

1

3

3

3

3

3

48
44

3.1

3.1. Mel l ora r a s ca pa ci da des de i nves ti ga ci ón e i nnova ci ón e a a dopci ón
de tecnol oxía s a va nza da s

5

1

1

3

3

3

1

3

3.2

3.2. Impul s a r unha s oci eda de di xi ta l que redunde en benefi ci o da
ci da da nía e a s empres a s

1

3

1

3

1

3

3

1

3.3

3.3. Impul s a r o crecemento e competi ti vi da de da s PEMES, a tra ns i ci ón
i ndus tri a l e o emprendemento

5

1

1

1

3

1

1

1

5

3

3.4

3.4. Promover a s i nfra es trutura s produti va s e a s de rede

1

1

3

1

1

1

3

3

1

1

3

3.5

3.5. Aprovei ta r a s potenci a l i da des de Ga l i ci a ca ra a un s ector pri ma ri o
moderno e competi ti vo

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

3

1

3.6

3.6. Fomenta r o turi s mo s us tenta bl e e de ca l i da de

3

1

1

1

1

1

1

3

1

3

3

1

4.1

4.1. Promover unha educa ci ón i ncl us i va e de ca l i da de

5

3

1

3

1

1

1

3

5

1

5

1

3

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

3

5

1

1

Eixe 3

4.2
Eixe 4
4.3

Eixe 5

2.3. Ga ra nti r unha res pos ta i ntegra l á s neces i da des da ci da da nía en
ma teri a de emerxenci a s , i ncl uídos os efectos do ca mbi o cl i má ti co, e
a umenta r a res i l i enci a fronte a os ri s cos rel a ci ona dos co cl i ma e os
2.4. Impul s a r un model o de crecemento s os ti bl e que a provei te a s
potenci a l i da des do medi o, da ndo pri ori da de á xes ti ón efi ci ente do ci cl o
da a uga , á economía ci rcul a r e a protecci ón do pa tri moni o na tura l

1
1

4.2. Fa cer que o crecemento chegue a toda a ci da da nía , en pa rti cul a r á s
pers oa s má i s des fa voreci da s e a poi a r a i ntegra ci ón s oci oeconómi ca da
poboa ci ón retorna da e i nmi gra nte
4.3. Potenci a r a cul tura e a l i ngua ga l ega como el ementos cl a ve pa ra
cons truír unha s oci eda de i ncl us i va e cohes i ona da e que contri búa á
ca l i da de de vi da da ci da da nía

3

1

5

3

1

3

1

3

1

3

1

3

3

1

1

1

3

1

1

1

34

3

1

3

1

3

1

1

1
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1

1

5

3

1

1

1
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3

3

3

3

3

1

3

50

1

3

1

1

1

28

1
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1
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1

1

1

36

5

5
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5

28

4.4
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1

1

3

1

1

3

3

5

1

1

1

3

3
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1

1

1

5.1
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a va l i a ci ón da s pol íti ca s públ i ca s …

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

1

3

3

1

3

5.2
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5.3

5.3 Reforzo do a utogoberno e coordi na ci ón i ntera dmi ni s tra ti va

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5
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32

30

36

40
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34

Sensibilidade

36
40

Fonte: elaboración propia Consellería de Facenda e Administración Pública.
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Gráfico 1. Análise da sensibilidade das prioridades de actuación do PEG 22-30.

Fonte: elaboración propia Consellería de Facenda e Administración Pública.

2.2. Coherencia externa do PEG 22-30: Axenda 2030, Marco Financeiro Plurianual e Piar
Europeo dos Dereitos Sociais
2.2.1.

PEG 22-30 E AXENDA 2030

O Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 atópase ineludiblemente relacionado cos obxectivos de
desenvolvemento sostible da Axenda 2030.
En setembro de 2015, no cume celebrado en Nova York polos Estados membros das Nacións Unidas,
aprobouse, por unanimidade, o documento “Transformando o noso mundo: a Axenda 2030 para o
desenvolvemento sustentable”.
A Axenda é un plan de acción a favor das persoas, o planeta e a prosperidade, integrada por 17
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (en diante, ODS), 169 metas e 232 indicadores a acadar
en 15 anos. Pero, a diferenza doutros obxectivos de desenvolvemento formulados en ocasións
anteriores, son universais e afectan tanto a países desenvolvidos coma aos países en
desenvolvemento, son de carácter integrado e indivisible, e conxugan as tres dimensións do
Desenvolvemento Sustentable: económica, social e ambiental.
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Ilustración 1. Obxectivos de desenvolvemento sustentable definidos por Nacións Unidas.

Fonte: Nacións Unidas.

A relación entre os obxectivos estratéxicos do PEG 22-30 e a Axenda 2030 permite coñecer de que
xeito as políticas e accións desempeñadas na vindeira década, ao amparo do mesmo, contribuirán á
consecución das metas previstas por Nacións Unidas para cada obxectivo de desenvolvemento
sustentable (ODS).
O aliñamento do Plan Estratéxico de Galicia coa Axenda 2030 xa tivo lugar para o plan do período
anterior (2015-2020), ao elaborarse os correspondentes Informes de Aliñamento dos Orzamentos da
Comunidade Autónoma de Galicia dos exercicios 2021 e 2022 1.
A vinculación dos orzamentos cos ODS da Axenda 2030 realizouse a nivel de proxecto de gasto, e
foise agregando a nivel de programa, e función. Dado que o orzamento da Comunidade Autónoma
de Galicia pode agregarse en termos do Plan Estratéxico de Galicia – en eixes, prioridades de
actuación e obxectivos estratéxicos- , é posible, en definitiva, coñecer o grao de vinculación do PEG
(neste caso o PEG 2015-2020) con ditos obxectivos de desenvolvemento.
Para o presente plan estratéxico, vinculáronse as principais liñas de actuación de cada obxectivo
estratéxico (OE) coas metas especificadas polas Nacións Unidas para cada ODS. Unha vez realizada
a vinculación por OE, pode obterse a vinculación por prioridade de actuación e por eixe, que é
precisamente a que se amosa na seguinte táboa.

De xeito paralelo ao mandato estatal de realizar un aliñamento dos orzamentos aos ODS, na ORDE de 9 de outubro
de 2020 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2021 establécese que un "Grupo de traballo ODS 2030" asignará os proxectos de gasto coa lóxica da
estratexia de sustentabilidade 2030. Polo tanto, ao igual que ocorreu no ámbito estatal, o ano 2021 foi o primeiro
exercicio no que o orzamento incluíu un informe das cifras orzamentarias en clave de obxectivos da Axenda 2030.

11
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O maior grado de contribución apreciase a través da escala de cor, de xeito que canto máis escuro,
maior número de obxectivos estratéxicos están plenamente orientados ao cumprimento dos ODS.
Táboa 4. Relación dos eixes do PEG 22-30 cos obxectivos de desenvolvemento sustentable da Axenda
2030.

Fonte: elaboración propia Consellería de Facenda e Administración Pública.

Cada eixe do PEG 22-30 contribúe, segundo a lóxica da temática en cuestión, dun xeito determinado
á consecución dos ODS:
1. O eixe 1 contribúe fundamentalmente aos ODS 3 e 8, relacionados coa saúde e o emprego
2. O eixe 2, fundamentalmente aos ODS relacionados coa auga, enerxía e acción polo clima
3. O eixe 3 contribúe en maior medida aos ODS 8 e 9, pero é o que amosa unha maior interrelación
co conxunto dos ODS
4. O eixe 4, contribúe en maior medida aos ODS máis sociais (1,4, 5 e 10) aínda que tamén contribúen
en gran medida ao 8, ao recollerse o relacionado coa cultura e o turismo.
5. Finalmente, o eixe 5, está fundamentalmente relacionado cos ODS 16 e 17.
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2.2.2.

PEG 22-30 E MARCO FINANCEIRO PLURIANUAL 21-27

A Política de Cohesión da Unión Europea no período 2021-2017 establece os seguintes cinco
obxectivos políticos:
1. Unha Europa máis competitiva e intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente e unha conectividade rexional ás tecnoloxías da información e das
comunicacións
2. 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
3. Unha Europa máis conectada, mellorando a mobilidade
4. Unha Europa máis social e inclusiva, por medio da aplicación do alicerce europeo de dereitos
sociais
5. Unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o desenvolvemento integrado e
sustentable de todo tipo de territorios e iniciativas locais.
Xunto con estes cinco obxectivos políticos, establécense unha serie de obxectivos adicionais no
marco do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (FEADER) e o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca
y de Acuicultura (FEMPA). Podemos resumir estes obxectivos en dous obxectivos adicionais:
6. Fomentar un sector agrícola intelixente, resistente e diversificado que coide o medio ambiente.
Fortalecer o tecido socioeconómico das zonas rurais (FEADER)
7. Fomentar unha pesca sustentable e a conservación dos recursos biolóxicos mariños, contribuíndo
á seguridade alimentaria e ao crecemento ducha economía azul sustentable (FEMPA).
Tendo en conta a temática abordada por cada obxectivo político, é posible establecer vinculacións
directas cos principais retos identificados en cada obxectivo estratéxico do Plan.
Na seguinte táboa pódese apreciar o grado de contribución de cada eixe do PEG á consecución dos
obxectivos marcados pola Comisión Europea no Marco Financeiro Plurianual 2021-2027.
De novo, o maior grado de contribución apreciase a través da escala de cor, de xeito que canto máis
escuro, maior número de obxectivos estratéxicos están plenamente orientados ao cumprimento dos
obxectivos políticos e os obxectivos específicos do FEADER e FEMPA.
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Táboa 5 Relación dos eixes do PEG 22-30 cos obxectivos políticos do MFP 21-27.

Fonte: elaboración propia Consellería de Facenda e Administración Pública.

Cada eixe do PEG 22-30 contribúe, segundo a lóxica da temática en cuestión, dun xeito determinado
á consecución de cada obxectivo político:
-

O eixe 1 contribúe fundamentalmente ao obxectivo 4, ao abordar cuestións sobre sanidade e

protección social.
-

O eixe 2, fundamentalmente ao obxectivo político relacionado co clima

-

O eixe 3 contribúe en maior medida á consecución do que ten que ver coa I+D e as TIC, así coma

aos obxectivos específicos do FEADER e o FEMPA, xa que neste eixe atópase todo o relacionado co
sector primario.
-

O eixe 4, contribúe en maior medida ao obxectivo político relacionado co pilar europeo de dereitos

sociais (ao recoller fundamentalmente o relativo a educación e inclusión social)
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2.2.3.

PEG 22-30 E O PIAR EUROPEO DE DEREITOS SOCIAIS

Cos recursos dispoñibles para o FSE+, dentro do MFP 2021-2017, se apoiará a implementación do Piar
Europeo de Dereitos Sociais, proclamado conxuntamente polo Consello, o Parlamento Europeo e a
Comisión 2, como a folla de ruta da Unión Europea para responder aos desafíos sociais en Europa.
O Piar Europeo de Dereitos Sociais está baseado en 20 principios fundamentais, recollidos en tres
capítulos, e para os que a Comisión establece unha serie de obxectivos principais a acadar de aquí a
2030. Mediante o Plan de Acción do Pilar Europeo de Dereitos Sociais, a Comisión concreta as
iniciativas necesarias para conseguir os obxectivos fixados nos vindeiros anos.
Ilustración 2. Capítulos do Piar Europeo de Dereitos Sociais.

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

Capítulo III: Protección e inclusión social

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

11. Asistencia e apoio aos nenos

2. Igualdade de sexos

12. Protección social

3. Igualdade de oportunidades

13. Prestacións por desemprego

4. Apoio activo para o emprego

14. Renda mínima

Capítulo II: Condicións de traballo xustas

15. Pensións e prestacións de vellez

5. Emprego seguro e adaptable

16. Sanidade

6. Salarios
7. Información sobre as condicións de traballo e a
protección en caso de despido

17. Inclusión das persoas con discapacidade

8. Diálogo social e participación dos traballadores

19. Vivenda e asistencia para as persoas sen
fogar

9. Equilibrio entre vida profesional e vida privada
10. Entorno de traballo saudable, seguro e adaptado e
protección de datos

18. Coidados de longa duración

20. Acceso aos servizos esenciais

Fonte: Unión Europea.

2 O Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión proclamaron o Piar Europeo de Dereitos Sociais en 2017, no Cume
de Gotemburgo.
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Se temos en conta a relación dos eixes do PEG 22-30 co Piar Europeo de Dereitos Sociais, como é
lóxico, polas áreas temáticas abarcadas, son os eixes 1 e 4 os que amosan un maior grado de
interrelación.
Táboa 6. Relación dos eixes do PEG 22-30 co Pilar Europeo de Dereitos Sociais.
Eixes do PEG 2021-2030
Piar Dereitos Sociais

1. O reto
demográfico

2. Galicia
verde e
sostible

3. Competitividade e
cremento

4. Cohesión
social e
territorial

1. Educa ci ón, forma ci ón e a prendi za xe perma nente
2. Igua l da de de s exos
3. Igua l da de de oportuni da des
4. Apoi o a cti vo pa ra o emprego
5. Emprego s eguro e a da pta bl e
6. Sa l a ri os
7. Informa ci ón s obre a s condi ci óns de tra ba l l o e a protecci ón des pedi mento
8. Di á l ogo s oci a l e pa rti ci pa ci ón da s pers oa s tra ba l l a dora s
9. Equi l i bri o entre vi da profes i ona l e pri va da
10. Contorna de tra ba l l o s a uda bl e, s eguro e a da pta do e protecci ón de da tos
11. As i s tenci a e a poi o a os nenos
12. Protecci ón s oci a l
14. Renda míni ma
15. Pens i óns e pres ta ci óns de vel l ez
16. Sa ni da de
17. Incl us i ón da s pers oa s con di s ca pa ci da de
18. Coi da dos de l onga dura ci ón
19. Vi venda e a s i s tenci a pa ra a s pers oa s s en foga r
20. Acces o a os s ervi zos es enci a i s

Fonte: elaboración propia Consellería de Facenda e Administración Pública.

A educación, a protección social, a sanidade e o acceso aos servizos esenciais son os principais
dereitos nos que se concentran os obxectivos estratéxicos do PEG 22-30.

46

TOMO III – PEG 22-30

3. INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE SOBRE O PEG 22-30
A Secretaría Xeral da Igualdade é o órgano superior da Administración autonómica competente en
materia de igualdade e correspóndelle, entre outras funcións, segundo dispón o Decreto 215/2020,
do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Emprego e Igualdade,
modificado polo Decreto 111/2021, do 22 de xullo, a de promover a incorporación do principio de
igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes en todas as normas, políticas,
actuacións, plans e estratexias da Xunta de Galicia, en cumprimento do principio de transversalidade
recollido no artigo 6 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.
Este principio de transversalidade tamén aparece recollido na Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo,
para a Igualdade efectiva de mulleres e homes. En concreto, o seu artigo 15 establece que “El
principio de igualdade de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter
transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán,
de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y
presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas
sus actividades”.
Así como en diversos documentos a nivel europeo: Así, na Comunicación da Comisión ao Parlamento,
ao Consello, ao Comité económico e social europeo e ao Comité das Rexións, “Unha unión da
igualdade: Estratexia para a Igualdade de xénero 2020-2025”, se ten en conta que a aplicación da
estratexia basearase nunha formulación dual de medidas específicas para lograr a igualdade de
xénero combinadas cunha maior integración da perspectiva de xénero. A Comisión reforzará a
integración da perspectiva de xénero mediante a súa inclusión sistemática en todas as fases do
deseño das políticas en todos os ámbitos de actuación da UE, tanto internos como externos. A
estratexia aplicarase utilizando a interseccionalidade —a combinación do xénero con outras
identidades ou características persoais e a forma en que estas interseccións orixinan situacións de
discriminación singulares— como principio transversal.
Entre os obxectivos propostos nesta estratexia europea, atópanse varios dos obxectivos incluídos
no PEG 2022-2030, como os seguintes:
• Prosperar nunha economía con igualdade de xénero
Ter unha Europa próspera e social depende de todos nós. As mulleres e os homes en toda a súa
diversidade deben gozar de igualdade de oportunidades para prosperar e ser independentes
economicamente, recibir a mesma retribución por un traballo de igual valor, gozar de igualdade de
acceso ao financiamento e recibir pensións xustas. As mulleres e os homes deben compartir
equitativamente as responsabilidades asistenciais e económicas.
• Colmar as brechas de xénero no mercado de traballo
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• Lograr a participación en pé de igualdade nos distintos sectores da economía
• Abordar a brecha salarial e de pensións entre homes e mulleres
• Colmar a brecha de xénero nas responsabilidades asistenciais
Por último, na estratexia, recóllese a necesidade da integración da perspectiva de xénero e a
perspectiva interseccional nas políticas da UE. Todos os grandes retos que afronta hoxe a UE —
incluídas as transicións verde e dixital e o cambio demográfico — teñen unha dimensión de xénero.
Para alcanzar o obxectivo da igualdade de xénero é imprescindible incluír unha perspectiva de xénero
en todas as políticas e procesos da UE.
A integración da perspectiva de xénero garante que as políticas e os programas maximicen o
potencial de toda a cidadanía: mulleres, homes, nenas e nenos, en toda a súa diversidade. O obxectivo
é redistribuír o poder, a capacidade de influencia e os recursos de maneira equitativa e igualitaria en
canto ao xénero, de modo que se loite contra a desigualdade, se fomente a equidade e se creen
oportunidades.
Tamén o VIII Plan Estratéxico Galego para a Igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2022-2030
inclúe un eixe transversal de incorporación da perspectiva de xénero en toda a acción da
administración pública galega de cara a reforzar a integración da perspectiva de xénero nos
programas orzamentarios, na normativa e nos plans da Administración autonómica.
En base ao anterior, formúlase o seguinte Informe de comprobación da integración do principio
horizontal de igualdade entre mulleres e homes no Plan Estratéxico de Galicia 2021-20230.
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Santiago de Compostela a 15 de febreiro de 2022,
A Secretaria xeral da Igualdade
Susana López Abella
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4. PROCESO PARTICIPATIVO NO PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2022-2030
4.1. Introdución
A participación no proceso de elaboración do presente plan estratéxico engade ao modelo da “tripla
hélice” convencional (administración + universidade + empresa), unha compoñente fundamental: a
sociedade civil, incluídos os interlocutores medioambientais, as organizacións non gobernamentais
e os organismos encargados de promover a inclusión social, a igualdade de xénero e a non
discriminación. De este xeito, tamén se da cumprimento a un dos principios horizontais do plan: o
principio de asociación.
O obxectivo principal é o enriquecemento do Plan a través da participación cidadá e dos axentes
económicos e sociais, ademais de dar coñecer o proceso de elaboración así coma a documentación
sobre o mesmo a través do portal web 3 do PEG 22-30.
Xunto coa participación dos axentes económicos e sociais, foi especialmente relevante a
colaboración na diagnose – recollida no Tomo I- co Instituto Galego de Estatística (IGE) e na
formulación do enfoque estratéxico dos eixes do Plan -recollido no Tomo II- coa Dirección Xeral de
Avaliación e Reforma Administrativa e coas Universidades de Vigo e Santiago de Compostela.
En concreto, a colaboración no enfoque estratéxico levouse a cabo con:
-

Eixe 1 O reto demográfico: María Cadaval Sampedro. Universidade de Santiago de

Compostela.
-

Eixe 2 Galicia verde e sostible: Miguel Rodríguez Méndez. Universidade de Vigo.

-

Eixe 3 Competitividade e crecemento: Santiago Lago Peñas e Patricio Sánchez

Fernández. Universidade de Vigo.
-

Eixe 4 Cohesión social e territorial: Melchor Fernández Fernández. Universidade de

Santiago de Compostela.
-

Eixe 5 Gobernanza: Jesús Oitavén Barcala. DX de Avaliación e Reforma Administrativa.

Consellería de Facenda e Administración Pública.
A participación da sociedade civil articulouse a través de dúas vías:
-

a celebración de mesas de debate no ano 2019, nas que participaron máis de 200 representantes

de colectivos, asociacións, sindicatos e outras organizacións que interaccionan normalmente coa
Administración en diferentes sectores de actividade e ámbitos sociais. Nestas xornadas de traballo
estiveron ademais presentes tanto representantes das diversas consellerías da Xunta de Galicia,
coma as universidades e principais empresas do sector económico afectado por cada unha das
temáticas.

3

www.planestratexico2030.gal
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-

mediante as achegas voluntarias recibidas no portal web3 do plan estratéxico a través do

formulario habilitado a tal efecto.
Nos meses de xullo e decembro de 2019 tivo lugar a celebración das mesas de traballo co principal
obxectivo de poñer en debate as principais cuestións que afectarán a Galicia na presente década e
servir de nexo de unión para o establecemento da planificación estratéxica. No mes de xullo
traballouse na definición dos retos e necesidades da realidade socioeconómica de Galicia,
empregando como base unha diagnose previa de cada ámbito de actuación, así coma unha análise
DAFO. Unha vez identificados estes principais retos e necesidades, foron postos en coñecemento
das persoas participantes co fin de definir, nunha nova fase deste proceso participativo, as liñas de
actuación necesarias para dar resposta ás carencias detectadas e dar cumprimento aos principais
obxectivos. Esta fase de definición tivo lugar no mes de decembro do ano 2019.
Co fin de recoller as circunstancias derivadas da pandemia pola COVID-19, as conclusións e
resultados aos que se chegaron en ditas mesas de traballo de xullo e decembro do ano 2019, foron
sometidos a unha rigorosa revisión, tendo en conta as achegas dos principais xestores das políticas
públicas. Levouse a cabo unha actualización da diagnose inicial realizada, o que deu lugar á detección
de novas necesidades e á conseguinte definición de novas liñas de actuación.
4.2. Foros de traballo por temática
A continuación exponse a información relativa ás mesas de debate celebradas, fundamentalmente:
participantes 4, temas tratados e principais conclusións.
A celebración destas xornadas participativas levouse a cabo por agrupación en catro temáticas,
identificadas cos grandes obxectivos perseguidos pola planificación estratéxica actual:
Táboa 7. Grandes grupos de traballo e mesas de debate no proceso participativo.
GRUPO 1: DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA E
BENESTAR

GRUPO 3: COMPETITIVIDADE

Mesa de familia e benestar

Mesa de infraestruturas

Mesa de emprego e conciliación

Mesa de I+D+i

Mesa de sanidade

Mesa de TiCs

Mesa de educación
Mesa de vivenda

Mesa de fomento da actividade económica
(industria, servizos e sector primario)

GRUPO 2: CAMBIO CLIMÁTICO

GRUPO 4: COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

Mesa medio ambiente

Mesa de inclusión social e igualdade

Mesa do ciclo da auga

Mesa de cultura

Mesa de eficiencia enerxética

Mesa de emigración e inmigración

Mesa de mobilidade

Mesa de ordenación do territorio

No caso de figurar o cargo da persoa participante, este é o que ostentaba no momento de celebrarse a fase
correspondente do proceso participativo.

4
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GRUPO 1: DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA E BENESTAR
1.1 Mesa de familia e benestar
Principais retos e necesidades abordadas
-

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.
-

Deseñar un modelo sustentable de Estado de Benestar.

-

Dinamización da vida no rural, novos modelos produtivos, mellorar a calidade de vida e a

empregabilidade, integración completa do territorio respecto a servizos primarios.
-

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.
-

Visibilizar e apoiar o papel das persoas maiores como motor de cambio

-

Incorporar o enfoque de xénero e o enfoque territorial.

Participantes
PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

Xesús María Vilas Otero

Plataforma de organizacións de
infancia (POI)

Presidente

Antón Mouriz Fernández

Asociación galega de adopción e
acollemento (MANAIA)

Coordinador

Federación de Asociacións de
Persoas Xordas de Galicia
(FAXPG). CERMI GALICIA.

Presidente FAXPG
Presidente de CERMI GALICIA

Confederación galega de persoas
con discapacidade (COGAMI)

Membro da Xunta Directiva

Federación de asociacións en
favor das persoas con
discapacidade intelectual
(FADEMGA Plena Inclusión
Galicia)

Responsable da Área Social e
de Familias

Federación de Asociacións de
Familiares e Persoas con
Enfermidade Mental de Galicia
(FEAFES Galicia)

Director

AUTISMO GALICIA

Xerente

Federación Galega de Parálise
Cerebral (ASPACE)

Xerente

Federación Galega de Dano
Cerebral (FEGADACE)

Presidente

Iker Sertucha Lista
Ignacio Rodríguez Sáez

Moisés Lamigueiro Romeo

Antonio Hernández Fernández

Patricia Blanco Riveiro
Mónica Touriño Soto
Luciano Fernández Pintor
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PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

Asociación Galega de Atención
Temperá (AGAT)

Presidente

Fundación San Rosendo

Presidente

Universidade Sénior A Coruña

Subdirector

Mª Esther Olveira Olveira

Programa Universitario de
Maiores IV Ciclo da USC

Directora

Germán Carro Fernández

UNED SENIOR

Director do Centro Asociado da
UNED en A Coruña

Mónica Castelao García

Cruz Vermella

Coordinadora do Programa de
Familias Acolledoras

Fundación Fai Ben

Técnico

Asociación Galega de Atención
Temperá (AGAT)

Secretaria

UNICEF

Coordinadora de Unicef Comité
Galicia

USC/ Observatorio de
Dinamización Demográfica

Catedrática de Historia e
Institucións Económicas

Juan Carlos Rodríguez Bernárdez

Federación Alzhéimer Galicia
(FAGAL)

Presidente

Javier Hermida Porto

Federación Alzhéimer Galicia
(FAGAL)

Coordinador Oficina Técnica

Jaime Ponte
José Luis Gavela Varela
Juan Alberto Sucasas Peón

Sergio Puga Amoedo
Mónica Romero Fontao
Irene Marín Barca
Mª Xosé Rodríguez Galdo

Ildefonso de la Campa
Montenegro
Soledad Castro Díaz

Mª Amparo González Méndez

Isabel Martínez Pellicer

Dolores Martínez Fernández
Esteban Andión Hermida
José Luis González Cespón
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Dirección Xeral de Maiores e
Persoas con Discapacidade
Consellería de Política Social
Dirección Xeral de Maiores e
Persoas con Discapacidade
Consellería de Política Social
Dirección Xeral de Familia,
Infancia e Dinamización
Demográfica. Consellería de
Política Social
Dirección Xeral de Familia,
Infancia e Dinamización
Demográfica
Consellería de Política Social

Director Xeral
Subdirectora Xeral de Recursos
Residenciais e de Atención
Diúrna
Directora Xeral

Subdirectora Xeral de
Demografía e Conciliación

Instituto Galego de EstatísticaIGE

Xefa da sección de estatísticas
sociais

Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos. Consellería de
Facenda e Administración Pública

Xefe do Servizo de Avaliación e
Análise (Equipo de
Planificación)

Universidade Sénior Vigo
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1.2 Mesa de emprego e conciliación
Principais retos e necesidades abordadas
-

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 de colectivos desfavorecidos, ademais das persoas mozas, os parados de longa
duración e as persoas en risco de exclusión social.
-

Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas, especialmente daquelas

con maiores dificultades de acceso ao mercado laboral, por medio da adquisición de experiencia
profesional, da acreditación desa experiencia, formación profesional para o emprego, orientación e
adquisición e/ou actualización de competencias profesionais.
-

Aumentar as competencias emprendedoras e impulsar a creación de empresas e iniciativas de

traballo por conta propia sustentables, facilitando o seu financiamento mellorando a calidade e
eficiencia dos servizos de apoio e de consolidación.
-

Adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, así como

mellorar a súa situación contractual para garantir o seu mantemento no emprego e permitir a súa
progresión profesional.
-

Aumentar a contratación de mulleres, especialmente en sectores económicos que presentan un

alto potencial de emprego con escasa presenza feminina.
-

Manter no mercado laboral ás persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de

conciliación da vida persoal e laboral, e fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo,
educativo e laboral.
-

Aumentar a participación, mantemento no emprego e a reintegración de persoas maiores no

mercado laboral a través de iniciativas para a xestión da idade e a formación continua das persoas
traballadoras de maior idade.
-

Aumentar a integración laboral das persoas con discapacidade, a través de actuacións que

fomenten a igualdade de oportunidades.
-

Establecer as condicións favorables no mercado laboral para fixar talento, impulsar o retorno dos

emigrantes e facilitar o asentamento dos retornados e inmigrantes.
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Participantes

PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

Instituto Galego de Seguridade e Saúde
Laboral de Galicia (ISSGA)
Sociedade Galega de Prevención de Riscos
laborais
Asociación de Enfermería del Trabajo de
Galicia (AETGA)

Presidenta

Celso Gándara Carnero

Foro pola Economía Social Galega

Presidente

Charo Lema Castiñeira

Confederación Galega de Persoas Con
Discapacidade (COGAMI)

Coordinadora de áreas

David Martínez Alonso

Asociación de Autónomos y Pequeñas
Empresas de Galicia-APE

Representante APE en
Ourense

Asociación Empresarial Galega de Centros
Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro
(CEGASAL)

Secretaria Xeral

Higinio Mougán

Asociación Galega de Cooperativas
Agroalimentarias (AGACA)

Xerente

Mª Emilia Candal Bouzas

Unión de Cooperativas EspazoCoop

Vogal do Consello Reitor

Adela Quinzá-Torroja
Blanca Franco MartínezFalero
Carlos Fernández Pereira

Esther Blanco Araújo

Xerente

Presidente

Secretaria de Emprego e
Institucional

Maica Bouza Seoane

SNCCOO de Galicia- Sindicato Nacional de
Comisións Obreiras de Galicia

Mar Ferrero Cuesta

Empresarias Galicia

Vicepresidenta

Marisa Domínguez

Empresarias Galicia

Socia

Consello Galego de Relacións Laborais

Secretaria xeral

Marta Amate

Confederación de Empresarios de Galicia
(CEG)

Directora do Servicio de
Formación, Orientación e
Emprego

Miguel Fernández Blanco

Asociación de Empresas de Inserción de
Galicia (AEIGA)

Presidente

UGT-GALICIA

Gabinete técnico

Asociación de autónomos (ATA GALICIA)

Presidente

Xosé Cuns Traba

EAPN-Galicia. Rede Europea de Loita contra a
Pobreza e a Exclusión Social

Director

María Coutinho Villanueva

Secretaría Xeral de Emprego
Consellería de Economía, Emprego e Industria

Subdirectora Xeral de
Relacións Laborais

Marisa Peña Cebreiro

Olga Crespo Sánchez
Rafael Granados Guillén

Carmen Rodríguez
Hernández

Instituto Galego de Estatística (IGE)

Ángel Tarrío Tobar

Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos- Consellería de Facenda e
Administración Pública
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Xefa de Servizo de
Traballos de Campo
Subdirector Xeral de
Planificación (Equipo de
planificación)
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1.3 Mesa de sanidade
Principais retos e necesidades abordadas
-

Protexer e mellorar a saúde poboacional.

-

Mellorar a calidade e a experiencia do paciente.

-

Mellorar a eficiencia. Xestión orientada a resultados.

-

Mellorar a satisfacción dos profesionais.

-

Mellora das condicións de traballo do persoal sanitario.

Participantes
PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

Raquel Vázquez Mourelle

Servizo Galego de Saúde-Sergas

Vicexerente

Josefina Monteagudo Romero

Subdirección Xeral de Atención
ao Cidadán e Calidade

Subdirectora Xeral

Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia – 061

Director

Dirección Xeral de Saúde Pública

Director

Subdirección Xeral de
información sobre saúde e
epidemioloxía

Subdirector Xeral

Subdirección Xeral de
Planificación Sanitaria e
Aseguramento

Subdirector Xeral

Benigno Rosón Calvo

Subdirección Xeral de Sistemas e
Tecnoloxías da Información

Subdirector Xeral

Antonio Fernández-Campa
García-Bernardo

Servizo Galego de Saúde-Sergas

Xerente

José Ramón Gómez Fernández

Xerencia de Xestión Integrada de
Pontevedra e O Salnés Sergas

Xerente

Ramón Ares Rico

Xerencia de Xestión Integrada de
Lugo, Cervo e Monforte
Sergas

Xerente

Solmary Silveira Calviño

Instituto Galego de Estatística
(IGE)

Xefa de Sección de Análise e
Estudos

Marta Mª Gómez Sedes

Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos
Consellería de Facenda e
Administración Pública

Xefa do Servizo de Metodoloxía e
Seguimento

ADOS. Axencia Galega de
Sangue, Órganos e Tecidos

Directora

José Manuel Flores Arias
Andrés Paz-Ares Rodríguez
Xurxo Hervada Vidal

Francisco José López Rois

María Luisa López García
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1.4 Mesa de educación
Principais retos e necesidades abordadas
-

Reforzar o sistema educativo mediante a reforma e a modernización dos sistemas educativos,

dos centros educativos “verdes”, e o desenvolvemento de novas capacidades para a economía
dixital.
-

Diminuír o fracaso escolar, mellorar a empregabilidade do alumnado, reducir o abandono

educativo temperán e mellorar os resultados educativos especialmente do alumnado con
necesidades educativas especiais e do alumnado con necesidades específica.
-

Elevar a participación na formación profesional de grao medio e superior, mellorando a súa

calidade e aumentar a participación en formación profesional dual e aprendizaxe, establecendo
unha relación directa coas empresas e axustando as competencias impartidas á estrutura
produtiva de Galicia.
-

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.
-

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.
-

Introducir sistemas de avaliación da calidade do ensino e do financiamento de proxectos

-

Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis vinculado á innovación

e a investigación educativa, dirixido á mellora da súa práctica docente.
-

Devolver o prestixio ao labor que realiza o profesorado en todos os niveis de ensino.

Participantes
PERSOA ASISTENTE
José Antonio Álvarez Caride
Fernando Lacaci
María Luz López Pérez
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ENTIDADE

CARGO

Confederación Galega de APAS de
Centros Públicos (CONFAPA-GALICIA)
CEAPA

Presidente

Confederación de ANPAS Galegas

Presidente

CCOO

Secretaria da Federación do
Ensino
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PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

ANPE-Galicia (Asociación Nacional de
Profesores Estatal)

Presidente

Xunta Autonómica Directores

Representante da Xunta
Directora do IES Plurilingüe
de Ames (Ames)

Fernando del Pozo Andrés

Consello Escolar de Galicia

Vicepresidente

Alfonso García Sanmartín

Confederación Española de Centros de
enseñanza (concertados)

Presidente

José Carlos de Miguel

USC

Profesor (xubilado)
Exdecano da Facultade de
CC. Económicas e
Empresariais

Alejandro Otero Davila

FEGAUS Federación Gallega de Alumnos
de Universidades Sénior

Presidente

Julio Díaz Escolante
María Soledad Louro Lestón

Manuel Corredoira López

Jesús Oitavén Barcala
Manuel Mateo Díaz
Miguel Corgos López-Prado

Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa
Consellería de Educación, Universidade
e Formación Profesional
Secretaría Xeral Técnica
Consellería de Educación, Universidade
e Formación Profesional
Instituto Galego de Estatística (IGE)
Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos - Consellería de Facenda e
Administración Pública

Director Xeral

Secretario Xeral técnico
Subdirector Xeral de
Produción Estatística
Director Xeral (actual
Conselleiro de Facenda e
Administración Pública)

1.5 Mesa de vivenda
Principais retos e necesidades abordadas
-

Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en alugueiro dos fogares, principalmente

daqueles con baixos ingresos e dar cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda
da súa vivenda habitual.
-

Fomentar a accesibilidade de vivenda para a mocidade e as persoas en situación de

vulnerabilidade.
-

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.
-
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Impulsar a renovación da vivenda e a rexeneración urbana.
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Participantes
PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
(COAG)

Vocal da Xunta de Goberno

Rosario Salgado Abelenda

Consello Galego de Colexios de
Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

Secretaria

Juan José Yáñez Martínez

Federación de Promotores de
Edificación y Suelo de Galicia (FEPROGA)

Secretario xeral

Unión de Cooperativas de Vivendas de
Galicia (UGACOVI)

Presidente

Luis Blasco López

ADICAE Galicia – Asociación de Usuarios
de Bancos, Caixas de Aforros e Seguros
de Galicia

Vicepresidente
Membro do Consello Galego de
Consumo

Ana Carrión Fernández

Colexio de Administradores de Fincas de
Galicia (COAFGA)

Xerente

Andrés Núñez González

Federación Galega de Municipios e
Provincias (FEGAMP)

Técnico

Mª Ángeles Domínguez

Instituto Galego de Vivenda e Solo

Clara González Gil

Iván Blanco Fernández

Franjo

(IGVS)

Secretaria Xeral

Dirección Xeral de Inclusión Social
Consellería de Política Social

Técnica

Ana Pardo Fernández

Asociación Provivienda

Socia

Nieves Clemente Siota

Instituto Galego de Estatística (IGE)

Posto Base Grupo A1

Manuel Rodríguez López

Fundación Ría

Coordinador Xeral

Caridad Rodríguez Tato

Gabinete do Conselleiro de Facenda

Equipo de Planificación

Ledicia Suárez Rodríguez
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GRUPO 2: CAMBIO CLIMÁTICO
2.1 Mesa medio ambiente
Principais retos e necesidades abordadas
-

Minorar o impacto da agricultura e a gandaría no medio ambiente tratando de reducir:
o

A contaminación da auga e do solo por prácticas non axeitadas e usos inadecuados de
fertilizantes e fitoquímicos.

-

o

A erosión e perda de solo en zonas explotadas con modelos intensivos.

o

A xeración de Gases de Efecto Invernadoiro.

o

O consumo de auga (regadío).

Reducir significativamente a contaminación mariña, incluída a producida por actividades

realizadas en terra, adoptar medidas para restaurar os ecosistemas mariños, minimizar os
efectos de acidificación, regulamentar eficazmente a explotación pesqueira e conservar as zonas
costeiras e mariñas.
-

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
-

Mellora do actual sistema de tratamento de residuos:
o

Fomentar a redución dos residuos industriais e análise de alternativas que permitan
reducir o depósito dos mesmos en vertedoiros.

o

Reducir, así mesmo, a xeración de residuos urbanos e domésticos mediante actividades
de prevención, redución, reciclado e reutilización.

o

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.

o

Aumento da responsabilidade atribuída aos axentes que xeran impacto no medio
ambiente a través das súas actividades económicas.

-

Cambio climático:
o

Fortalecer a resiliencia e a capacidade de adaptación aos riscos relacionados co clima e
os desastres naturais.

o

Incorporar medidas relativas ao cambio climático nas políticas, estratexias e plans
autonómicos e locais.
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o

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.

Participantes
PERSOA ASISTENTE
Alfonso Bar Blanco

ENTIDADE

CARGO

COLEXIOS PROFESIONAIS BIÓLOGOS

Antonio Roncero Correa

Sociedad Gallega de Residuos
Industriales (SOGARISA)

Beltrán Puentes Cociña

ADEGA

Director Xeral

Francisco Javier Sanz Larruga

UDC

Catedrático Derecho
administrativo

José Antonio Álvarez Alcoba

SOGAMA

Xefe de área técnica

Consellería de Medio Ambiente

SDX Espazos Naturais

Juan Gómez Apesteguía
Leticia López Cancelo
Mª Cruz Ferreira-Costa

COREGAL - COGAMI Reciclado de
Galicia, S.L.
Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático

Manuel Mateo Díaz
Mª del Carmen Villar
Rodríguez

IGE
Deputación da Coruña

Martiño-Fiz López Lindoso.
Patricia González Pereiró

Directora Xeral
Subdirector produción
estatística
Servizo de Desenvolvemento
Territorial

ADEGA

Biólogo medioambiental

Colexio Oficial de Enxeñeiros
Técnicos Forestais de Galicia

Xerente

GADISA

Técnico medioambiental

Óscar Varela Soriano
Santiago Parra Descalzo
Miguel Corgos López-Prado

Técnico medio ambiente

IEO A CORUÑA

Director

Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos - Consellería de Facenda
e Administración Pública

Director Xeral (actual
Conselleiro de Facenda e
Administración Pública)

2.2 Mesa do ciclo da auga
Principais retos e necesidades abordadas
-

Educación: concienciación do carácter limitado, escaso e fráxil que ten este recurso. Posta en

valor do recurso.
-

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. Mellorar o estado de todas as masas de auga, de tal
xeito que todas as actividades que se desenvolven na auga sexan compatibles entre si e cos
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obxectivos medioambientais establecidos. Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e
xestión integral do medio hídrico.
-

Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores para asegurar a

sustentabilidade. Fomentar a redución dos consumos nos usos domésticos, do sector primario,
industriais e do sector servizos. Fomento da circularidade do ciclo urbano da auga. Mellorar as
infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción, tratamento e distribución da auga,
evitando fugas e despilfarros innecesarios.
-

Mellorar a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a comunicación e cooperación

entre os diferentes niveis das administracións implicadas. Implementar estratexias de innovación
que permitan acadar mellores e máis eficientes solucións en todas as etapas do ciclo urbano da
auga e do ciclo natural da auga. Investigación para mellorar os procesos de tratamento
incrementando a eficacia e diminuíndo custes económicos e ambientais.
-

Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de

abastecemento, saneamento e depuración aos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios
territoriais existentes. Conseguir unha estrutura tarifaria que respecte o principio de
recuperación de custes da Directiva Marco da Auga.
-

Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións fronte ós riscos derivados de

fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.

Participantes
PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

Centro Tecnolóxico da Auga
(CETAQUA)

Xerente

Carlos Iglesias Patiño

Instituto Galego de Estatística

Xefe de Servizo de Coordinación e
Planificación

Eva Álvarez

Asociación Comunidade Xeral
de Augas de Pontevedra
(COXAPO)

Técnico

Augas de Galicia

Xerente

Jerónimo Puertas Agudo

Universidade da Coruña (UDC)

Catedrático de Ingeniería Hidráulica

Joaquín Suárez López

Universidade da Coruña (UDC)

Profesor Titular en Tecnologías del
Medio Ambiente

José Manuel Llavona
Fernández

Confederación Hidrográfica del
Cantábrico

Xefe de Área.

Espina y Delfín S.L.

Director de Servizos

FEGAMP - Federación Galega
de Municipios e Provincias

Técnica

Alberto Sánchez Sánchez

Gonzalo Mosqueira
Martínez

Juan José Somoza
Rodríguez
Lucía González Louro
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PERSOA ASISTENTE
Óscar Rodríguez Gutiérrez
Pilar Arias Graña
Ricardo Vázquez Pérez
Esteban Andión

ENTIDADE

CARGO

Espina y Delfín, S.L.

Administrador

Augas de Galicia
Empresa Municipal de Aguas
de La Coruña
Dirección Xeral de
Planificación e Orzamentos

Xefa de Sección
Director I+D+i
Xefe de Servizo de Avaliación e
Análise

2.3 Mesa de eficiencia enerxética
Principais retos e necesidades abordadas
-

Garantir o acceso universal a enerxía a un prezo xusto e menos volátil.

-

Reducir a intensidade enerxética de todos os sectores da economía galega, especialmente no

primario, transporte e edificación por ser estes nos que as medidas de aforro teñen maior
percorrido.
-

Reducir a dependencia enerxética priorizando o desenvolvemento dun sistema baseado na

utilización de enerxías renovables en economía circular de cara a avanzar a unha economía baixa
en carbono.
-

Introducir redes de enerxía intelixentes para facilitar o autoconsumo, a xeración distribuída e

a introdución do coche eléctrico.
-

Fomento da I+D+I e o emprendemento.

-

Converter ao cidadán no motor da transición enerxética.

Participantes
PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

GADISA

Responsable de Eficiencia
Enerxética

ACLUXEGA Asociación Clúster da
Xeotermia Galega

Directora Xeral

Carmen Togores Nieto

INEGA

Técnico de Aforro e Eficiencia
Enerxética.

César Bermúdez Insua

DX de Calidade Ambiental e
Cambio Climático.- Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda

Técnico da Área de Cambio
Climático

Instituto Enerxético de Galicia

Director do departamento de
Enerxía e Planificación Enerxética

Alejandro Gómez Seoane
Belén Sío Lourido

Emérito Freire Sambade
Gerardo Rodríguez Vázquez
Isabel del Río Viqueira
Manuel Caride González
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ENERGYLAB

Director Técnico

IGE-Instituto Galego de
Estatística
DX de Enerxía e Minas.Consellería de Economía,
Emprego e Industria.

Subdirectora de Síntese, Análise e
Difusión
Técnico do Servizo de Enerxía
Renovable e Eficiencia Enerxética.
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PERSOA ASISTENTE
Ángel Tarrío Tobar

ENTIDADE

CARGO

Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos

Subdirector xeral de Planificación

2.4 Mesa de mobilidade
Principais retos e necesidades abordadas
-

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 os diferentes tipos de transporte

-

Superar as barreiras que supón a dispersión xeográfica tanto da poboación como das empresas

-

Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros como de mercadorías

-

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 privado individual, como do transporte

público
-

Renovación do parque de vehículos a favor das tecnoloxías máis limpas e eficientes

-

Mellorar as sendas verdes, dotándoas de maior lonxitude e percorridos concretos, que

permitan aos cidadáns acceder a destinos específicos
Participantes
PERSOA ASISTENTE
Alejandro Rodríguez Pazos
Beatriz Meilán del Río
Guadalupe Rivera Pérez

ENTIDADE

CARGO

Confederación Sindical de
Comisiones Obreras (CC.OO.)
Sindicato Unión General de
Trabajadores (UGT)
Asociación Provincial de Amas de
Casa, Consumidores e Usuarios da
Coruña

Responsable de Medio
Ambiente
Secretaria de Acción Sindical
Consello Galego de
Consumidores e Usuarios

Ignacio Maestro Saavedra

DX Mobilidade

Director Xeral

José Carlos García Cumplido

TRANSGACAR

Presidente

Instituto Galego de Estatística

Xefa de Servizo de Difusión e
Información

Asociación Provincial de Amas de
Casa, Consumidores e Usuarios da
Coruña).

Consello Galego de
Consumidores e Usuarios

FEGATAXI

Presidente

Mª Esther López Vizcaíno
Mª José Area Iglesias
Manuel Sánchez Quindimil
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Confederación Sindical de
Comisiones Obreras (CC.OO.)

Secretario de saúde laboral e
medio ambiente

Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos

Xefa de Servizo de Metodoloxía
e Seguimento

Roi Fernández
Marta Mª Gómez Sedes

GRUPO 3: COMPETITIVIDADE
3.1 Mesa de infraestruturas
Principais retos e necesidades abordadas
-

Completar a articulación da rede de infraestruturas de transporte de Galicia co exterior e a

conexión entre os principais eixes exteriores.
-

Asegurar que un alto 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.

-

Desenvolver sistemas de transporte intermodais que fomenten o emprego dos medios de

transporte colectivos.
-

Promover solo industrial accesible mediante distintas fórmulas.

-

Asegurar o subministro enerxético e de redes de comunicación, de calidade a prezos

competitivos.
Participantes
PERSOA ASISTENTE
Jeanne Picard Mahaut
Enrique Urcola FernándezMiranda
Marta Gallego Ramos
Javier Alonso Seoane
Juan Manuel Reyes Martínez

ENTIDADE

CARGO

Stop Accidentes

Delegada en Galicia e Asturias

Colexio de Enxeñeiros de
Camiños, Canais e Portos
Asociación Gallega de
Empresas de Ingeniería
(AGEINCO)
Asociación Gallega de
Empresas de Ingeniería
(AGEINCO)
Asociación Mutua Motera

Rosa Blanco Lorenzo

Centro Tecnolóxico de
Automoción de Galicia (CTAG)

Ignacio Colominas Ezponda

Escola Técnica Superior de
Enxeñeiros de Camiños, Canais
e Portos (A Coruña)
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Decano
Vicepresidenta
Presidente
Presidente
Responsable departamento de
validación de sistemas
electrónicos e seguridade
funcional
Director
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PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

Francisco Javier Molano Martín

Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil

Jefe Sector Tráfico de Galicia

AXI

Director

Gabinete Conselleiro de
Facenda

Equipo de Planificación

Francisco Menéndez Iglesias
Caridad Rodríguez Tato

3.2 Mesa de I+D+i
Principais retos e necesidades abordadas
-

Avanzar no modelo de especialización e mellorar o posicionamento de Galicia como rexión

innovadora.
-

Incrementar 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.
-

Reforzar a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i, especialmente coas

empresas.
-

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. Evitar

solapamentos entre centros, servizos, etc.
-

Mellorar a xestión administrativa vinculada a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i.

Reducir a excesiva burocracia na xestión de axudas e incrementar a eficiencia na xestión dos
recursos dispoñibles.
-

Promoción da cultura innovadora e de emprendemento. Concienciar á sociedade dos

beneficios da investigación e a innovación. “Fomento das vocacións STEM” entre os mozos/as para
garantir o talento futuro nos ámbitos da ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas, con
especial foco nas mulleres.
-

Internacionalización da I+D+i galega e interconexión cos ecosistemas europeos. Necesidade

de inserirnos nas cadeas de valor europeas.
- Visualización e posicionamento, mellorar a imaxe de Galicia como lugar apropiado para facer
I+D+i.
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Participantes
PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

Universidade de Santiago de
Compostela

Vicerrector de investigación

Universidade de Vigo

Vicerrectora de transferencia

CSIC
IEO Vigo

Científico titular
Directora

ATIGA

Presidente

Clúster Alimentario de Galicia

Xerente

Clúster Acuicultura

Xerente

Clúster Saúde de Galicia

Presidenta

José Alberto Díez de Castro

Secretaría Xeral de Universidades

Secretario xeral

Pilar Bermejo Barrera

Decana Facultad de químicas USC

Membro da Real Academia
Galega das Ciencias

Edita de Lorenzo

Universidade de Vigo; Pleno da
Unidade Muller e Ciencia

Profesora Titular del
Departamento de Teoría de la
Señal y Comunicaciones;
Membro do Pleno da Unidade
Muller e Ciencia

María José Mariño Fontenla

Axencia Galega de Innovación

Directora da área de Centros

Luisa Boquete Pumar

Axencia Galega de Innovación

Directora da Área de
Programas

Pedro Arenas Barreiro

Axencia Galega de Innovación

Director da Área de Servizos

Ángel de Jesús Pérez Lago

Instituto Galego de Estatística

Xefe de Sección

Ángeles Vázquez Suárez

Dirección Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica.- Consellería do Mar

Subdirectora Xeral de
Acuicultura

Beatriz Ferro Soto

Dirección Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica.- Consellería do Mar

Subdirectora Xeral de
Innovación Tecnolóxica

DX Planificación e Orzamentos

Xefa de Servicio de
Metodoloxía e Seguimento

Vicente Pérez Muñuzuri
María Consuelo Pérez
Conchi Sánchez Fernández
Mª Victoria Besada Montenegro
Juan M. Vieites Baptista de
Sousa
Roberto Alonso
Santiago Cabaleiro
Rocío Mosquera

Marta Mª Gómez Sedes

3.3 Mesa de TiCs
Principais retos e necesidades abordadas
-

Posicionar as TIC como un elemento transversal e fundamental para contribuír a dar resposta

ás distintas prioridades do Plan Estratéxico Galego 2030: Demografía, medio ambiente e cambio
climático, cohesión social e territorial e competitividade e innovación.
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-

Asegurar que Galicia dispoña das persoas coa formación dixital necesaria para dar resposta á

transformación dixital como protagonistas absolutos do cambio.
-

Promover a especialización tecnolóxica, como un factor necesario e imprescindible para

competir nunha contorna dixital.
-

Fomentar a demanda de solucións dixitais que permitan a transformación dixital dos sectores

público e privado como base para fomentar a competitividade e o crecemento.
-

Asegurar a aliñación estratéxica dos desafíos e necesidades do campo das TIC co establecido

no proceso de reflexión da futura Estratexia Dixital de Galicia 2030 e a Estratexia de
Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia.
-

Contribuír ao desenvolvemento dos proxectos definidos para a planificación, ordenación e

xestión territorial intelixente: novos poboadores rurais, prestación de servizos no medio rural,
posta en valor dos recursos endóxenos e rurais, etc.
Participantes
PERSOA ASISTENTE
Pablo Bóveda
José Antonio Núñez Fernández
Fernando Jiménez
Juan Luis Sobreira Seoane
Roberto Pérez Rodríguez
Luis Rey Fernández-Arruty
José Antonio Vázquez
Rodríguez
Rosa Méndez Calvo
Francisco Sánchez Pons
Víctor Coladas

ENTIDADE

CARGO

R Cable
Redes de Telecomunicación Galegas
Retegal S.A.
Centro Tecnolóxico das
Telecomunicacións de Galicia
Fundación Instituto Tecnolóxico de
Galicia

Responsable de Calidade,
Proxectos e Procesos Especiais.

Clúster TIC

Adxunto á xerencia

Asociación de empresas de
tecnología de Galicia
Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia
AMTEGA. Directora sociedade
dixital
CTAG - Centro Tecnolóxico de
Automoción de Galicia

Director da Área de Innovación
Aberta

Director de operacións
Arquitecto
Directora da Área de Sociedade
Dixital
Presidente

CIXTEC

Director xeral

Esteban Andión Hermida

Servizo de Avaliación e Análises

Xefe de Servizo

Sara Isabel Moyano Pérez

IGE.- Instituto Galego de Estatística

Xefe de Servizo
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3.4 Mesa de fomento da actividade económica (industria e servizos)
Principais retos e necesidades abordadas
-

Favorecer o crecemento das PEMEs, para aumentar a produtividade e crear economías de

escala asociadas a un maior tamaño empresarial. (Apostando pola especialización _RIS3 de
Galicia, a transformación dixital e avanzar cara á Fábrica do futuro, a promoción da economía
circular e desenvolver as novas oportunidades vinculadas á transición enerxética).
-

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).
-

Mellorar o capital humano e as relacións laborais (dispoñer de talento capaz de liderar o

crecemento empresarial, a innovación e a transformación dixital da economía galega).
-

Atraer investimento a Galicia

-

Mellora da produtividade na economía galega

Participantes
PERSOA ASISTENTE
Benigno Amor Barreiro
Fernando Guldrís-Xerente
Javier Doval
Omar Cerveiro Vázquez
Olga Crespo
Manuel Aurelio Colmenero
Guzmán
Maite Cancelo
José Manuel Fernández
Jose Luis Maestro Castiñeiras
Mar Rodríguez

ENTIDADE

CARGO

Asociación clúster agua
mineral y termal de Galicia

Xerente

XESGALICIA

Xerente

ATIGA

Xerente

Organización sindical CCOO
UGT-GALICIA
Colexios oficiais de enxeñeiros
industriais e enxeñeiros
técnicos industriais de Galicia

Gabinete técnico
Vicedecano

Consello galego de colexios de
economistas
IGAPE

Subdirector de
Desenvolvemento de negocio

Axencia turismo de Galicia

Director Xeral

Tee Travel

Directora Xerente

Raúl Jácome Rodríguez

Instituto Galego de Estatística

Xefe de Servizo de contas
económicas

Miguel Corgos López-Prado

Dirección Xeral de Planificación
e Orzamentos - Consellería de
Facenda e Administración
Pública

Director Xeral (actual
Conselleiro de Facenda e
Administración Pública)
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3.5 Mesa de fomento da actividade económica (sector primario)
Principais retos e necesidades abordadas
-

Fixar poboación no rural e promocionar o relevo xeracional tanto nas actividades do sector

primario como nos hábitos dos consumidores.
-

Dinamizar a cadea de valor completa do sector primario, desde a extracción, produción,

transformación e comercialización de produtos do sector primario.
-

Incrementar o tamaño e a rendibilidade das empresas do sector primario.

-

Renovar e modernizar as explotacións agrogandeiras, pesqueiras, acuícolas e forestais para

aumentar a súa competitividade.
-

Fomentar a I+D+i no sector primario.

-

Contribuír á atenuación do cambio climático e á adaptación aos seus efectos promovendo un

crecemento sustentable e a xestión eficiente de recursos naturais que permita manter a
actividade no sector primario.
-

Aproveitar as oportunidades que supón a economía circular (aliñado coa Estratexia Galega de

Economía Circular) para a mellora da eficiencia nas explotacións e xerar novos nichos de negocio.
-

Dignificar as profesións ligadas ao sector primario.

-

Promover o emprego, o crecemento, a inclusión social e o desenvolvemento local nas zonas

rurais, incluíndo a bioeconomía, economía azul e a silvicultura sustentable
-

Mellorar a xestión dos fondos comunitarios de investimento destinados ao sector (FEADER e

FEMP), especialmente en relación a unha planificación de transformación do sector.
-

Mellorar as infraestruturas portuarias e portos pesqueiros e a conexión con outras

infraestruturas de transporte, así como as telecomunicacións coa flota.
-

Mellorar a xestión das importacións, igualando as condicións das importacións doutros países

no que se refire a estándares sociais, laborais e ambientais.
-

Completar un Mapa de solos e de medio natural de Galicia que permita mellorar o

coñecemento das tipoloxías e usos de solos, superficies, especies e permita coñecer a súa
sensibilidade e resistencia fronte aos distintos axentes degradantes.
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Participantes
PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

BOAGA

Director técnico

Centro tecnolóxico da carne

Director xerente

David Robledo Sáenz

COREN

Responsable de Proxectos e I+D

CÉSAR DORADO PIN

ACRUGA

Presidente

Axencia Galega da Industria
Forestal (XERA)

Directora de Innovación

José Ramón Justo Feijóo
Miguel Fernández Rodríguez

Montserrat Rodríguez Ogea
Ricardo González Iglesias
Enrique Martínez Chamorro
José Luis Chan Rodríguez
Marcos Barreiro González
María Vázquez Ruiz de Ocenda

Clúster Madeira e o Deseño de
Galicia
Centro Investigación Forestal de
Lourizán
DX planificación e ordenación
forestal
DX gandaría, agricultura e
industrias agroalimentarias

Xerente
Director
Director xeral
Xefe servizo análise e informes

Clúster da Acuicultura

Lino Suárez Blanco

OPMEGA

Director de operacións

Roberto Alonso

ANFACO

Vicesecretario xeral

Subdirección Xeral de Planificación

Subdirector xeral

Ángel Tarrío Tobar
Marta Villaverde Acuña
Beatriz Ferro Soto

Dirección Xeral de pesca,
acuicultura e innovación tecnolóxica
Dirección Xeral de pesca,
acuicultura e innovación tecnolóxica

Subdirectora xeral
Subdirectora xeral

Modesto Arias López

ACRUGA

Secretario

María Aurora Estrada
Fernández

ACRUGA

Secretaria executiva
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GRUPO 4: COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL
4.1 Mesa de inclusión social e igualdade
Principais retos e necesidades abordadas
-

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.
-

Desenvolver accións integrais que fomenten a diversidade e a igualdade de trato e a loita

contra todo tipo de discriminación para aumentar a integración socio-laboral, a contratación e o
emprego por conta propia das persoas migrantes e outras persoas en situación de
vulnerabilidade, puntual ou crónica.
-

Impulsar a integración socioeconómica de comunidades marxinadas como a poboación xitana.

-

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.
-

Eliminar a discriminación por orientación sexual e protexer e apoiar ás mulleres que sofren

violencia de xénero.
-

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.
-

Asegurar un sistema de garantía de ingresos para as persoas, a través dunha inserción

sociolaboral con emprego digno e, de non ser o caso, garantir un sistema áxil de ingresos mínimos
para que as persoas accedan aos recursos básicos.
-

Desenvolver políticas económicas que propicien unha distribución máis xusta da riqueza e a

redución das desigualdades.
-

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.
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-

Promover unha crianza positiva e saudable para todas as familias, desenvolvendo políticas de

apoio ás familias e facilitando apoios desde os servizos sociais, sanitarios e educativos necesarios
aos grupos de poboación vulnerables.
-

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.
-

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.
-

Previr o senfogarismo para evitar a súa aparición e consolidación e eliminar o chabolismo ou

outras situacións de infravivenda.
-

Reducir a carga burocrática e simplificar os procedementos administrativos das distintas

administracións, principalmente na relación coas persoas, así como tamén coas entidades de
acción social.
-

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.
-

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.
-

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.
-

Establecer como principio transversal a igualdade de xénero como estratexia de cara a

fomentar a conciliación familiar e laboral e eliminar a fenda salarial, o teito de cristal e o
machismo.
-

Apostar pola implementación de políticas que promovan o desenvolvemento comunitario

como elemento vertebrador da cohesión social e a sustentabilidade do sistema.
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-

Realizar unha abordaxe integral e erradicar as situacións de desprotección dos e das menores

ante todo tipo de violencias (filicidios, neonaticidios, maltrato, violencia sexual, acoso escolar
etc.).
Participantes
PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

EAPN-Galicia. Rede Europea de Loita
contra a Pobreza e a Exclusión Social

Director EAPN Galicia

Fundación Juan Soñador

Coordinadora de programas
sociais

IGAXES - 3

Director

Fundación Secretariado Gitano

Directora Territorial

Ecos do Sur

Director

Juncal Blanco Granado

Emaús Fundación Social

Coordinadora

Santiago González Avión

Asociación Diversidades

Tesoureiro

Cruz Vermella

Coordinadora de Inclusión e
Emprego

Cáritas Santiago

Técnico

Mª Carmen Iglesias Rey

Organización Nacional de Cegos en
Galicia (ONCE)

Directora territorial de
Fundación ONCE-Inserta en
Galicia

Delmiro Prieto González

DOWN Galicia

Presidente

Xosé Cuns Traba
Nuria García Calvo
Carlos Rosón Varela
Eva Vera Ledo
Francisco Hurtado Durán

Carmen Isasi Vilasánchez
Rubén Iglesias Pazos

Nazaret González Martínez
Mª Jesús Pérez Piñeiro

Centro de Información á Muller da
Mancomunidade de Municipios da
Comarca de Ordes
Asociación Mulleres con
discapacidade de Galicia (ACADAR)

Directora
Secretaria

Jesús Busto Peteiro

Fundación Amigos de Galicia

Director Xeral

Bibiana Riveiro Rey

Fundación Amigos de Galicia

Traballadora social

Aurora Patiño Doval

Secretaría Xeral da Igualdade
Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza

Subdirectora xeral de
Promoción da Igualdade

Carlos Santos Guerrero

Dirección Xeral de Inclusión Social
Consellería de Política Social

Subdirector xeral de Servizos
Sociais e Xestión Económica

Noa Veiguela Fernández

Instituto Galego de Estatística (IGE)

Ángel Tarrío Tobar

Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos Consellería de Facenda
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Xefa de Sección de Difusión e
Información
Subdirector Xeral de
Planificación (Equipo de
Planificación)
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4.2 Mesa de cultura
Principais retos e necesidades abordadas
-

Desenvolvemento integral da sociedade, e a valoración da lingua galega como instrumento-

clave da nosa identidade cultural e activo útil para a cidadanía.
-

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.
-

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.
-

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.
-

Avanzar na proxección exterior e a internacionalización da produción cultural de Galicia,

logrando que Galicia sexa un referente internacional na xeración de contidos.
-

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.
-

Asegurar a calidade dos servizos públicos culturais: bibliotecas, museos, arquivos,

radiotelevisión, etc.
-

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.
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Participantes
PERSOA ASISTENTE
Ramón Domínguez Rego
Carlos Lorenzo
Francisco Díaz Pereira
Carmen Lorenzo

ENTIDADE
Asociación de Empresas Galegas do
Audiovisual (AEGA)
Asociación Galega de Xestores
Culturais
Federación Galega de Municipios e
Provincias (FEGAMP)
Escola de conservación e
restauración de bens culturais de
Galicia

CARGO
Presidente
Secretario
Técnico
Directora

Escola Galega da Paisaxe
Fundación Juana de Vega

Arquitecta e Paisaxista
Directora da Escola Galega da
Paisaxe

Nani Regueira

Federación de Librarías de Galicia

Coordinadora

Diego Rodríguez González

Federación Galega de Bandas de
Música

Vicepresidente

Consello da Cultura Galega

Integrante da Comisión de
Acción Exterior (CCG)

Isabel Aguirre Urcola

Emilia García López
Xosé Lois Regueira
Ana Trevisani
Cristina Sánchez Carretero

Manuel Núñez Singala
Vítor Belho
Anxo Lorenzo Suárez
Valentín García Gómez
Cristina Rubal González
Carmen Calviño Rodríguez
Dolores Meijomín Rodríguez
Manuel Mateo Díaz
Marta Mª Gómez Sedes
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USC- Instituto da Lingua Galega
(ILG)
Asociación de Organizadores
Profesionales de Congresos
Asociación Galega de Antropoloxía
Social e Cultural (AGANTRO)
Servizo de Normalización
lingüística.
Universidade de Santiago de
Compostela
Asociación Galega de Empresas
Musicais (AGEM)
Dirección Xeral de Políticas
Culturais
Secretaría Xeral de Política
Lingüística
Consellería de Cultura y Turismo

Director
Presidenta
Presidenta. Científica titular
INCIPIT
Director Servizo de
Normalización lingüística
Socio
Director Xeral
Secretario Xeral

Dirección Xeral de Políticas
Culturais

Subdirectora Xeral de
Bibliotecas e do Libro

Dirección Xeral de Políticas
Culturais
Axencia Galega de Industrias
Culturais (Agadic)
Consellería de Cultura e Turismo

Subdirectora Xeral de Museos e
Arquivos
Coordinadora do departamento
de Política Audiovisual

Instituto Galego de Estatística (IGE)

Subdirector de Produción
Estatística

Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos
Consellería de Facenda

Servizo de Metodoloxía e
Seguimento (Equipo de
planificación)
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4.3 Mesa de emigración e inmigración
Principais retos e necesidades abordadas
-

Mellorar a cobertura socioasistencial ao máis de medio millón de galegos repartidos polo

mundo e á poboación inmigrante.
-

Igualdade de oportunidades, acceso ao mercado laboral e a inclusión social da poboación

retornada e inmigrante.
-

Acceso universal aos servizos públicos, tanto para os galegos e galegas do exterior que

retornan a Galicia, como para o conxunto da poboación con outras nacionalidades, con
independencia da súa situación administrativa. Acceso a recursos sociais (vivenda, axudas de
inclusión, sanidade, discapacidade etc.) en función da situación de urxencia social.
-

Igualdade no acceso á sanidade pública, gratuíta e universal

-

Fortalecer os programas de apoio para o reforzo escolar e a superación dos desfasamentos

lingüísticos e traballar pola plena inclusión nas aulas.
-

Traballar pola inclusión non só coa poboación foránea, senón tamén coa poboación autóctona,

de cara a garantir unha convivencia integral e activa.
-

Obtención de datos sobre poboación migrante para análise da súa situación laboral, social, ...

-

Reforzar os mecanismos de atención ás persoas menores de idade non acompañadas.

-

Mellorar o acceso á vivenda, ben a través de programas de acceso ao alugueiro (bolsas), ben a

través da regularización de prezos e o impulso da vivenda pública.
-

Facilitar un retorno orientado e amparado a Galicia de galegos e galegas no exterior, persoas

de segunda e terceira xeración que poidan asentarse en Galicia.
-

Incrementar a poboación foránea. Facer de Galicia un lugar atraínte para residir e coa

finalidade de dinamizar demograficamente a nosa comunidade.
-

Potenciar a regularización das familias mixtas con cónxuxe ou fillos sen nacionalidade ou

familias de descendencia española directa pero sen nacionalidade que se atopen en situación
irregular así como outras persoas inmigrantes.
-

Simplificar os trámites administrativos aos que deben facer fronte as persoas retornadas e

inmigrantes. Unificación dos requisitos para o empadroamento en todos os concellos de Galicia.
-

Instar ao recoñecemento de dereitos políticos no eido local: dereito ao voto para persoas

estranxeiras non comunitarias.
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Participantes
PERSOA ASISTENTE
Manuel Pérez Vidal
María Fernanda Ruiz Martín
Saray Durán Gato

ENTIDADE
Federación de venezolanos en
Galicia
Federación de venezolanos en
Galicia

CARGO
Presidente
Coordinadora Xeral

ECOS DO SUR

Directora técnica

Yosehanna Ledesma

ACCEM

Técnica

Belén Arranz Núñez

Asociación Diversidades Acolle

Técnica

Juan Redondo Abelenda

Cruz Vermella

Coordinador do Programa de
Refuxiados/as

Liliana Rodrigues Mota

Asociación Mestura

Técnica

Xosé Lago García

Agrupación Europea de
Cooperación Territorial GaliciaNorte de Portugal

Director

José Castro

Secretaría Xeral de Emigración
Presidencia

Xefe do Servizo de Programas
Socio-asistenciais

Antonio Casas Calviño

Secretaría Xeral de Emigración

Subdirector xeral de emigración
e comunidades galegas

Joan Ribot Margarit
Fernando Brandeiro Candales
Solmary Silveira Calviño
Esteban Andión Hermida
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Dirección Xeral de Inclusión Social
Consellería de Política Social
Secretaría Xeral Técnica e do
Patrimonio
Consellería de Facenda
IGE - Instituto Galego de
Estatística
Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos
Consellería de Facenda

Servizo de Atención ás persoas
inmigrantes
Subdirector de Análise e
Coordinación
Xefa de Sección de Análise e
Estudos
Xefe do Servizo de Avaliación e
Análises (Equipo de
planificación)
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4.4 Mesa de ordenación do territorio
Principais retos e necesidades abordadas
-

Consolidar e seguir a mellorar a información e cartografía do territorio.

-

Traballar sobre as Directrices de Ordenación do Territorio, a Lei de Ordenación do Territorio

e a xerarquía de planificación en cascada (aplicación).
-

Planificación integrada das políticas e servizos, coordinadas entre as diferentes competencias.

Harmonización da normativa existente.
-

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.
-

Conectividade.

-

Mellorar a imaxe do rural, tanto da parte empresarial como do feito de vivir no rural.

-

Ordenación do territorio sen nova transformación de solo baseado na rehabilitación,

rexeneración e integración paisaxística.

Participantes

PERSOA ASISTENTE
Manuel Carbajo Capeáns
Manuel Borobio Sanchiz
Nuria Freire González
Manuel Rodríguez López
María Fernández Varela
Miguel Ángel Pérez Dubois
Luís Domínguez Castro
Melchor Fernández Fernández
Daniel Beiras García-Sabell
María Lamelas Torrijos
Belén Picos García
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ENTIDADE
Colexio Oficial de Arquitectos de
Galicia (COAG)
Colexio Oficial de Arquitectos de
Galicia (COAG)

CARGO
Arquitecto
Arquitecto

Fundación Juana de Vega

Arquitecta paisaxista

Fundación RIA

Coordinador xeral

Asociación de Grupos de
Desenvolvemento Rural (GDR) de
Galicia
Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural
Consellería do Medio Rural
Universidade de Vigo
Universidade de Santiago de
Compostela
Servizo de Asistencia Técnica a
Municipios (SATM). Deputación da
Coruña
Federación Galega de Municipios e
Provincias (FEGAMP)
Dirección Xeral de Ordenación do
Territorio e Urbanismo

Xestora GDR Ulla-TambreMondeo
Director xeral
Profesor titular
Profesor titular
Arquitecto
Técnica
Subdirectora xeral
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PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

Alfredo Fernández Ríos

Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda

Director do Departamento
técnico de estudos

Encarnación Nieto Zas

Instituto de Estudos do Territorio
Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda

Xefa do Servizo de Estudos

Carlos Iglesias Patiño

Instituto Galego de Estatística (IGE)

Miguel Corgos López-Prado
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Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos - Consellería de
Facenda e Administración Pública

Xefe do Servizo de
Coordinación e Planificación
Director Xeral (actual
Conselleiro de Facenda e
Administración Pública)
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4.3. Fase final do proceso participativo
Como xa se adiantou, e co fin de recoller as circunstancias derivadas da pandemia pola COVID-19, as
conclusións e resultados aos que se chegaron nas mesas de traballo, foron sometidas a unha
rigorosa revisión, tendo en conta as achegas dos principais xestores das políticas públicas.
Posteriormente á labor de actualización e adaptación dos traballos previos á nova realidade, tivo
lugar a definición dunha proposta de planificación estratéxica , coa definición de 5 eixes
estratéxicos de carácter transversal, 21 prioridades de actuación e 70 obxectivos estratéxicos. Para
cada un dos obxectivos estratéxicos establecéronse os principais retos e necesidades a abordar,
definíronse as liñas de actuación necesarias para a consecución dos retos, así coma os indicadores
de realización e resultado que permita o seguimento na consecución dos obxectivos. Esta estratexia,
de carácter provisional, xunto cunha serie de documentación adicional relacionada coa planificación,
foi publicada no portal web do PEG 21-22 (www.planestratexico2030.gal) para o coñecemento de
todos os participantes no proceso, e coa posibilidade en todo momento de facer as aportacións
oportunas.
Para pechar o proceso participativo, tivo luar a celebración dunhas xornadas informativas 5 con
motivo da presentación desta proposta de planificación estratéxica por parte da Dirección Xeral de
Planificación e Orzamentos – encargada dos traballos- e nas que participaron como relatores os
principais xestores das políticas públicas a levar a cabo nos eixes 1 a 4 do Plan. O principal obxectivo
destas xornadas foi dar a coñecer a todos os participantes do proceso participativo os principais
elementos da planificación definitiva: retos e necesidades detectadas, liñas de actuación a levar a
cabo e a planificación específica existente – ou en proceso de elaboración- en cada ámbito de
actuación. Coa finalidade de seguir a enriquecer en todo momento a planificación, invitouse a facer
intervencións a todos os asistentes, e tivéronse en conta novas aportacións.
A continuación recóllense os relatores participantes nestas xornadas, que tiveron como
denominador común a presentación dos traballos provisionais e proceso de elaboración do PEG 2230 por parte da Directora Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e
Administración Pública, Almudena Chacón Pichel.

5

Nos días 7 e 8 de febreiro do ano 2022.
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Eixe 1. Reto demográfico
TEMÁTICA

RELATORES

CARGO

Emprego de calidade

Covadonga Toca Carús

DX Emprego, Traballo Autónomo y
Economía Social

Atención ao benestar

Alberto Vázquez
Sanmartín

Subd. X. de Demografía e Conciliación

Heriberto García Porto

DX do Instituto Galego da Vivenda e
Solo

José Flores Arias

Xerente do SERGAS

Vivenda accesible

Protección da saúde
Benigno Rosón Calvo

Subd. X. de Sistemas e Tecnoloxías da
Información

Eixe 2. Galicia verde e sostible
TEMÁTICA

RELLATORES

CARGO

Fomento dunha economía baixa
en carbono

Paula Mª Uría Traba

DX de Planificación Enerxética e
Recursos Naturais

Mª Sagrario Pérez
Castellanos

DX de Calidade Ambiental,
Sostibilidade e Cambio Climático

Mobilidade sostible e
infraestruturas

Héctor Presas Veiga

Xefe da Área de Planificación,
Innovación e Seguridade Viaria

Patrimonio natural

Belén Mª Do Campo
Piñeiro

DX de Patrimonio Natural

Cambio climático

Eixe 3. Crecemento e competitividade
TEMÁTICA

I+D+i

Sociedade dixital

Fomento de emprendemento e
investimento
Turismo

PONENTE

Patricia Argerey Vilar

Directora da Axencia Galega de
Innovación

Mª Mar Pereira Álvarez

Directora da Axencia Para a
Modernización Tecnolóxica de
Galicia

Norberto Penedo Rey

Director da Área de
Competitividade do Igape

Emilio José De La
Iglesia Lema

Xerente ATURGA

Alfredo Fernández Ríos

Subd. de planificación e
dinamización do medio rural

Beatriz Ferro Soto

Subd. X. de Innovación
Tecnolóxica

Sector agrogandeiro, forestal e
do mar
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CARGO
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Eixe 4. Cohesión social e territorial
TEMÁTICA

PONENTE

Educación inclusiva e de calidade

CARGO

José Luis Mira Lema

SX de Educación e
Formación Profesional

Aurora Patiño Doval

SX de Promoción da
Igualdade

Ana María Aboy Fernández

SX. de Prestacións e
Programas de Inclusión

Anxo Manuel Lorenzo Suárez

SX de Cultura

Enrique Luis De Salvador
Sánchez

Director do IET

Igualdade e inclusión social

Cultura
Cohesión territorial

A estas xornadas foron invitados os mesmos participantes que os que figuran no apartado anterior
4.2, xunto cos seguintes novos asistentes:
PERSOA ASISTENTE
Belia Méndez Rial
Pablo Pérez Vázquez
Patricia Sánchez
Susana Martínez Salce
José María Romero Fidalgo
Ruth Rodríguez Ferreiros

ENTIDADE
SX de deporte
Colexios oficiais de enxeñeiros
industriais e enxeñeiros técnicos
industriais de Galicia
Asociación Sectorial Forestal de
Galicia (ASEFOGA)
Unións Agrarias
ACIS_SERGAS
Asociación Galega de Cooperativas
Agroalimentarias (AGACA)

Rocío Rodríguez López

Asociación de Empresas de
Inserción de Galicia (AEIGA)

Zeltia Lado Lago

DX Formación e Colocación

Cristina Fabeiro Varela
Ines Salteiro Leis
Carlos Fernández Lamigueiro
Carla Miranda Iglesias
Leticia Vila Posada
Lucía Ruanova Domínguez
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Consello Galego de Relacións
Laborais
POI (Plataforma de organizacións
de infancia)
CERMI GALICIA
Federación galega de dano cerebral,
FEGADACE
Federación galega de dano cerebral,
FEGADACE
Federación de asociacións galegas
de familiares de enfermos de

CARGO
Xefa de servizo deporte escolar

Director de Xestión

Gabinete técnico
Director Área
Desenvolvemento e Innovación
Responsable de estudos
socioeconómicos
Técnica responsable da área de
orientación e acompañamento
á inserción
Directora Xeral
Secretaria
Responsable secretaría técnica
Pesidente Consello Territorial
de ONCE en Galicia
Traballadora social
Técnica de formación
Traballadora social
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PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

alzheimer e outras demencias FAGAL
Marta Andrade Blanco

UNICEF

Responsable de sensibilización
y políticas de infancia

José Santiso Vázquez

Consello Galego de Colexios de
Aparelladores e Arquitectos
Técnicos

Arquitecto Técnico

Concepción Miguélez Arrizado

Instituto Galego de Estatística

Xefa de Serizo de
Infraestrutura e Técnicas
Estatísticas

Eloína Núñez Masid
Adriana Regueira Pan
Juan Manuel González Lorenzo
Cristina Enjamio Cabado
Patricia Vérez Cotelo
Alberto Vázquez Sanmartín
Fernando Val López
Alejandra Cao
José Luis Ares Suárez
Mª Luz Macho Eiras
Elena Pérez
Victor Medialdea Ramos

Francisco Méndez Gómez
Javier Domínguez Lino
Teresa Alvariño
Manoel Santos
Nicolás López-Jiménez
Rosa Blanca Rodríguez
Gutiérrez
Rubén Hilario
Leticia Rodríguez Hernández
Alba Torreira Puga
Susana Martínez Salces
F. Javier Barreiro Cordeiro
Pablo Fernandes Alonso
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Xerencia de Xestión Integrada de
Santiago de Compostela e Barbanza
Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia – 061
Xerencia de Xestión Integrada de
Ferrol
Xerencia da Área Sanitaria de
Ourense, Verín e O Barco
Colegio oficial de API Coruña
Consellería de Política Social
ENERGYLAB
ENDESA Noroeste
APYDE_Asociación Productores y
Distribuidores de Energía de Galica
DX Calidade Ambiental . -

Xerente
Directora
SX de Humanización, calidade e
atención á cidadanía
Directora de Recursos
Económicos
Vicepresidenta
Subd. X. de Demografía e
Conciliación
Director xeral
Directora Territorial
Xerencia
Subdirec. Xeral de Meteoroloxía
e Cambio Climático

ENDESA Noroeste
Asociación empresarial de alquiler
de vehiculos con y sin conductor de
Galicia (GALEVAL)
SNCCOO
SOGAMA
Centro Tecnológico del Agua
Galicia – CETAQUA

Secretario de Cambio de
Modelo Produtivo e
Sostibilidade
Presidente
Manager

Greenpeace España
Seo/Birdlife

Coordinador en Galicia
Responsable para Galicia

Espina y Delfín S.L.

Administradora

Asociación Mutua Motera
Viaqua, Gestión Integral de Aguas
de Galicia S.A.U.
Unións Agrarias
Unións Agrarias
Unións Agrarias
Colexio Oficial de Biólogos de
Galicia

Coordinador voluntariado y
acción sociak
Directora Desenvolvemento
Sostible
Gabinete Técnico
Administración
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PERSOA ASISTENTE

ENTIDADE

CARGO

David Cabañó

DX Politica Financeira, Tesouro e
Fondos Europeos

Director Xeral

Javier Osuna

Clúster Alimentario de Galicia

Luis Barros Ríos
Enrique Rohrer Sobrino

ATENDO
Axencia Galega de Innovación

Manuel Aranda

CTAG - Centro Tecnolóxico de
Automoción de Galicia
Cidade Tecnolóxica de Vigo

Laura González Dopeso

Axencia de Turismo de Galicia

Luis Moreno

César C. Sánchez-Ballesteros
Jesús Castro Baamonde
José Carlos Rodríguez del Río
José García Costas
Laura Otero Rúa
Alfredo Ramos
Luis Pérez Freire
Isaías Calvo de la Uz
Diego Barral
Patricia Sánchez Lorenzo
Susana Martínez Salce
Marcos Pérez Gulín
Francisco Dans del Valle
Teresa Mª Gutiérrez López
Alberte Piñeiro Tubío
Cristina Vázquez Muíño
Torcuato Teixeira Valoria
Jesús Oitavén Barcala
José Antonio Campo Andión
Sandra Montero Nogareda
Delia Irene Martínez Conde
Felipe Balboa Fernández

Responsable Business Factory
Food
Fundador/CEO
Coordinador unidade
planificación e cooperación
estratéxica
Director
Xerente
Xefa da Área de Calidade e
Proxectos europeos

FEPROHOS (Federación de
Hostelería de Pontevedra)

Presidente

Organización sindical CCOO

Secretario acción sindical

Organización sindical UGT

Secretario xeral

Consello Galego de Cámaras
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
GALICIA
R Cable
Centro Tecnolóxico das
Telecomunicacións de Galicia

Presidente
Asesora Servicio Información
Comunitaria e Innovación
Director en Galicia

AGADER
Asociación Sectorial Forestal de
Galicia (ASEFOGA)
Asociación Sectorial Forestal de
Galicia (ASEFOGA)
Unións Agrarias

Director
Subdirector de Promoción
Internacional e Rural
Intelixente
Secretario xeral
Directora técnica
Gabinete técnico

Fundación Galicia Sustentable

Presidente

Asociación Forestal de Galicia (AFG)

Director

Augas de Galicia

Directora

Consellería do Medio Rural

S.X de recursos forestais
Vogal Servizos da Asociación
Profesional de empresas
medioambientais
Presidente

APROEMA
Pescagalicia-ARPEGA-Obarco
Dirección xeral de avaliación e
reforma administrativa
Instituto Galego de Estatística
FeSP-UGT

Director xeral
Director
Secretaria sector de ensino

FeSP-UGT

Secretaria xeral

UGT-GALICIA

Gabinete técnico

Sabrina Molinos Castro

DOWN GALICIA

Coordinadora de programas

Alba Iglesias López

DOWN GALICIA

Responsable de comunicación

Mar Nogueira Sánchez
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SX Igualdade
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PERSOA ASISTENTE
Mar Varela Lafuente
Iván Estévez Sabucedo
María Ramos Pereira
Abel López Rey

ENTIDADE

CARGO

Clúster Audiovisual Galego
Federación Galega de Bandas de
Música
DX Ordenación do territorio e
urbanismo
DX Ordenación do territorio e
urbanismo

Xerente

José Antonio Serantes
Barbeito

Instituto de Estudos do Territorio

Raquel Bahíllo Varela

DX Administración Local

Ana María Álvarez Franco
José Manuel Trigo Trigo

Antonio Fuentetaja Cervelo
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FUNDACIÓN ÉRGUETEINTEGRACIÓN
AGAFAN (Asociación galega de
Familias Numerosas)
Federación de asociacións en favor
das persoas con discapacidade
intelectual (FADEMGA Plena
Inclusión Galicia)

Presidente
Xefa do servizo xestión
económica e orzamentaria
servizo xestión económica e
orzamentaria
Director departamento técnico
de estudos
SX xestión e cooperación
económica coas entidades
locais
Coordinadora
Vicepresidente

Director gerente
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Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Homes e mulleres
Persoas atendidas accións e programas de orientación laboral. Homes e mulleres
Participantes en accións de formación. Homes e mulleres
Persoas que participan no procedemento de recoñecemento experiencia profesional. Homes e mulleres
Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Homes e mulleres
Persoas atendidas en accións e programas de orientación laboral. Homes e mulleres
Participantes con discapacidade. Homes e mulleres
Entidades de emprendemento
Familias monoparentais que reduciron a súa xornada laboral. Homes e mulleres
Beneficiarios de acordos de flexibilidade. Homes e mulleres
Actividades de conciliación da vida familiar e laboral
Participantes que reciben actuacións destinadas á mellora da súa situación no ámbito laboral. Homes e mulleres
Acordos acadados en materia laboral
Accións de formación e información desenvoltas en materia de prevención de riscos laborais
Entidades de economía social beneficiadas
Participantes en accións de formación. Homes e mulleres
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1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.2
1.2.2
1.2.2
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Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación subvencionadas
Familias beneficiarias da tarxeta benvida
Menores en situación de acollemento familiar. Homes e mulleres
Menores participantes nos programas Mentor e de traballo remunerado e formación ocupacional en centros de reeducación. Homes e mulleres
Medidas de apoio ás familis numerosas
Participantes en proxectos de voluntariado. Homes e mulleres
Persoas mozas que reciben axudas. Homes e mulleres
Participantes en programas de xuventude. Homes e mulleres

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

1.1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2
1.1.3
1.1.3
1.1.3
1.1.3
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1.1.5
1.1.5

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

Eixe Eixe 1. O reto demográfico

PRINCIPAIS INDICADORES DE REALIZACIÓN

5.1. INDICADORES DE REALIZACIÓN

5. PRINCIPAIS INDICADORES EMPREGADOS NO PEG 22-30
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1.3. Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade
1.3.1 Vivendas protexidas
1.3.1 Axudas concedidas para o acceso á vivenda
1.3.2 Vivendas rehabilitadas
1.3.2 Axudas concedidas para a rehabilitación de vivenda
1.4. Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
1.4.1 Número de e-interconsultas
1.4.1 Número de consultas en atención hospitalaria
1.4.1 Persoas beneficiarias de prestacións ortoprotésicas (total para ambos sexos)
1.4.1 Número de consultas en atención primaria
1.4.1 Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia e á saúde mental. Homes e mulleres
1.4.1 Persoas beneficiarias de programas de atención sociosanitaria. Homes e mulleres
1.4.1 Número de informes de avaliación de tecnoloxías sanitarias realizados
1.4.2 Número de doses administradas en primovacinación
1.4.2 Número de doses de vacinas administradas a persoas adultas
1.4.2 Participantes no programa de cribado de cancro de colon (total ambos sexos)
1.4.2 Participantes no programa de cribado de cancro de mama (total ambos sexos)
1.4.2 Participantes no programa de cribado de cancro de cérvix (total ambos sexos)
1.4.2 Participantes en programas de prevención do consumo de tabaco (total ambos sexos)
1.4.2 Participantes en programas de cesación tabáquica (total ambos sexos)
1.4.3 Poboación beneficiada por servizos dixitais de xestión de patoloxías crónicas ou outros servizos específicos na área de
1.4.3 Número de e-interconsultas
1.4.4 Custe medio por receita
1.4.4 Número de receitas dispensadas
1.4.4 Porcentaxe de prescrición de especialidades farmacéuticas xenéricas
1.4.4 Entregas realizadas ás unidades de consumo
1.4.4 Enquisas a realizar a mandos intermedios para a detección de necesidades
1.4.4 Cursos realizados. Homes e mulleres
1.4.4 Actividades formativas de simulación avanzada
1.4.5 Centros hospitalarios construídos e/ou mellorados
1.4.5 Centros de saúde construídos e/ou mellorados
1.4.5 Número de equipos de alta tecnoloxía sobre os que se actúa
1.4.5 Número de informes sobre alta tecnoloxía desenvoltos
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1.4.6
1.4.6
1.4.6
1.4.6
1.4.6
1.4.6
1.4.6
1.4.6
1.4.6
1.4.6
1.4.6
1.4.7
1.4.7
1.4.7
1.4.7

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados. Homes e mulleres
Entidades beneficiadas en proxectos de I+D+i
Accións de coordinación a organizar para as melloras no desenvolvemento profesional
Reunións de grupos de traballo para a elaboración do proceso de captación do persoal investigador
Patentes xestionadas
Convenios subscritos coas fundacións de investigación sanitaria
Ideas/proxectos a recibir dos nodos de innovación
Proxectos executados no Living Lab
Participación en iniciativas das redes internacionais
Actividades internacionais organizadas
Participación en proxectos europeos
Entidades deportivas beneficiadas
Actuacións en infraestruturas e equipamentos deportivos
Participantes en idade escolar en programas de promoción deportiva. Homes e mulleres
Número de licenzas federativas. Homes e mulleres
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2.3.1
2.3.1
2.3.1
2.3.1
2.3.1
2.3.2
2.3.2
2.3.2
2.3.2
2.3.2
2.3.2
2.3.3
2.3.3
2.3.3
2.3.3
2.3.3
2.3.3
2.3.3

Poboación beneficiada pola actuación e que diminúe o seu risco coas labores de prevención
Poboación atendida polo sistema de atención ás emerxencias
Profesionais de intervención ante as urxencias
Chamadas atendidas polos servizos de emerxencias
Medios técnicos adquiridos para o sistema de emerxencias e de protección civil
Número de efectivos
Lumes
Número de actuacións en infraestruturas
Superficie de mellora forestal
Novos equipos
Poboación beneficiada das medidas de prevención contra incendios forestais
Actuacións de estudo, difusión e promoción
Número de proxectos de carácter ambiental
Determinacións en materia de calidade do aire, da auga e de meteoroloxía
Poboación beneficiada por medidas de planificación para prevención de catástrofes e restauración de zonas danadas
Número de efectivos
Número total de persoas beneficiarias
Axudas concedidas
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2.1. Fomento dunha economía baixa en carbono baseada en fontes de enerxía máis limpas e menos agresivas co medio ambiente, dando prioridade
as fontes de enerxía renovables. Potenciar a eficiencia enerxética en todos os sectores: público, industrial e doméstico
2.1.1 Redución do consumo de enerxía final
2.1.1 Axudas concedidas en eficiencia enerxética
2.1.2 Capacidade adicional para producir enerxía renovable
2.1.2 Axudas concedidas ao fomento das enerxías renovables
2.2. Garantir unha mobilidade sustentable
2.2.1 Actuacións e medidas de intermodalidade executadas
2.2.1 Concellos adheridos ao plan de transporte metropolitano ou a Área de Transporte de Galicia
2.2.1 Número de viaxes realizadas en transporte metropolitano ou na Área de Transporte de Galicia
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

Eixe Eixe 2. Galicia verde e sostible

PRINCIPAIS INDICADORES DE REALIZACIÓN

93

2.4.1
2.4.1
2.4.1
2.4.2
2.4.2
2.4.2
2.4.3
2.4.3
2.4.3
2.4.4
2.4.4
2.4.4
2.4.4
2.4.4
2.4.5
2.4.5
2.4.5
2.4.5
2.4.5
2.4.5
2.4.5

Actuacións de abastecemento e saneamento e depuración
Volume das augas residuais tratadas nas EDARes
Quilometraxe de tubaxe de rede de saneamento de nova instalación ou mellorados
Actuacións de abastecemento e saneamento e depuración
Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga
Quilometraxe de tubaxe de rede de abastecemento de nova instalación ou mellorada
Número de puntos de vertedura emendados
Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga
Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellorado Dominio Público Hidráulico
Proporción de residuos perigosos reciclados sobre o total
Residuos urbanos recollidos selectivamente
Número de proxectos de carácter ambiental
Superficie total de chan rehabilitado
Actuacións en rehabilitación do solo
Axudas en materia de conservación da natureza a súa biodiversidade e dos recursos cinexéticos e piscícolas
Número de axudas en materia de conservación da natureza
Número de axudas en materia de conservación da biodiversidade
Número de axudas en materia de recursos cinexéticos e piscícolas
Actuacións vinculadas coa mellora do coñecemento e do estado de conservación de hábitats e especies silvestres
Actuacións vinculadas co uso público
Hectáreas cubertas por accións de conservación da biodiversidade
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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
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3.1. Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas
3.1.1 Número de empresas que reciben axudas
3.1.1 Investimento privado en paralelo ao apoio público en proxectos de innovación ou I+D
3.1.1 Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados. Homes e mulleres
3.1.1 Entidades beneficiadas en proxectos de I+D+i
3.1.1 Número de proxectos financiados no eido da explotación dos recursos mariños vivos.
3.1.1 Número de proxectos de I+D+i no sector agro gandeiro
3.1.2 Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados. Homes e mulleres
3.1.2 Patentes rexistradas
3.1.2 Número de artigos ou traballos indexados en materia científica
3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible
3.2.1 Número de servizos públicos dixitais postos en marcha accesibles desde dispositivos móbiles
3.2.1 Número de procesos automatizados
3.2.1 Número de conxuntos de datos dispoñibles para a súa reutilizacion e compartición
3.2.2 Número de usuarios da rede CeMIT
3.2.2 Número de aulas dixitalizadas
3.2.2 Número de actividades planificadas para a promoción do talento dixital
3.2.3 Número de sistemas especializados para a xestión territorial desenvolvidos
3.2.3 Número de emprazamentos (torres) de soporte para equipamentos de telefonía móbil construídos para a cobertura no rural
3.2.3 Axudas concedidas para a conectividade de empresas e fogares
3.2.3 Número de servizos, sistemas ou grandes funcionalidades construídas no ámbito do turismo e da cultura
3.2.4 Número de actuacións realizadas para a transformación dixital das PEMES
3.2.4 Número de servizos implementados no eido da iniciativa GaiásTech
3.2.4 Número de proxectos/iniciativas desenvolvidas no marco do ecosistema GobTech

Eixe Eixe 3. Competitividade e cremento

PRINCIPAIS INDICADORES DE REALIZACIÓN
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3.4.1 Número de portos con actuación
3.4.1 Ratio ocupación privativa do dominio público portuario Galego (Solo ocupado / Solo dispoñible total)
3.4.1 Presuposto destinado a inversións portuarias por número de embarcacións base nos portos
3.4.1 Presuposto destinado a mantemento portuario por número de embarcacións base nos portos
3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo
3.5.1 Explotacións agrarias e/ou gandeiras que se acollen a medidas de mellora en investimentos produtivos
3.5.1 Persoas mozas que se acollen a medidas de incorporación como titulares en explotacións agrarias. Homes e mulleres
3.5.1 Axudas concedidas aos sectores agrario e agroalimentario
3.5.1 Capital asegurado polas explotacións agrarias
3.5.1 Número de iniciativas de eficiencia enerxética realizadas
3.5.1 Número de iniciativas en materia de biodiversidade

3.3. Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento
3.3.1 Número de empresas que reciben axudas
3.3.1 Axudas concedidas
3.3.1 Investimento privado que acompaña á axuda pública
3.3.1 Axudas concedidas ao sector do comercio
3.3.1 Número de instalacións inspeccionadas
3.3.1 Número de instalacións renovadas.
3.3.1 Campañas de difusión e promoción
3.3.1 Novos establecementos comerciais
3.3.1 Número de proxectos
3.3.1 Persoas beneficiarias. Homes e mulleres
3.3.2 Número de empresas que reciben axudas
3.3.2 Investimento privado que acompaña á axuda pública
3.3.2 Participantes en accións de formación. Homes e mulleres
3.3.3 Número de empresas que reciben axudas
3.3.3 Investimento privado que acompaña á axuda pública
3.4. Promover as infraestruturas produtivas e as de rede
3.4.1 Quilometraxe total de estradas con actuacións de conservación
3.4.1 Porcentaxe de amortización do investimento desenvolvido mediante xestión indirecta para a construción e acondicionamento de estradas
3.4.1 Quilometraxe total de estradas de nova construción
3.4.1 Quilometraxe total de estradas con actuacións de mantemento, acondicionamento e mellora
3.4.1 Proxectos en materia de infraestruturas e equipamentos en portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e fondeadores
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3.5.2 Programas de control e erradicación de enfermidades no eixo da sanidade animal e vexetal
3.5.2 Inspeccións na loita e prevención de pragas e outros perigos que afecten á seguridade animal e vexetal
3.5.2 Explotacións gandeiras beneficiadas (de medidas de protección, axudas, actuacións, etc. Relacionadas coas actividades pertinentes)
3.5.2 Inspeccións no programa de hixiene da produción primaria agraria
3.5.3 Investimento privado que acompaña á axuda pública
3.5.3 Superficie de actuación
3.5.4 Axudas concedidas ao sector pesqueiro e acuícola
3.5.4 Axudas concedidas para o desenvolvemento sostible das zonas costeiras
3.5.4 Número de proxectos de apoio á innovación, aos servizos de asesoramento e asociacións con científicos.
3.5.4 Número de proxectos de fomento de novas empresas de acuicultura
3.5.4 Número de proxectos de fomento do relevo xeracional
3.5.4 Número de proxectos de reemplazamento e modernización de motores e eficiencia enerxética
3.5.4 Número de proxectos en investimentos produtivos en acuicultura
3.5.4 Proxectos de apoio á xestión de recursos
3.5.4 Proxectos de mellora de capacidade produtiva
3.5.5 Participantes en accións de formación. Homes e mulleres
3.5.5 Incremento do número de alumnos matriculados nos Centros de Formación e Experimentación Agroforestal
3.5.6 Número de empresas que reciben axudas
3.5.6 Camiños rurais construídos e/ou mellorados
3.5.6 Investimento privado que acompaña á axuda pública
3.5.6 Zonas de reestruturación
3.5.6 Instrumentos de recuperación de terra agraria
3.5.6 Planes estratéxicos elaborados
3.5.6 Contratos vixentes de arrendamento de terras
3.5.6 Número de axudas relacionadas coas estratexias de desenvolvemento local
3.6. Fomentar o turismo sustentable e de calidade
3.6.1 Accións de mellora sobre o Camiño de Santiago
3.6.1 Accións de promoción de produtos turísticos
3.6.1 Axudas concedidas para potenciar o turismo en Galicia

TOMO III – PEG 22-30

97

4.1. Promover unha educación inclusiva e de calidade
4.1.1 Redución do consumo anual de enerxía primaria en edificios públicos
4.1.1 Centros docentes con rendemento enerxético mellorado
4.1.1 Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación subvencionadas
4.1.1 Actuacións de mellora en centros educativos
4.1.1 Novos postos escolares
4.1.1 Alumnado matriculado en centros públicos. Homes e mulleres
4.1.1 Alumnado matriculado en centros privados concertados. Homes e mulleres
4.1.1 Capacidade das aulas de instalacións educativas novas ou modernizadas
4.1.1 Centros públicos apoiados para o desenvolvemento dos servizos, produtos e procesos dixitais
4.1.2 Redución do consumo anual de enerxía primaria en edificios públicos
4.1.2 Centros docentes con rendemento enerxético mellorado
4.1.2 Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación subvencionadas
4.1.2 Actuacións de mellora en centros educativos
4.1.2 Novos postos escolares
4.1.2 Número de efectivos
4.1.2 Alumnado matriculado en centros públicos. Homes e mulleres
4.1.2 Alumnado matriculado en centros privados concertados. Homes e mulleres
4.1.2 Capacidade das aulas de instalacións educativas novas ou modernizadas
4.1.2 Centros públicos apoiados para o desenvolvemento dos servizos, produtos e procesos dixitais
4.1.3 Número de efectivos
4.1.3 Participantes en ciclos formativos. Homes e mulleres
4.1.3 Participantes no procedemento de acreditación de competencias profesionais. Homes e mulleres
4.1.3 Participantes que realizaron as ensinanzas de formación profesional pola modalidade de FP dual. Homes e mulleres
4.1.4 Alumnado beneficiario por bolsas. Homes
4.1.4 Alumnado beneficiario por bolsas. Mulleres
4.1.4 Alumnado matriculado no sistema universitario de Galicia. Homes e mulleres
4.1.4 Campus de especialización acreditados
4.1.4 Novos graos implantados no SUG
4.1.4 Novos máster implantados no SUG
4.1.4 Máster co selo de excelencia
4.1.4 Graos duais
4.1.4 Centros docentes innovadores
4.1.4 Actividades de reciclaxe e formación continua

Eixe Eixe 4. Cohesión social e territorial

PRINCIPAIS INDICADORES DE REALIZACIÓN
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4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.2
4.2.2
4.2.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.4
4.2.4
4.2.5
4.2.5
4.2.5
4.2.6
4.2.6
4.2.6
4.2.6
4.2.6
4.2.6
4.2.6
4.2.6

Persoas perceptoras da RISGA. Homes e mulleres
Persoas beneficiadas. Homes e mulleres
Persoas en risco de exclusión atendidas para cobertura de necesidades básicas. Homes e mulleres
Participantes en situación ou risco de exclusión social. Homes e mulleres
Persoas galegas residentes no exterior e retornadas. Homes e mulleres
Persoas migrantes, participantes de orixe estranxeira, minorías. Homes e mulleres
Persoas usuarias dos servicios sociais comunitarios con intervención social aberta rexistrados no SIUSS. Homes e mulleres
Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia. Homes e mulleres
Participantes en programas de prevención da dependencia. Homes e mulleres
Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia. Homes e mulleres
Participantes con discapacidade. Homes e mulleres
Mulleres que recibiron información, atención ou asesoramento
Mulleres beneficiarias do programa de autoemprego da muller (EMEGA)
Mulleres pertencentes a colectivos máis vulnerables que participan nas actuacións
Mulleres atendidas nos programas de protección e apoio a vítimas da violencia de xénero
Mulleres en atención psicolóxica nos programas de protección e apoio a vítimas da violencia de xénero
Mulleres vítimas de violencia de xénero en programas de inserción laboral
Mulleres vítimas de trata ou explotación sexual
Mulleres vítimas de violencia de xénero atendidas en centros de acollida
Menores atendidos nos programas de protección e apoio a vítimas da violencia de xénero. Homes e mulleres
Menores en atención psicolóxica atendidos nos programas de protección e apoio a vítimas da violencia de xénero. Homes e mulleres
Menores atendidos en centros de acollida nos programas de protección e apoio a vítimas da violencia de xénero. Homes e mulleres

TOMO III – PEG 22-30

4.1.5 Número de efectivos
4.1.5 Participantes en programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento (PMAR). Homes e mulleres
4.1.5 Participantes en programas de reforzo, orientación e apoio -PROA. Homes e mulleres
4.1.5 Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de Formación. Homes e mulleres
4.1.6 Centros que participan en PFPP
4.1.6 Participantes en actividades de formación. Homes e mulleres
4.1.6 Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de Formación. Homes e mulleres
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
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4.3.1 Actuacións e programacións culturais desenvolvidas
4.3.1 Axudas concedidas aos sectores culturais: artes escénicas, música, audiovisual, libro, artes visuais etc.
4.3.2 Actividades culturais planificadas e executadas nas bibliotecas, museos e arquivos, así como nos centros de interpretación
4.3.2 Persoas que fan uso da rede de bibliotecas de Galicia. Homes e mulleres
4.3.3 Obras e proxectos de conservación, restauración, protección e promoción do patrimonio cultural
4.3.4 Axudas concedidas para o fomento da lingua galega
4.3.4 Participantes en accións de formación. Homes e mulleres
4.4. Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servicios no territorio baixo o concepto de cidade única
4.4.1 Actuacións de estudo, difusión e promoción
4.4.1 Número de actuacións de mellora de contornos urbanos e dos núcleos rurais
4.4.1 Estudos, proxectos, informes e/ou ditames en materia de urbanismo e ordenación do territorio e litoral
4.4.1 Hectáreas cartografadas
4.4.1 Plans en elaboración
4.4.1 Ordes de reposición da legalidade urbanística executadas de forma voluntaria
4.4.1 Ordes de reposición da legalidade urbanística executadas subsidiariamente pola administración
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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 1. O reto demográfico

PRINCIPAIS INDICADORES DE RESULTADO

7,0

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

Cooperativas e sociedades laborais vixentes en Galicia

1.1.4

1.1.5

100

363,0

Número

Número de empresas que contan con plans de igualdade

1.1.4

3.020,0

75,0

1.1.4

Número

85,6

Porcentaxe

85,6

6.000,0

78,0

75,0

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

Porcentaxe

Número

Porcentaxe

Porcentaxe

85,0

76.307,0

53.267,0

Valor
Referencia

Porcentaxe do coñecemento empresarial da RSE en Galicia

Porcentaxe de persoas ocupadas que remataron a formación con resultado
favorable do total de persoas ocupadas que a iniciaron.
Participantes que obteñen un emprego, incluído por conta propia e mellora da
competitividade das empresas.
Excedencias para coidado de fillos/as e familiares solicitadas por mulleres en
comparación cos homes.

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

Participantes que obteñen un emprego, incluído por conta propia, nos seis meses
Número de persoas
seguintes tras recibir orientación laboral ou participar en programas de emprego
Participantes que obteñen un emprego, incluído por conta propia nos doce meses
Número de persoas
seguintes tras recibir orientación laboral ou participar en programas de emprego
Porcentaxe de persoas que obteñen unha acreditación de competencias do total de
Porcentaxe
persoas avaliadas

Unidade de medida

1.1.4

1.1.4

1.1.3

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.1

1.1.1

Indicador

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

5.2. INDICADORES DE RESULTADO

2021

2020

2020

2020

2020

2.020,0

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Ano do
valor de
referencia

3.940,0

16,0

2.500,0

85,0

100,0

78,0

6.552,0

82,0

80,0

90,0

86.094,0

63.029,0

Meta 2030
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3.400,0

11,0

1.500,0

80,0

90,0

82,0

6.240,0

80,0

78,0

87,0

81.201,0

58.148,0

Hito 2025

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

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

Entidades do rexistro de voluntariado galego

Persoas voluntarias inscritas no rexistro de voluntariado galego

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

1.2.1

1.2.1

1.2.2

1.2.2

1.2.2

Vivendas e edificios rehabilitados

1.3.2

101

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

1.3.1

Indicador

1.3. Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

Porcentaxe

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

1.2.1

Número

Número

Unidade de medida

Persoas

Número

Razón

Tanto por mil

Porcentaxe

Taxa de escolarización de poboación de 0 a 3 anos

Unidade de medida

1.2.1

Indicador

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

Eixe 1. O reto demográfico

5.642,0

5.000,0

Valor
Referencia

5.761,0

44.813,0

1.075,0

1,0

5,7

52,0

2020

2020

Ano do
valor de
referencia

2.021,0

2021

2021

2020

2020

2020

Ano do
valor de
referencia
curso 202043,0
2021

Valor
Referencia

40.000,0

30.000,0

Meta 2030

7.437,0

51.750,0

1.350,0

1,2

5,0

70,0

55,0

Meta 2030
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40.000,0

25.000,0

Hito 2025

6.742,0

48.000,0

1.200,0

1,1

5,1

60,0

50,0

Hito 2025

Cobertura vacinal (primovacunación)

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

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

Porcentaxe de Poboación adulta galega que fuma a diario

1.4.2

1.4.2

1.4.2

1.4.2
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1.4.3

1.4.3

1.4.3

1.4.3

1.4.3

Porcentaxe

Porcentaxede altas hospitalarias en seguimento polo programa Conecta 72

1.4.1

Porcentaxe Especialidades e centros de primaria que utilizan os sistemas de
telemedicina.
Porcentaxe de profesionais sanitarios que acceden os sistemas de big data do
SERGAS.

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

Porcentaxe de centros sanitarios con sistemas de xestión da relación dixital ca
cidadanía implantados (CRM)
Porcentaxe Implantación historia clínica electrónica orientada a problemas de
saúde

Porcentaxe

Porcentaxe de consultas telefónicas

1.4.1

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Días

Tempo medio de espera das primeiras consultas de enfermidade

1.4.1

Días

Días

Porcentaxe

Tempo medio de espera cirúrxica das patoloxías de prioridade 1

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

1.4.1

1.4.1

1.4.1

Indicador

1.4. Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

1,0

20,0

0,0

2,0

5,0

17,0

0,0

45,0

99,7

85,0

54,7

50,0

18,0

3,9

75,0

Valor
Referencia

2020

2020

2020

2020

2020

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15,0

65,0

55,0

99,8

100,0

40,0

42,0

15,0

3,7

79,0

Meta 2030
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50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

16,0

50,0

se parte de
cero
2018

50,0

99,8

95,0

40,0

45,0

17,0

3,8

77,0

Hito 2025

2020

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Ano do
valor de
referencia

Porcentaxe de produtos unificados coa plataforma loxística

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

Porcentaxe de poboación con infraestruturas hospitalarias novas e/ou melloradas

1.4.4

1.4.5

1.4.5

Licenzas federativas

1.4.7

103

Número de persoas

1.4.7
Número

Número de persoas

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

Porcentaxe

Poboación que practica actividade física e deporte

Porcentaxe de investigadores mulleres da acción estratéxica en saúde

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

1.4.7

1.4.6

Porcentaxe de investigadores homes da acción estratéxica en saúde

Porcentaxe de utilización dos medicamentos biosimilares

1.4.4

1.4.6

Porcentaxe de prescrición de xenéricos

Porcentaxe de profesionais sanitarios do SERGAS que utilizan sistemas de
Porcentaxe
intelixencia artificial para o diagnostico asistido
Porcentaxe de cidadáns que utilizan os tramites dixitais como principal método de
Porcentaxe
entrada o sistema sanitario

1.4.4

1.4.3

1.4.3

2021

2020

227.558,0

176.048,0

1.008.676,0

53,7

46,3

2021

2021

2021

2021

2021

se parte de
0,0
cero
se parte de
0,0
cero

15,3

81,0

2020

2020

10,0
45,0

2020

0,0

33,0

26,0

258.095,0

193.622,0

1.109.374,0

50,0

50,0

88,0

TOMO III – PEG 22-30

235.886,0

182.491,0

1.045.593,0

45,0

45,0

68,0

33,0

84,0

82,0

16,0

48,0

50,0

50,0

46,0

25,0

25,0

Mellora da eficiencia enerxética primaria en relación ao escenario tendencial do
modelo PRIMES 2007
Consumo final bruto de enerxía procedente de fontes de enerxía renovables
respecto do total
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2.2.1

Unidade de medida

Porcentaxe

Porcentaxe

Unidade de medida

Número de usuarios que utilizan o transporte metropolitano en autobús en Galicia
Número de persoas
dentro das áreas constituídas ao efecto en aplicación do Plan de Transporte
Metropolitano ou na Área de Transporte de Galicia

Indicador

2.2. Garantir unha mobilidade sustentable

2.1.2

2.1.1

Indicador

14.261.100,0

Valor
Referencia

37,7

37,3

Valor
Referencia

2019

Ano do
valor de
referencia

2019

2019

Ano do
valor de
referencia

16.000.000,0

Meta 2030

58,3

44,9

Meta 2030

TOMO III – PEG 22-30

14.261.100,0

Hito 2025

52,9

43,5

Hito 2025

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

PRINCIPAIS INDICADORES DE RESULTADO

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

Superficie queimada

Número de lumes

Redución de Gases de Efecto Invernadoiro (con respecto a niveis de 1990)

Poboación exposta a calidade do aire urbana mala ou mellorable

Poboación exposta a calidade do aire rural mala ou mellorable

2.3.1

2.3.2

2.3.2

2.3.3

2.3.3

2.3.3

Miles toneladas CO2
equivalentes
Porcentaxe de
poboación
Porcentaxe de
poboación

Número

Hectáreas

Segundos

Número por 100.000

Unidade de medida

5,0

13,0

-23,8

2.779,0

19.988,1

48,3

0,2

Valor
Referencia

2020

2020

2020

media anual
2011-2020
media anual
2011-2021

2021

2018

Ano do
valor de
referencia

4,0

10,0

-40,0

2.750,0

18.000,0

47,0

0,2

Hito 2025

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

2.4.3
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2.4.5

2.4.4

2.4.4

2.4.4

2.4.4

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

2.4.2

Proporción de residuos perigosos reciclados respecto ao total de residuos tratatos
en Galicia
Número de instrumentos de planificación específicos aprobados dos espazos
incluídos na Rede Galega de Espazos Protexidos

Total residuos perigosos xerados na economía per cápita

Porcentaxe de residuos domésticos reciclados respecto ao total de residuos
tratados en Galicia
Produción total de residuos domésticos

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

2.4.1

Indicador

Número

Porcentaxe

Kilogramos/habitante/
ano

Toneladas

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Unidade de medida

10,0

61,0

75

1.131.053,0

21,05

82,5

82,5

82,5

Valor
Referencia

2018

2019

2019

2019

2019

2017

2017

2017

Ano do
valor de
referencia

-

-

-

85,0

74

91

1.025.401

60

100,0

100,0

100,0

Meta 2030

TOMO III – PEG 22-30

15,0

74

83

1.072.294

55

Hito 2025

2,3

5,9

-55,0

2.500,0

17.000,0

45,0

0,2

Meta 2030

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

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

2.3.1

Indicador

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

Persoal dedicado a I+D. Homes

Persoal dedicado a I+D. Mulleres

Número de postgraduados captados polas universidades

Número de investigadores.

3.1.1

3.1.1

3.1.2

3.1.2

Mulleres con competencias dixitais básicas

3.2.2
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3.2.1

3.2.1

3.2.1

3.2.2

Persoas que realizan trámites coas administracións a través da canle dixital

Empresas que realizan trámites coas administracións a través da canle dixital (<10
empregados)
Porcentaxe de entradas no rexistro electrónico da Xunta por canles dixitais fronte a
canles presenciais
Porcentaxe de procedementos ou servizos administrativos que se poden xestionar
de xeito integramente dixital – valor acumulado
Persoas (de 16 a 70 anos) con competencias dixitais básicas

3.2.1

Indicador

3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

(*) Retorno Global de Horizon 2020 (2014-2020), dato disponible en 2022

Gastos I+D empresarial (porcentaxe respecto ao total nacional)

3.1.1

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Unidade de medida

Número

Número

Número

Número

Porcentaxe

Retorno acadado polas entidades galegas no Programa Marco de I+D+I (respecto o
Porcentaxe
total nacional)

Unidade de medida

3.1.1

Indicador

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

Eixe 3. Competitividade e cremento

PRINCIPAIS INDICADORES DE RESULTADO

48,9

52,1

10,0

70,0

73,8

56,9

Valor
Referencia

6.913,0

192,0

4.424,4

6.349,6

4,1

3,1

Valor
Referencia

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Ano do
valor de
referencia

2020

2020

2020

2020

2020

(*)

Ano do
valor de
referencia

75,0

75,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Meta 2030

7.500,0

200,0

4.692,1

7.176,6

4,7

4,8

Meta 2030

TOMO III – PEG 22-30

70,0

70,0

50,0

82,0

85,0

70,0

Hito 2025

7.300,0

150,0

4.645,6

6.720,3

4,3

3,9

Hito 2025

Cobertura alcanzada pola Rede IoT iCousas

Número de núcleos rurais aos que se dotará de cobertura móbil

3.2.3

3.2.3

Porcentaxe

Porcentaxe de mulleres no hipersector TIC

3.2.4
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Porcentaxe

Empresas TIC con especialistas en Ciberseguridade, IA ou datos

Número

Porcentaxe

Número

Número

Número

Número

Porcentaxe

3.2.4

3.2.4

3.2.4

3.2.3

3.2.3

Usuarios da plataforma avanzada de explotacións agrarias (Xestión Agraria – Agro
4.0)
Número de elementos patrimoniais catalogados ou preservados nos sistemas de
xestión do patrimonio
Número de persoas usuarias recollidas nos sistemas cara visitantes ou profesionais
do turismo
Empresas que usan solucións dixitais avanzadas baseadas en IA, Big Data e/ou
Ciberseguridade
Administracións que usan solucións dixitais avanzadas baseadas en IA, Big Data
e/ou Ciberseguridade

Empresas que venden por comercio electrónico (con menos de 10 empregados)

3.2.3

3.2.3

Número

Número de persoas usuarias dos servizos dixitais do Sistema de Bibliotecas de
Galicia

3.2.2
Porcentaxe

Porcentaxe

porcentaxe de alumnos que empregan o libro dixital

3.2.2

Número

Número de alumnos con aula dixital

Unidade de medida

3.2.2

Indicador

3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

2020

2020

2020

2020

Ano do
valor de
referencia

2020

2020

32,6

0,0

2020

se parte de
cero
se parte de
0,0
cero
se parte de
0,0
cero

78.407,0

525.357,0

se parte de
0,0
cero
se parte de
0,0
cero
se parte de
0,0
cero

10,9

19.104,0

40,0

300,0

Valor
Referencia

25,0
33,2

20,0
32,9

TOMO III – PEG 22-30

60,0

40,0

185.000,0

2.000.000,0

50.000,0

290,0

71,0

19,0

28.083,0

60,0

175.000,0

Meta 2030

50,0

25,0

114.000,0

1.000.000,0

25.000,0

250,0

65,0

14,0

26.746,0

50,0

175.000,0

Hito 2025

Taxa de actividade emprendedora.

Investimento privado que acompaña ao apoio público.

Empresas exportadoras.

Empresas que alcanzan alta instensidade dixital.

Empresas exportadoras.

Empresas exportadoras.

Empresas medianas (entre 50 e 249 traballadores).

Investimento privado que acompaña ao apoio público.

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.2

3.3.2

3.3.3

3.3.3

3.3.3

Ton pesca fresca desembarcadas nos portos autonómicos

Ton embarcadas/desembarcadas nos portos comerciais autonómicos

Núm. de Estancias / pernoctas anuais das embarcacións deportivas en tránsito

Núm. pasaxeiros transportados a través dos portos autonómicos

3.4.1

3.4.1

3.4.1

3.4.1
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Porcentaxe de poboación de Galicia a 15 minutos ou menos do acceso a rede de
vías de altas prestacións.

3.4.1

Indicador

3.4. Promover as infraestruturas produtivas e as de rede

Empresas medianas (entre 50 e 249 traballadores).

3.3.1

Indicador

Pernoctas (tránsito x
núm. noches)
Número

Toneladas

Toneladas

Porcentaxe

Unidade de medida

Millóns euros

Número

Número

Número

Número

Número

Millóns euros

Porcentaxe

Número

Unidade de medida

3.3. Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento

720.000,0

10.000,0

1.200.000,0

90.000,0

85,0

Valor
Referencia

72,0

1.200,0

7.000,0

7.000,0

380,0

7.000,0

72,0

4,3

1.200,0

Valor
Referencia

2020

2020

2020

2020

Ano do
valor de
referencia

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2020

2020

Ano do
valor de
referencia

1.200.000,0

20.000,0

1.700.000,0

120.000,0

85,6

Meta 2030

90,0

1.400,0

9.000,0

9.000,0

600,0

9.000,0

90,0

6,0

1.400,0

Meta 2030

TOMO III – PEG 22-30

1.000.000,0

15.000,0

1.500.000,0

100.000,0

85,4

Hito 2025

80,0

1.300,0

8.000,0

8.000,0

500,0

8.000,0

80,0

5,0

1.300,0

Hito 2025

Euros
Número

Superficie forestal obxecto de accións silvícolas cada ano

Produción do sector pesqueiro

Porcentaxe do VEB do sector pesqueiro (sen sector transformación) / PIB

Superficie restaurada

Persoas que acadaron unha titulación profesional

PIB por habitante en concellos moi pouco poboados

Empleo creado no rural (novos empregos)

Empleo consolidado no Rural

Superficie total arrendada

3.5.3

3.5.4

3.5.4

3.5.4

3.5.5

3.5.6

3.5.6

3.5.6

3.5.6
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3.6.1

Pernoitas en establecementos turísticos

Indicador

3.6. Fomentar o turismo sustentable e de calidade

Número

Superficie forestal creada anualmente

3.5.3

Número

Unidade de medida

Hectáreas

Número

Metros cadrados

Porcentaxe

Miles de euros

Hectáreas

Hectáreas

Hectáreas

Superficie forestal que conte con instrumentos de ordenación ou de xestión, ou de
instrumentos equivalentes (creada anualmente)

3.5.3

Número

Número

Millóns de euros

Número de explotacións integradas en Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeira Número

Valor económico as producións amparadas baixo indicativos de calidade. (Eficacia
alta, pero debería ser obxecto de revisión, pois aporta pouca información sobre a
consecución efectiva dos retos).
Número de agrupacións de produtores creadas. (Eficacia moi baixa do indicador no
seguimento PEG 2020; valor en 2017 por debaixo do valor base de 2014)
Número de explotacións sometidas a programas oficiais de vixilancia, control e
erradicación de enfermidades animais

Unidade de medida

3.5.2

3.5.2

3.5.1

3.5.1

Indicador

3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo

4.707.450,0

Valor
Referencia

1.456,0

411,0

113,0

19.844,0

1.331,0

1.472.174,0

0,9

1.069.690,0

2.418,0

1.326,0

24.183,0

9.693,0

118.461,0

2,0

509,0

Valor
Referencia

2020

Ano do
valor de
referencia

2020

2020

2020

2018

2018

2020

2019

2019

2016

2018

2019

2021

2021

2017

2020

Ano do
valor de
referencia

13.132.605,0

Meta 2030

2.300,0

620,0

300,0

22.000,0

12.000,0

14.721.740,0

1,2

1.126.819,0

3.700,0

2.200,0

33.000,0

11.000,0

118.461,0

8,0

560,0

Meta 2030

TOMO III – PEG 22-30

12.038.225,0

Hito 2025

1.800,0

535,0

175,0

20.200,0

6.000,0

7.360.876,0

1-1,06

1.112.550,0

3.600,0

2.000,0

30.000,0

10.000,0

118.461,0

5,0

534,0

Hito 2025

Porcentaxe
Número
Número

Porcentaxe
Porcentaxe

Taxa de idoneidade aos 14 anos de idade

Abandono educativo temperán

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de avaliación
do alumnado de educación secundaria.

Usuarios anuais das instalacións de educación novas ou modernizadas

Alumnado que opta pola formación profesional de grao medio fronte ao
bacharelato

Taxa de graduación universitaria (só grao)

Taxa de emprego dos egresados universitarios

Abandono educativo temperán

Taxa de idoneidade aos 15 anos de idade

Profesorado que obtén unha acreditación trala súa participación en actividades
formativas

Alumnado promovido por idioma (inglés) nas EOI

Alumnado beneficiario dos servizos e das axudas complementarios da ensinanza.

4.1.2

4.1.2

4.1.2

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.4

4.1.5

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8
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4.1.8

4.1.8

Porcentaxe

Usuarios anuais das instalacións de educación novas ou modernizadas

4.1.1

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de avaliación
do alumnado de educación primaria
Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de avaliación
do alumnado de educación secundaria

Porcentaxe

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de avaliación
do alumnado de educación primaria

4.1.1

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Número

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Número

Porcentaxe

Taxa de idoneidade aos 10 anos de idade

Unidade de medida

4.1.1

Indicador

4.1. Promover unha educación inclusiva e de calidade

Eixe 4. Cohesión social e territorial

PRINCIPAIS INDICADORES DE RESULTADO

84,1

91,1

57,0

5.482,0

97,0

72,8

12,0

79,6

50,0

57.000,0

3.966,0

89,0

12,0

77,3

2.345,0

93,3

90,9

Valor
Referencia

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Ano do
valor de
referencia

89,0

95,2

61,0

6.500,0

100,0

75,0

11,0

85,0

52,3

65.000,0

14.534,0

91,0

7,0

80,0

4.718,0

95,0

93,0

Meta 2030

TOMO III – PEG 22-30

86,0

93,1

59,3

6.100,0

100,0

73,5

11,5

83,0

51,0

60.000,0

6.771,0

90,0

8,0

79,0

3.322,0

94,0

92,0

Hito 2025

Taxa de ocupación de 16 a 64 anos feminina

Denuncias por violencia de xénero

4.2.5

4.2.6
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Fenda salarial entre mulleres e homes

4.2.5

4.2.4

4.2.4

4.2.3

4.2.2

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social

4.2.2

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social da poboación de nacionalidade
estranxeira en Galicia
Porcentaxe de persoas atendidas sobre o total de persoas recoñecidas cun grao
implantado
Porcentaxe de poboación maior á que se dirixen os programas de prevención da
dependencia sobre a poboación maior de 55 anos
Porcentaxe de persoas con discapacidade que participan en programas de
promoción da autonomía persoal

Número de fogares con carencia material severa

4.2.1

Número

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

4.353,0

60,0

9,9

51,0

78,0

93,8

54,9

19,0

4,0

2020

2020

2019

2020

2020

2021

2019

2019

2020

5.000,0

65,0

0,0

60,0

85,0

98,0

38,0

12,0

1,0

TOMO III – PEG 22-30

5.500,0

62,0

6,0

55,0

80,0

95,0

45,0

14,0

2,0

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
Ano do
Valor
Indicador
Unidade de medida
Hito 2025
Meta 2030
valor de
Referencia
referencia
Porcentaxe de persoas beneficiarias directas das prestacións sobre a poboación (16Porcentaxe
5,0
2020
20,0
30,0
4.2.1
64 anos) en risco de pobreza

Número de persoas

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

4.3.4

Plans básicos municipais aprobados

4.4.1
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Plans xerais de ordenación municipal aprobados (ou actualizados). Valor acumulado Número

4.4.1
Número

Número

Parcelas adxudicadas

4.4.1

Número

Número de empresas asentadas

Unidade de medida

4.4.1

Indicador

4.4. Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servicios no territorio baixo o concepto de cidade única

Número

Bens declarados de interese cultural (BIC)

4.3.3

Actividades

Axudas

Número de persoas

Número de actuacións de dinamización da lectura

Número de asistentes ás actividades culturais realizadas polas bibliotecas,
museos, arquivos e centros de interpretación.
Número de axudas para todo tipo de equipamentos culturais de Galicia

4.3.2

4.3.2

4.3.2

Número de participantes nas actividades culturais da Cidade da Cultura de Galicia Número de persoas

4.3.1

Espectáculos

Número de espectáculos na Rede Galega de Teatros e Auditorios

4.3.1

Número de persoas

Número de asistentes ás programacións promovidas pola Xunta de Galicia

4.3.1

0,0

267,0

89,0

70,0

Valor
Referencia

466.806,0

715,0

500,0

120,0

210.000,0

180.000,0

160,0

100.000,0

2021

2021

2021

2020

Ano do
valor de
referencia

2020

2020

2021

2021

2021

2020

2021

2021

10,0

317,0

700,0

600

Meta 2030

800.000,0

810,0

850,0

250,0

320.000,0

250.000,0

300,0

200.000,0
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27,0

292,0

450,0

400

Hito 2025

600.000,0

785,0

750,0

200,0

280.000,0

220.000,0

220,0

150.000,0

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
Ano do
Valor
Indicador
Unidade de medida
valor de
Hito 2025
Meta 2030
Referencia
referencia
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1

EIXE

1.4

1.3

1.2

1.1

PA

DE FINICIÓ N DO O BXE CTIVO

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

1.2.2

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

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

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

Impulsar o deporte dende a etapa escolar e como práctica integradora e inclusiva que conduza á súa xeneralización entre a poboación galega, fortalecendo o deporte feminino e atendendo aos deportistas de
alto nivel durante e despois da súa dedicación deportiva, así como a procurando as condicións máis adecuadas que coadxuven aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas dentro e
fóra de Galicia

1.4.5

1.4.6

1.4.7

TOMO III – PEG 22-30

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

1.4.3

1.4.4

1.4.2

1.4.1

1.3.2

1.3.1

1.2.1

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

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
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
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

1.1.5

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

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
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

1.1.2

1.1.1

OE

6. ESTRUTURA DO PEG DESAGREGADA POR OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
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2

2.4

2.3

2.2

2.1

2.3.1

2.4.5

2.4.4

2.4.3

2.4.2

2.4.1

2.3.3

2.3.2

TOMO III – PEG 22-30

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
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

Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a
emisión de produtos químicos e materiais perigosos, reducindo a porcentaxe de augas residuais sen tratar. Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores e fomentar a redución dos
consumos. Reducir a vulnerabilidade do medio natural e das instalacións fronte ós riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes

Xestión dos riscos ocasionados por incendios forestais mellorando a defensa contra os mesmos e aumentando a resiliencia a través dunha adecuada planificación e prevención
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
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
Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento , diminuíndo as diferencias territoriais existentes. Mellorar as infraestruturas
implicadas en todo o proceso de extracción e distribución, evitando fugas e despilfarros innecesarios, potenciando a eficiencia dos sistemas. Conseguir unha estrutura tarifaria que respecte o principio de
recuperación de custes da Directiva Marco da Auga

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 resilencia climática da rede de
transporte e comunicacións de Galicia
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

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

2.1.2

2.2.1

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

2.1.1
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3

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3.3.1

3.6.1

3.5.6

3.5.5

3.5.4

3.5.3

3.5.2

3.5.1

3.4.1

TOMO III – PEG 22-30

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 servicios básicos e creación de emprego
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

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

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 sostibilidade e eficiencia das
explotacións
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

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

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.
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

Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das empresas galegas, en especial as pemes

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

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

3.2.4

3.3.3

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

3.2.3

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

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

3.2.2

3.3.2

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

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
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

3.2.1

3.1.2

3.1.1
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4

4.4

4.3

4.2

4.1

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

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

4.2.5

4.2.6

4.3.1

4.3.2

4.4.1

TOMO III – PEG 22-30

Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do
territorio. Fomentar a accesibilidade do solo industrial

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

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

4.2.4

Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia como un recurso vivo e accesible

Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia e atender as necesidades derivadas da mesma

4.2.3

4.3.3

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

4.2.2

4.3.4

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

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.
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
Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis vinculado á innovación e a investigación educativa, dirixido á mellora da súa práctica docente. Devolver o prestixio ao labor que realiza
o profesorado en todos os niveis de ensino
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
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

Elevar a participación na formación profesional dos graos básico, medio e superior, e cursos de especialización, en particular nas modalidades relacionadas co tecido produtivo (DUAL), mellorando a súa
calidade, a súa personalización, capacidades de innovación, emprendemento e internacionalización, nuha relación estreita coas empresas e coas competencias necesarias na estrutura produtiva de Galicia

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
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

4.2.1

4.1.8

4.1.7

4.1.6

4.1.5

4.1.4

4.1.3

4.1.2

4.1.1
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5

5.3

5.2

5.1
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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

Sistema tributario competitivo e xusto, que apoia a os que máis o precisan e incentiva a realización de negocios e proxectos vitais en Galicia

5.2.3

5.3.1

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

Proseguir na mellora da eficiencia das administracións públicas e administrar os recursos públicos de forma eficaz e eficiente, mediante uns servizos públicos sostibles

5.2.1

5.2.2

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

Organizacións públicas integras. Unha administración lexitimada e respectada diante da cidadanía pola súa integridade e boa xestión

Optimización dos recursos humanos. Unha administración que xestiona o seu persoal apostando pola innovación, o talento, a formación contínua e adaptada estruturalmente aos novos retos

5.1.3

5.1.1

5.1.2

