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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de xuño de 2022, polo que se amplía o prazo de
presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de áreas empresariais de Galicia [11/PL-000014 (doc. núm. 35140)]
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 36414, o escrito do G.P. dos
Socialistas de Galicia polo que solicita a ampliación do prazo para a presentación de emendas ao
articulado ao Proxecto de lei de áreas empresariais de Galicia [11/PL-000014 (doc. núm. 35140)].
Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a Mesa, por unanimidade,
acorda:
1º. Ampliar, por cuarta vez, o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei
de áreas empresariais de Galicia [11/PL-000014 (doc. núm. 35140)], ata o día 30 de xuño de 2022,
ás 18.30 horas.
2º. Notiﬁcar este acordo aos grupos parlamentarios.
3º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.3. Exame de programas e plans

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de xuño de 2022, en relación co Plan estratéxico
de Galicia 2022-2030

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
Verificación:
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 27 de xuño de 2022, adoptou os seguintes acordo:
Admisión a trámite, asignación á comisión e publicación
- 36439 (11/PEGA-000001)
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes
Plan estratéxico de Galicia 2022-2030
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Visto o disposto no citado artigo 142.2 do Regulamento, en relación cos artigos 140 e 141, a Mesa
adopta o seguinte acordo:
1º. A admisión a trámite e a asignación á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
2º. As propostas de resolución que os grupos parlamentarios poidan presentar en relación co Plan
estratéxico de Galicia 2022-2030 tramitaranse no Pleno.
3º. O prazo de presentación de propostas de resolución será de tres días hábiles, contados desde
o seguinte á data da comparecencia na Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, dun membro da Xunta de Galicia.
4º. Comunicar este acordo á Mesa da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
5º. Ordenar a publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos

1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 27 de xuño de 2022, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Consulta do principio de
subsidiariedade en relación á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do
Consello polo que se modiﬁca o Regulamento (CE) nº 1217/2009 do Consello no relativo
á conversión da Rede de Información Contable Agrícola nunha Rede de Datos de Sostibilidade Agrícola [COM (2022) 296 ﬁnal] [COM (2022) 296 ﬁnal anexo] [2022/0192 (COD)]
{SWD (2022) 166 ﬁnal}

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
Verificación:
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-11/UECS-000204 (36421) Consulta do principio de subsidiariedade en relación á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modiﬁca o Regulamento (CE) nº
1217/2009 do Consello no relativo á conversión da Rede de Información Contable Agrícola nunha
Rede de Datos de Sostibilidade Agrícola [COM (2022) 296 ﬁnal] [COM (2022) 296 ﬁnal anexo]
[2022/0192 (COD)] {SWD (2022) 166 ﬁnal}
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 36431 o escrito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para a Unión Europea en relación coa Consulta do principio de subsidiariedade en relación á Proposta de regulamento
do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modiﬁca o Regulamento (CE) nº 1217/2009 do
Consello no relativo á conversión da Rede de Información Contable Agrícola nunha Rede de Datos
de Sostibilidade Agrícola [COM (2022) 296 ﬁnal] [COM (2022) 296 ﬁnal anexo] [2022/0192 (COD)]
{SWD (2022) 166 ﬁnal}.
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Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o control do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (no BOPG núm.
27, do 9 de decembro de 2016), resolvo:
1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes, e mais
aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.
As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualiﬁcará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.
A ausencia de propostas de ditame determinará a ﬁnalización do procedemento.
3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.
Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.6. Procedementos de elección, designación e proposta de nomeamento
1.6.5. Membros do Consello de Contas

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de xuño de 2022, polo que se inicia o procedemento e se ﬁxa o prazo para presentación de candidaturas para a cobertura de dous cargos de conselleiro ou conselleira do Consello de Contas de Galicia
O 27 de setembro de 2021, a Mesa do Parlamento tomou coñecemento do escrito do conselleiro
maior do Consello de Contas no que comunicaba o esgotamento do mandato dos conselleiros
Constantino Carreiras Souto e Simón Rego Villar (doc. núm. 22201, 11/DMCC-000002).

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
Verificación:
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O 27 de xuño de 2022, os portavoces do G. P. Popular de Galicia e do G. P. dos Socialistas de Galicia
solicitan o inicio, polo trámite de urxencia, do procedemento de designación das persoas que ocuparán as vacantes de conselleiros do Consello de Contas (doc. núm. 36427).
Visto o disposto na Lei do Consello de Contas de Galicia, modiﬁcado polo artigo primeiro da Lei
8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto
refundido da Lei de réxime ﬁnanceiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da corrupción.
A Mesa, na reunión do 27 de xuño de 2022, adoptou o seguinte acordo:
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1º. Iniciar, polo trámite de urxencia, o procedemento de elección de dous conselleiros ou conselleiras do Consello de Contas de Galicia.
2º. Abrir un prazo, que remata ás 13.30 horas do 29 de xuño de 2022, para que os grupos parlamentarios poidan presentar persoas candidatas, as cales deberán reunir os requisitos previstos no
artigo 12 da Lei do Consello de Contas de Galicia, non atoparse en ningunha das causas de inelixibilidade enumeradas no citado artigo 12 nin de incompatibilidade previstas no artigo 13 da mesma
lei, modiﬁcada pola citada Lei 8/2015.
3º. Comunicar este acordo aos grupos parlamentarios.
4º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.6.7. Membros do Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de xuño de 2022, polo que se inicia o procedemento e se ﬁxa o prazo para presentación de candidaturas para a cobertura de vacantes
no Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

O 7 de xuño de 2022, a Mesa do Parlamento de Galicia tomou coñecemento do escrito da presidenta en funcións do Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia polo
que comunica a renuncia de Luis Isidro de la Matta Cantó como membro do Consello (doc. núm.
35605, 11/CRTG-000002).
O 27 de xuño de 2022, os deputados e deputadas do G. P. Popular de Galicia solicitan o inicio, polo
trámite de urxencia, do procedemento de designación de membros do Consello de Administración
da Corporación Radio e Televisión de Galicia (doc. núm. 36436).
Segundo o disposto no apartado 5 do artigo 14 da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios de
comunicación audiovisual de Galicia, as vacantes serán cubertas respectando a pluralidade de orixe.
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A Mesa, na reunión do 27 de xuño de 2022, adoptou o seguinte acordo:
1º. Iniciar o procedemento de elección de membros para cubrir as vacantes do Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
2º. Correspóndelle ao grupo parlamentario propoñente das vacantes a presentación dun número
de candidatos ou candidatas igual as que deben proverse, que deberán reunir as condicións preceptuadas nos artigos 14.2, 15 e 18 da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios de comunicación
audiovisual de Galicia.

132359

XI lexislatura. Número 337. 28 de xuño de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

A presentación de candidatos ou candidatas farase por escrito dirixido á Mesa do Parlamento e
asinado polo portavoz do grupo parlamentario.
3º. O prazo para a presentación das candidaturas remata ás 13.30 horas do día 29 de xuño de 2022.
4º. Comunicar este acordo aos grupos parlamentarios.
5º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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De conformidade co establecido no art. 142 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, achégolle o Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, remitido dende
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a consellería de Facenda e Administración Pública.

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. Presidente do Parlamento de Galicia
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1

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

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

sectoriais (FEMP e FEADER)- para o período 2014-2020.

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

Balance do Plan Estratéxico 2015-2020
O Plan Estratéxico 2015-2020 estableceu 10 grandes retos a conseguir de cara ao ano 2020,
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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fin da súa vixencia. No derradeiro Informe de Seguimento elaborado no ano 2020 levouse a
cabo unha análise non só do ultimo ano de vixencia (2020) senón tamén un balance do
conseguido durante o período de aplicación do mesmo.
A continuación enuméranse os fitos alcanzados ao amparo da planificación estratéxica levada
a cabo nestes cinco anos. Cabe mencionar que os resultados son os conseguidos ata o peche
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do exercicio 2020, (pois o seguimento do ano 2021, no que se prorrogou a vixencia do PEG 1520, aínda está en proceso de elaboración) e tivo en conta os efectos derivados da pandemia
mundial.
1. Crecementos anuais medios superiores ao 2,5% do PIB: o crecemento medio do PIB en
termos reais entre os anos 2015 e 2019 (ambos incluídos) foi do 2,9% superando en catro
décimas o obxectivo establecido no PEG de crecemento medio anual no período 2015-2020. Se
temos en conta o dato do 2020, afectado pola crise económica derivada da pandemia mundial,
este incremento medio baixa ao 1%.
2. Creación de 97.200 novos empregos ata 2019, dato que estaba en liña co obxectivo
(creación de 100.000 novos postos de traballo en 2020) de non producirse a destrución de
emprego en 2020.
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3. Incremento do peso das exportacións sobre o PIB ata acadar o 35,5% do PIB no ano 2020,
tan só 4,5 puntos por debaixo do obxectivo marcado do 40%.
4. Redución en 6,5 puntos a taxa de abandono escolar temperán: a taxa de abandono
escolar prematuro situouse en 2020 no 12%, co que se conseguiu amplamente o obxectivo
inicial marcado de rebaixar o dato en 3,5 puntos.
5. Case a metade da xuventude ten estudos superiores: a porcentaxe de poboación de 30 a
34 que completaron estudos de nivel terciario sitúase no 46,5% (ano 2020), superando
claramente o obxectivo do 40% fixado para o conxunto da UE e practicamente se consegue a
meta establecida no PEG 15-20 para 2020 de acadar o 47,0%.
6. Redución en máis de 100.000 persoas a poboación en risco de pobreza ou exclusión
social: o descenso total ata o ano 2019 foi de 117.558 persoas (con respecto ao dato de 2013,
ano que se utilizou como referencia para establecer o obxectivo de reducir entre 90.000 e
100.000 as persoas que se atopan nesta situación). Como consecuencia da pandemia, este
dato viuse diminuído en 2020.
7. Baixada dun 39% as emisións contaminantes: no ano 2019 con respecto aos niveis de
2005, respecto aos que se fixa o obxectivo de redución das emisións nun 35% no PEG, polo que
se conseguiu amplamente o obxectivo.
8. O consumo final bruto de enerxía procedente de enerxías renovables foi do 37,7%, no ano
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2019 (último dispoñible) superándose amplamente o obxectivo do 30% para 2020.
9. Implantación efectiva dun paquete integral de medidas para a revitalización demográfica
de Galicia: leváronse a cabo un gran número de medidas, con resultados que son analizados
con maior detalle a continuación, ao referirnos aos grandes resultados do PEG 2015-2020.
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10. Converxencia con España. En 2020, debido ao impacto superior da pandemia no conxunto
nacional, a converxencia con España acadou o 92,3% en 2020, converxendo así en 3,3 puntos
no conxunto do período moi preto do obxectivo de 3,6 puntos. Se temos en conta o período
2015-2019, o PIB per cápita de Galicia converxeu coa media estatal en 1,9 puntos porcentuais,
acadando o 90,1% en 2019, o valor máis alto rexistrado en termos de converxencia con España
en toda a serie histórica ata ese momento. A converxencia coa Unión Europea foi de 1,6
puntos 1 no período 2015-2019 en termos de PIB per cápita en paridades de poder de compra,
lixeiramente inferior ao obxectivo acadado. Como consecuencia da pandemia, a converxencia
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no ano 2020 regresa a niveis inferiores ao do ano 2014.

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

Orzamento
definitivo

Obrigas
recoñecidas

E1. Empregabilidade e crecemento
intelixente

17.192,4

18.273,2

16.483,1

E2. Benestar das persoas e as familias e
cohesión social

28.102,9

30.378,0

29.656,8

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

6.071,1

6.730,9

5.468,3

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

2.820,7

2.920,6

2.768,0

794,7

1.034,0

786,0

54.981,8

59.336,7

55.162,3

Eixes
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E5. Administración moderna, eficiente e
de calidade
TOTAL

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

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

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

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

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

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

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

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

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

2

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

3
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-

Con respecto á empregabilidade máis de 110.200 persoas desempregadas e 12.100

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

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

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

Con respecto á educación e formación:

o

aumentou a capacidade de coidado de nenos/as en 3.068, realizáronse 4.116
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actuacións de mellora en centros educativos.
o

no ámbito universitario concedéronse 10.722 bolsas

o

case 300.000 accións de formación do profesorado.

o

no que atinxe á formación profesional, podemos destacar a creación de case 3.500 novas
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prazas e máis de 2.400 centros mellorados.
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Figura 1. Resultados alcanzados ao longo do período no Eixe 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En concreto, o proceso de elaboración comprende:
1.

Análise do escenario macroeconómico e financeiro no que previsiblemente se atopará

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

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

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

Concreción dos retos e necesidades deducidas da análise anterior

4.

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

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

Desenvolvemento da estratexia a través dun plan, no que se definen 5 eixes,
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correspondentes ás grandes áreas de acción nas que se concentrará a estratexia, 21
prioridades de actuación, que definen as grandes directrices de actuación e finalmente, 70
obxectivos estratéxicos, como concreción das prioridades das que emanan. Os obxectivos
estratéxicos recollen as principais liñas de actuación a levar a cabo para a consecución dos
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retos e necesidades definidos en cada un deles, así coma indicadores que servirán para medir
o resultado alcanzado.
Na elaboración do plan tomáronse en consideración as propostas dos principais axentes da
sociedade civil no que atinxe ás necesidades prioritarias de Galicia e aos obxectivos
estratéxicos para satisfacelas. Polo tanto, o presente documento enriqueceuse coa achega das
ideas dimanantes do proceso de colaboración e debate cos principais axentes da sociedade
civil, que se instrumentou a través de varios foros e mesas de traballo.
O marco temporal que abarca este novo plan estratéxico (2022-2030) fai que sexa ineludible
unha vinculación con outros instrumentos de planificación, non só de carácter sectorial
levado a cabo polas demais consellerías da Xunta de Galicia, senón tamén de ámbito europeo
e internacional.
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O presente plan ten en conta os principais obxectivos marcados para os vindeiros anos no
contexto da Política Europea de Cohesión, así coma os 17 obxectivos de desenvolvemento
sustentable da Axenda 2030, elaborada por Nacións Unidas.
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Figura 6. Relación do PEG 2022-2030 con outros instrumentos de planificación.

36

TOMO I – PEG 22-30
132397

3 DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da situación socioeconómica e territorial de Galicia permite obter información
relevante para detectar as necesidades existentes na Comunidade Autónoma. O Plan
Estratéxico de Galicia (PEG) debe ter en conta estas carencias para deseñar a futura estratexia
do período 2022-2030, sendo moi importante a análise en profundidade das devanditas
carencias así como das necesidades para conseguir un enfoque coherente para o impulso do
crecemento en Galicia e orientar o deseño das actuacións de forma que permitan impulsar o
crecemento da rexión.
Desta forma, tanto as prioridades estratéxicas como as principais liñas de actuación, deben
estar baseadas nun diagnóstico exhaustivo da realidade rexional que permita diferenciar os
problemas conxunturais dos estruturais, así como aqueles aspectos que supoñan un freo
Asinado por: Parlamento de Galicia
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importante para o desenvolvemento económico de Galicia.
Así, este diagnóstico ten que ter en conta unha serie de compoñentes fundamentais como son,
entre outros, os demográficos, o mercado de traballo, o tecido empresarial, infraestruturas,
medio ambiente, cambio climático e o desenvolvemento da investigación, desenvolvemento e
innovación así como as novas tecnoloxías da información e comunicación de forma que poida
vincularse inequivocamente aos ámbitos de actuación do PEG. Cabe salientar que o
diagnóstico faise en relación cos eixes 1 a 4, que pola súa temática abordada son susceptibles
dun análise exhaustivo a través de fontes oficiais. A continuación preséntase devandita análise
levada a cabo durante o segundo semestre de 2021, e polo tanto cos últimos datos dispoñibles
nese momento.

3.1 TERRITORIO
3.1.1

DELIMITACIÓN XEOGRÁFICA

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

Fonte: Xunta de Galicia.

3.1.2

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

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

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

40

TOMO I – PEG 22-30
132401

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

CLIMATOLOXÍA

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

Fonte: Meteogalicia. Anuario 2020

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 4. Precipitacións acumuladas. Ano 2020.

Fonte: Meteogalicia. Anuario 2020.

3.1.4

CHAN

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

42

TOMO I – PEG 22-30
132403

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 5. Esquema litolóxico de Galicia.

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

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

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

Fonte: DOT Directrices de ordenación do territorio.

A superficie ocupada pola edificación en Galicia acada en 2017 as 27.092 ha o que supón menos
do 1% do seu territorio. Por provincias destacan as 9.454 ha da Coruña, aínda que Pontevedra
con 7.514 ha presenta o valor máis alto en relación á súa superficie total (1,7%). Fronte a estas
situacións, Lugo e Ourense, con 5.489 e 4.635 ha respectivamente acollen os ámbitos
territoriais con menor consumo de solo para a edificación, con porcentaxes en torno ao 0,6%
das súas superficies provinciais.
Por concellos, o que presenta menor superficie ocupada pola edificación en Galicia é Negueira
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de Muñiz, que non supera as 6,4 ha, que representa menos do 0,1 % do seu territorio, mínima
porcentaxe tamén de todos os concellos agás o de Vilariño de Conso, que aínda rebaixa unhas
centésimas este valor.
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Mapa 8. Porcentaxe de solo ocupada pola edificación por concello. Ano 2017.

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

No ano 2017, o número de bens inmobles de uso residencial en Galicia, ascendía a 1.598.501, o
que supón un incremento, con respecto ao ano anterior, dun 0,79%. Os concellos con maior
número de inmobles son Vigo con 135.058 e A Coruña con 124.987, seguidos de lonxe por
Ourense con 65.937, Lugo con 58.344 e Santiago de Compostela con 52.493; todos eles
supoñen un 27,32% da totalidade dos bens da Comunidade.
Nunha análise provincial cabe destacar que as provincias da Coruña e Pontevedra acollen o
68,22% (-0,11 % menos que no 2016) do total dos bens inmobles de uso residencial de Galicia.
De feito mais do 82% dos concellos en ámbito POL teñen incrementos positivos.
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Se atendemos á correlación entre este tipo de inmobles e á poboación residente, atopamos
un punto de inflexión entre os anos 2010-11, cun incremento no número de bens inmobles
(0,47%) e un detrimento da poboación dun -0,08%; a partires de entón a porcentaxe na
variación da poboación foi sempre negativa mentres que a variación relativa dos inmobles é
positiva, acadando no 2016 o maior incremento interanual cun 0,94%.
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Atendendo ao sistema de asentamentos, os incrementos das áreas urbanas, no período 20122017, é positivo en todas, rexistrando as maiores ratios Santiago de Compostela cun 3,52%,
3,51 % Lugo e un 2,86% Pontevedra, sendo Ferrol o que rexistra o menor incremento cun 1,07%.
Se poñemos en contexto o número de inmobles de uso residencial cos habitantes, A Teixeira
acada unha ratio de 3,53 inmobles por cada habitante seguido de Laza cun 2,15 e A Veiga cun
1,96 inmobles por habitante; todos eles con perdas de poboación que superan o 20% no
derradeiro decenio. Galicia reflicte unha media de 0,59 inmobles por habitante (0,55 no 2012).

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 9. Número de bens inmobles de uso residencial por concello.

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

3.1.5

INFRAESTRUTURAS

Galicia ten 17.725 quilómetros de estradas, o 10,7% dos quilómetros de estradas de España.
Se analizamos os quilómetros de estradas por 1000 Km2 de superficie ou os quilómetros de
estradas por 100.000 habitantes, obsérvase que Galicia e as súas provincias presentan unha
densidade máis elevada que a media española. Con todo, se realizamos a comparación co
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

indicador Km de estrada por 100 entidades singulares, a posición de Galicia está moi por baixo
da media española. Isto vén determinado pola dispersión da poboación galega e o feito de que
en Galicia están preto da metade das entidades singulares que hai en España.
Nesta rede de estradas, o 6,8% dos quilómetros corresponden a vías de altas prestacións. En
Galicia, as autovías, autoestradas e outras vías de altas prestacións alcanzan na actualidade

48

TOMO I – PEG 22-30
132409

os 1.211 Km. Neste tipo de infraestruturas destacan pola súa relevancia a autovía das Rías
Baixas, a autovía do Noroeste - que son os eixos de comunicación principal coa Meseta-, a
autovía do Cantábrico, e a autoestrada do Atlántico, que une cinco dos sete núcleos urbanos
máis importantes de Galicia, verdadeira columna vertebral do eixo atlántico en Galicia.
Mediante estas vías de altas prestacións están interconectados a maioría dos núcleos urbanos
importantes, xa sexa pola súa poboación ou pola súa puxanza económica.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Táboa 3. Quilómetros de estradas. Ano 2018.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cabidos
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 10. Rede de estradas.

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

Con respecto ao transporte ferroviario, Galicia tiña en 2019 1.206 Km de vías férreas, a maior
parte de vía única (79,6%) e con vías sen electrificar (57,6%). En España estas porcentaxes
sitúanse no 62,8% para os quilómetros con vía única e no 35,9% para os quilómetros con vías
sen electrificar.
Actualmente as comunicacións ferroviarias de Galicia co resto de España realízanse a través
de tres puntos: Lubián (liña Zamora-Ourense) e Covas (liña León-Monforte de Lemos) na rede
ADIF, e Ribadeo na conexión do cantábrico da rede FEVE. Existe tamén unha conexión
internacional coa rede portuguesa a través da ponte internacional do Río Miño en Tui. A posta
en marcha das conexións ferroviarias de alta velocidade entre A Coruña-Santiago-Ourense
supuxo unha redución substancial nos tempos de interconexión entre estas tres cidades e
tamén con Madrid.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Esta rede de alta velocidade permite a conexión das principais cidades de Galicia entre elas e
co resto de España, excepto, en principio, Lugo e Ferrol, o que propiciará a aparición de
dinámicas de cooperación entre os principais centros urbanos do territorio galego. Como
asunto pendente queda o de levar as liñas de alta velocidade aos aeroportos e aos portos de
nova creación.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 11. Rede de ferrocarril.

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

Un dos principais activos cos que conta Galicia en materia de infraestruturas é o sistema
portuario. Galicia conta con 8 portos de titularidade estatal: San Cibrao, Ferrol (exterior),
Ferrol, A Coruña, A Coruña (exterior), Vilagarcía, Marín e Vigo. Ademais destes, conta con 122
portos de titularidade autonómica repartidos ao longo dos 1.720 Km de costa. A seguinte
información mostra a importante actividade desenvolvida nos portos de Galicia en 2019:
• Transaccións de mais de 1,5 millóns de toneladas de mercadorías, das cales 14.661
toneladas de pesca conxelada descargada (principalmente túnidos).
• 349 buques chegados a porto.
• 90.000 toneladas de pesca fresca que supuxeron un valor en primeira venda de 284 millóns
de euros.
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

• 250.000 toneladas de mexillón descargado.
• 1.554.969 pasaxeiros, dos que 1.038.388 embarcaron no porto de Cangas, que opera a liña
de transporte regular co porto de Vigo.
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Se analizamos os investimentos realizados desde o ano 2000 na rede de estradas, aeroportos,
ferrocarrís, nos portos e costas e nas obras hidráulicas, observamos unha tendencia
descendente nos últimos anos.
Gráfico 2. Investimentos na rede de estradas, aeroportos, ferrocarrís, portos e costas e nas obras

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

hidráulicas (miles de euros).

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

da Comunidade Autónoma (7,4%) e as de titularidade do Estado (3,1%).
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Táboa 4. Investimento na reposición da rede de estradas de Galicia. Miles de €.

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

3.1.6

DENSIDADE DE POBOACIÓN

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Táboa 5. Superficie e densidade de poboación. Ano 2020.

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 12. Densidade de poboación por rexións NUTS 3. Ano 2019

Fonte: EUROSTAT. Statistical Atlas.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Gráfico 3. Densidade de poboación por comunidades autónomas. Ano 2019.

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Táboa 6. Entidades de poboación. Ano 2020.

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

supón un alto grado de concentración da poboación no territorio.
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Táboa 7. Clasificación das cuadrículas de 1km2 en función da poboación. Ano 2020.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Número de cuadrículas, poboación e porcentaxe sobre o total (%).

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Barco de Valdeorras.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 13. Distribución da poboación de Galicia en celas de 1km2. Ano 2020. Persoas.

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

No mapa tamén aparecen pintadas en cores intensas as cuadrículas que bordean ou se sitúan
sobre vías de comunicación de gran capacidade, como é o caso da AP-9, que conecta as cidades
da Coruña, Santiago e Vigo; a A-52, que conecta Ourense con Vigo ou a AP-53, que une os
concellos de Santiago e Ourense. Polo tanto, pódese concluír que unha parte importante da
poboación galega concéntrase na contorna das grandes cidades ou ben, próxima a redes de
comunicación que conectan estes grandes núcleos.
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

De feito, aínda que as cuadrículas cuxa poboación oscila entre os 21 e 49 habitantes
representan o 15,3% da superficie galega e o 44,6% das celas aglutinan a só o 5,7% da
poboación total de Galicia. No outro extremo atópanse as celas máis poboadas, cunha
poboación igual ou superior a 10.000 habitantes; en 2020 só hai 36 cuadrículas que superen
ou igualen este limiar (o 0,3% das celas), pero nelas habita o 22,1% da poboación galega.
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En 2020, 35 das 36 cuadrículas con maior poboación atópanse nun dos sete grandes concellos
de Galicia. Se ampliamos o rango de poboación a considerar, das 81 cuadrículas con 5.000 ou
máis habitantes, 60 atópanse nunha gran cidade.
Rural-urbano
Os cambios demográficos e económicos ocorridos ao longo da segunda metade do século XX
provocaron o tránsito dun modelo de asentamentos rurais baseado na agricultura a outro
predominantemente urbano. Este proceso levou a unha concentración da poboación nas
principais áreas urbanas, principalmente no eixo atlántico, na Mariña Lucense, nos concellos
interiores de Lugo, Ourense e Santiago e nalgunhas vilas repartidas polo territorio (Monforte
de Lemos, Vilalba, O Barco, Xinzo de Limia, Verín, Lalín, …).
A clasificación do grao de urbanización dos concellos galegos establece tres categorías: Zonas
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

densamente poboadas (ZDP), Zonas intermedias (ZIP), Zonas pouco poboadas (ZPP) segundo o
carácter urbano ou rural da localidade na que reside un individuo, e o subgrao de urbanización
que é unha subdivisión das zonas de urbanización (ZDP, ZIP, ZPP) en subzonas co fin de
diferenciar núcleos de características diferentes.
No período 2000-2020 a poboación galega aumentou na zona densamente poboada (ZDP) e
na intermedia (ZIP) e diminuíu na zona pouco poboada (ZPP). A poboación da zona intermedia
experimentou nese período un crecemento do 12,0%, notablemente maior que na ZDP que só
acada o 2,1%. Por provincias, o comportamento non é similar se ben hai algún trazo común a
todas elas, como é a significativa perda de poboación no período 2000-2020 na ZPP e, de xeito
especial, nas provincias da Coruña, Lugo e Ourense.
No ano 2020 a poboación das provincias da Coruña e Pontevedra incrementouse con respecto
á do ano 2000 un 1,2% e un 3,6% respectivamente. Pola contra, a poboación das provincias de
Lugo e Ourense diminuíu con respecto á do ano 2000. En termos absolutos, no período 20002020, Galicia experimentou unha diminución na súa poboación cifrada en 30.081 habitantes; A

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Coruña e Pontevedra gañaron 46.183 habitantes e Lugo e Ourense perderon 76.264 habitantes.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 14. Mapa de parroquias segundo o grao de urbanización. Ano 2016.

Fonte: IGE. Clasificación segundo o grao de urbanización.

Por tanto, hoxe Galicia é fundamentalmente urbana. En 2020 o 65,3% da poboación vive en
zonas densamente poboadas (ZDP) ou en zonas intermedias pero cun grao de urbanización
alto (ZIP alta), tal e como se pode observar na Táboa 8. Esta poboación ocupa o 6,4% da
superficie do territorio galego. Nas zonas cun grao de urbanización que poderiamos definir
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

como intermedio (ZIP baixa, ZPP alta e ZPP intermedia) vive o 20,5% da poboación nun 23,0%
da superficie. A zona rural galega (ZPP baixa) ocupa o 70,6% dá superficie, pero só ten o 14,2%
da poboación.

59

TOMO I – PEG 22-30
132420

Táboa 8. Distribución da poboación e da densidade por tipo de zona definida a partir dos concellos.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Fonte: IGE. Clasificación segundo o grao de urbanización.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Valdeorras ).
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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Mapa 15. Distribución das parroquias galegas segundo o grao e subgrao de urbanización. Ano 2016.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Fonte: IGE. Clasificación segundo o grao de urbanización.
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3.1.7

POBOACIÓN

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

Total

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

UE-27
España
Galicia

Homes

Mulleres

447.319.916
47.332.614
2.702.592

218.556.159
23.199.313
1.304.147

228.763.757
24.133.301
1.398.445

1.123.550
328.169
306.872

539.425
159.301
147.810

584.125
168.868
159.063

944.001

457.612

486.389

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

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

3.1.7.1

Distribución da poboación no territorio

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

Densidade
UE-27 (*)

105,9

España (*)

93,5

Galicia

91,4

A Coruña

141,3

Lugo

33,3

Ourense

42,2
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Pontevedra

210,0

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

A nivel municipal, nos 117 concellos que teñen ata 2.000 habitantes reside só o 5,4% da
poboación, e nos 7 concellos de máis de 50.000 habitantes, o 36,2% do total.
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Táboa 11: Distribución da poboación de Galicia segundo tamaño do concello. Ano 2020. Tamaño do
concello.

Número
concellos
Total Galicia

Poboación

%
Poboación

313

2.702.592

100,0%

Ata 1.000 habitantes
De 1.001 a 2.000 habitantes

31
86

22.782
125.520

0,8%
4,6%

De 2.001 a 5.000 habitantes

86

286.115

10,6%

De 5.001 a 10.000 habitantes

53

363.573

13,5%

De 10.001 a 20.000 habitantes
De 20.001 a 50.000 habitantes

35
15

491.723
433.912

18,2%
16,1%

De 50.001 ou máis habitantes

7

978.976

36,2%

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia. Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de
xaneiro.
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

A maior densidade de poboación está concentrada en torno a eses sete grandes concellos de
Galicia e as súas área metropolitanas.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mapa 16:. Densidade de poboación. Ano 2020.

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

Total
Ano 2000
Ano 2020

100,0%
100,0%

ZDP
35,7%
36,8%

ZIP
32,6%
36,9%

ZPP
31,7%
26,2%

Fonte: IGE. Panorama rural-urbano. Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro. ZDP:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Zonas densamente poboadas; ZIP: Zonas intermedias de poboación; ZPP: Zonas pouco poboada.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fonte: IGE, GU2016.
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3.1.7.2

Estrutura da poboación galega

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

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Homes

Mulleres

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

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

Total
43,3

Homes
41,9

Mulleres
44,7

España
Galicia

43,6
47,5

42,3
45,8

44,8
49,0

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

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

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

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

UE-27 (*)

Fontes: Eurostat. INE, Indicadores demográficos básicos. IGE. Indicadores demográficos.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Elaboración propia. Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.

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

De 100 ou máis anos
De 90 a 94 anos
De 80 a 84 anos
De 70 a 74 anos
De 60 a 64 anos
De 50 a 54 anos
De 40 a 44 anos
De 30 a 34 anos
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

De 20 a 24 anos
De 10 a 14 anos
De 0 a 4 anos
120.000

80.000

40.000

0

Homes

40.000

80.000

120.000

Mulleres

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

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

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

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

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

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

Fontes: Eurostat, Population. INE. Cifras de poboación. Nota: a data de referencia dos datos é o día
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1 de xaneiro. Elaboración propia.

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

Ambos sexos
UE-27 (*)
España (*)

Homes

Mulleres

101,3

84,7

118,8

99,9

84,1

116,7

Galicia

160,4

133,1

189,7

A Coruña

154,6

127,4

183,5

Lugo

214,7

185,5

245,1

Ourense

237,0

200,4

276,0

Pontevedra

132,7

108,5

159,1

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

A diferenza entre xéneros é importante: o índice alcanzou en 2020 o valor de 133,1 no caso dos
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

homes e de 189,7 no caso das mulleres.
Gráfico 6: Índice de envellecemento en Galicia.
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Total

Homes

Mulleres

Fonte: IGE. Indicadores demográficos.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Os concellos das provincias de Lugo e Ourense son os máis envellecidos de Galicia.
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CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 18. Índice de envellecemento dos concellos galegos. Ano 2020.

Fonte: IGE. Indicadores demográficos.
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3.1.7.3

Natalidade e mortalidade

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

España

Galicia

Taxa bruta de natalidade (‰)

9,3

7,6

5,8

Índice sintético de fecundidade (fillos por muller)

1,5

1,2

1,0

Idade media á maternidade (anos)

30,9

32,3

32,8

Taxa bruta de mortalidade (‰)

10,4

8,8

11,6

Esperanza de vida ao nacer (anos)

81,3

83,6

83,8

básicos. IGE,

Indicadores

Fontes:

Eurostat,

Population. INE,

Indicadores

demográficos

demográficos.
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fonte: Eurostat. Fertility indicators.
4

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

Idade media á maternidade: media aritmética das idades ás que as mulleres teñen os fillos, ponderada polas taxas
específicas de fecundidade de cada grupo de idade.
Índice sintético de fecundidade: número esperado de fillos por muller ao longo da súa vida fértil, de manterse as condicións
demográficas do período de referencia.
Taxa bruta de mortalidade: número de defuncións no período por cada mil habitantes.
Esperanza de vida ao nacer: estimación do promedio de anos que viviría unha persoa nacida no ano de referencia no caso de
que as condicións de mortalidade se mantivesen constantes.
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A idade media á maternidade aumenta ano tras ano, chegando en 2019 aos 32,8 anos; a idade
media da nai ao nacemento do primeiro fillo sitúase nos 31,9 anos.
Gráfico 7. Idade á maternidade en Galicia.
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Idade media maternidade

Idade media nais nacemento primeiro fillo

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

Idade da nai ao
nacemento do
primeiro fillo

Idade á
maternidade
UE-27 (*)

30,9

29,4

España

32,3

31,1

Galicia

32,8

31,9

A Coruña

33,0

32,0

Lugo

32,1

31,3

Ourense

32,5

31,8

Pontevedra

32,9

31,9

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de Italia.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 20. Esperanza de vida ao nacemento. Ano 2019.

Fonte: Eurostat. Fertility indicators.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Total

Homes

Mulleres

UE-27

81,3

78,5

84,0

España

83,6

80,9

86,2

Galicia

83,8

80,7

86,8

A Coruña

83,6

80,5

86,6

Lugo

83,8

80,7

87,0

Ourense

84,1

80,8

87,3

Pontevedra

84,0

80,9

86,9

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Táboa 19. Migracións. Galicia. Movementos migratorios.

Inmigracións

Inmigracións

Emigracións

Emigracións

Saldo

estranxeiro

resto España

estranxeiro

resto España

migratorio

2011

12.359

15.882

9.936

15.171

3.134

2012

9.199

15.157

10.130

14.389

-163

2013

8.414

13.905

12.300

14.056

-4.037

2014

8.820

12.774

9.139

14.725

-2.270

2015

10.181

12.994

10.140

14.886

-1.851

2016

13.210

12.484

8.909

13.976

2.809

2017

17.672

13.043

10.840

13.252

6.623

2018

22.255

13.671

9.374

13.300

13.252

2019

24.784

14.222

7.866

13.331

17.809

2020

14.431

14.616

6.891

10.023

12.133

Fonte: INE. Estatística de migracións.
Gráfico 8. Saldo migratorio. Galicia.
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10.000
5.000
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Fonte: INE. Estatística de migracións.

En canto aos movementos migratorios do ano 2020, o saldo entre entradas (inmigracións) e
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

saídas (emigracións) tivo signo positivo nas catro provincias galegas.
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Táboa 20. Migracións. Ano 2020. Movementos migratorios.
Inmigracións

Saldo migratorio

Emigracións

Galicia

29.047

16.914

A Coruña

12.133

14.781

10.072

4.709

Lugo

5.377

3.480

1.897

Ourense

5.532

3.559

1.973

12.163

8.609

3.554

Pontevedra

Fonte: INE. Estatística de migracións.

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

o 10,5% do total.
Gráfico 9. Saldo migratorio. Galicia. Ano 2020. Persoas.
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Fonte: INE. Estatística de migracións.

Nas catro provincias galegas no ano 2020 o saldo migratorio segundo nacionalidade española
ou estranxeira presentou signo positivo, é dicir, entraron máis persoas que as que saíron nese
ano. Ocorre o mesmo na análise segundo país de nacemento (España ou o estranxeiro) dos
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

migrantes.
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Táboa 21. Saldo migratorio segundo nacionalidade. Ano 2020. Movementos migratorios.

Total
Galicia
A Coruña

Españois

Estranxeiros

12.133

4.675

7.458

4.709

1.862

2.847

Lugo

1.897

703

1.194

Ourense

1.973

884

1.089

Pontevedra

3.554

1.226

2.328

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

Total

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Galicia

Nacidos en

Nacidos no

España

estranxeiro

12.133

3.658

8.475

A Coruña

4.709

1.449

3.260

Lugo

1.897

659

1.238

Ourense

1.973

713

1.260

Pontevedra

3.554

837

2.717

Fonte: INE. Estatística de migracións.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

habitantes por cada 1.000 habitantes residentes no territorio.
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Táboa 23: Saldo migratorio total por 1000 hab. segundo grao de urbanización. Movementos
migratorios.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

ANO

Total

ZDP

ZIP

ZPP

2011

1,7

2,9

3,2

-1,5

2012

0,5

0,8

1,9

-1,8

2013

-1,0

-0,4

-0,3

-2,7

2014

-0,8

0,1

-1,9

-0,7

2015

-0,3

1,5

0,6

-3,6

2016

1,1

2,6

1,5

-1,2

2017

2,5

2,2

4,1

0,7

2018

4,6

4,9

4,6

4,1

2019

6,6

8,8

6,1

4,2

2020

5,4

-1,0

6,7

12,1

Fonte: IGE. Indicadores migratorios.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

natalidade; todo isto provoca que ata a década dos 70 a poboación galega incluso diminúa.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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Gráfico 10. Serie histórica de poboación de Galicia.

0,0%

Fonte: INE. Censos de poboación e Cifras de poboación.

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

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

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

Galicia

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

ANO

España

2016

19.062

410.583

2017

18.445

393.181

2018

16.560

372.777

2019

15.718

360.617

2020 (*)

15.261

339.206

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

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

Galicia

ANO

España

2016

31.757

410.611

2017

31.962

424.523

2018

32.419

427.721

2019

31.268

418.703

2020 (*)

32.822

492.930

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

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

78

TOMO I – PEG 22-30
132439

Táboa 26. Principais indicadores demográficos ano 2020. Datos provisionais.

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

España

-0,2

0,1

5,6

7,2

1,0

1,2

Idade media maternidade (anos)

32,9

32,3

Taxa bruta de mortalidade (‰)

12,2

10,4

Esperanza de vida ao nacer (anos)

83,3

82,3

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

3.1.7.7

Perspectivas de futuro

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

Total

Homes

Mulleres

UE-27 (*)

45,1

43,7

46,4

España

46,3

45,0

47,5

Galicia

50,4

48,8

51,9

A Coruña

50,1

48,4

51,7

Lugo

52,2

50,9

53,5

Ourense

53,1

51,5

54,6

Pontevedra

49,4

47,8

50,9

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

Por grupos de idade, tanto en Galicia como en España, diminuirán os colectivos de poboación
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

Total
UE-27

0,3

Menores
de 15
anos
-6,9

15-24
anos
1,6

25-44
anos
-7,6

45-64
anos
-1,8

65-84
anos
17,0

De 85 ou
máis
anos
23,3

España

0,9

-18,3

9,0

-13,9

5,9

25,5

15,2

Galicia

-4,7

-24,6

6,5

-25,7

2,3

13,2

11,5

A Coruña

-4,1

-24,4

10,0

-25,5

3,0

13,6

15,5

Lugo

-7,8

-20,7

2,4

-27,6

-4,3

9,6

-4,0

Ourense

-8,4

-24,4

0,8

-25,8

-4,2

3,4

1,1

Pontevedra

-3,3

-26,1

5,3

-25,3

6,0

18,4

21,1

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

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

Comarcas

Poboación Poboación Menores
2020
de 15 anos
2030

15-24
anos

25-44
anos

45-64
anos

De 85 ou
máis
anos

65-84
anos

A Coruña

404.031

412.232

-18,0

21,8

-18,4

9,5

18,9

22,6

Santiago

170.984

172.985

-23,6

18,4

-21,4

9,6

28,1

22,7

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

Porén catro comarcas galegas perderán máis do 20% da súa poboación no período 2020 –
2030.
Táboa 30. Evolución da poboación proxectada por grupos de idade. Comarcas de Galicia con
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

diminución de poboación no período 2020-2030 superior ao 20%. Persoas e Porcentaxes.
Variación porcentual no período
Comarcas
Ortegal
A Fonsagrada

Poboación Poboación
2020
2035

Menores
de 15

15-24
anos

25-44
anos

45-64
anos

65-84
anos

De 85 ou
máis
anos

12.023

9.373

-43,9

-29,4

-42,7

-20,3

-6,8

-7,7

4.818

3.559

-20,6

-33,1

-49,4

-30,5

-5,8

-26,4

Terra de Caldelas

2.737

1.979

-28,4

-27,4

-44,2

-24,3

-20,0

-31,6

Terra de Trives

3.909

3.045

-35,9

-28,9

-41,9

-24,2

-11,2

-4,5

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

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

3.1.7.8 Despoboamento no rural

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

gobernanza multinivel

•

emprendemento, innovación e dixitalización, e

•

prestación de servizos de calidade.

O 17 de setembro de 2010, os presidentes das Comunidades Autónomas de Castela e León e Galicia, así como o presidente
da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Rexional da rexión Norte de Portugal, reunidos en Valladolid (Castela e
León), firmaron un Memorando para o impulso dunha estratexia de cooperación macrorrexional no sudoeste da Unión
Europea, a Macrorrexión de Rexións do Sudoeste Europeo (RESOE).

5
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Poboación
Dos 313 concellos de Galicia, o 64% ten unha poboación de menos de 5.000 habitantes, o 72%
está por debaixo da media da Unión Europea, o 81% está por debaixo da media da OCDE, e o
11% non supera os mil habitantes (ver táboa a continuación).
Táboa 31. Porcentaxe de municipios sobre o total en función do volume de poboación. Ano 2020.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Región

Municipios

Media de
poboación
por
m unicipio

Menos de
1.000
habitantes

Menos de
5.000
habitantes

Menos de
5.900
habitantes
(UE)*

%<9.700
(OCDE)**

Asturias

78

13.061

23,1%

62,8%

67,9%

74,4%

Cantabria
Castela e
León

102

5.714

36,3%

79,4%

82,4%

90,2%

2.248

1.065

89,3%

97,3%

98,0%

99,0%

Galicia

313

8.632

11,2%

63,9%

71,6%

81,2%

RESOE

2.741

2.444

76,5%

91,8%

93,6%

95,9%

España

8.131

5.836

61,5%

84,0%

85,9%

90,4%

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

Mentres que a maioría dos concellos das provincias de Pontevedra e A Coruña teñen
poboacións de máis de 5.000 habitantes, en Lugo e Ourense só o 18% e o 12%,
respectivamente, dos concellos están nesta franxa. Ademais, a participación dos gobernos
locais con menos de 1.000 habitantes nestas dúas provincias é do 10% e do 29%.
Gráfico 15. Porcentaxe de municipios sobre o total en función do volume de poboación. Provincias.
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística - INE 2020
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Galicia é a novena comunidade autónoma cunha poboación media por municipio menor, con
8.632 habitantes por municipio.
Gráfico 16. Poboación media por municipio. Comunidades autónomas.
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Fonte: Instituto Nacional de Estadistica - INE (2020), Padrón Poboación por Municipio.

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

nos

sectores

"actividades

profesionais,

científicas,

tecnolóxicas,

administración, actividades de servizos de apoio" (3.700 empregos) e "información e
comunicación" (1.700 postos de traballo).
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

Estas inclúen actividades de información e comunicación, financeiras e de seguros, e actividades profesionais, científicas,
técnicas, administrativas, de servizos de apoio.

6
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Gráfico 17. Diferenzas na calidade de conexión de banda ancha. Comunidades autónomas.
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Fonte: cálculos da OCDE baseados en Speedtest® by Ookla® Global Fixed and Mobile Performance
Maps. Baseado na análise realizada por Ookla dos datos de Speedtest Intelligence® para o cuarto trimestre
de 2020. Ofrecido por Ookla e consultado o 27-01-2021. Marcas comerciais de Ookla usadas baixo licenza e
reimprimidas con permiso.

3.1.8

3.1.8.1

ACTIVIDADE ECONÓMICA

Nivel de actividade económica e comparativa espacial

No momento actual, a actividade económica ven marcada pola crise sanitaria e económica
provocada pola COVID-19 a nivel mundial. As medidas de confinamento e distanciamento
social adoptadas en todos os países para conter a propagación do virus e evitar a sobrecarga
dos sistemas sanitarios provocaron un desplome da actividade económica en 2020. Porén, a
rapidez con que se implementaron importantes medidas de política fiscal e monetaria
impediron un maior impacto da crise. Despois de máis dun ano e medio de pandemia, o avance
na vacinación permite confiar na saída da crise sanitaria e económica.
España foi un dos países máis afectados pola crise sanitaria. As medidas de confinamento
estritas adoptadas para conter o avance da pandemia provocaron unha forte contracción no
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

segundo trimestre de 2020. As sucesivas olas de contaxios así como a estrutura produtiva de
España, cun importante peso de actividades máis afectadas polas medidas de distanciamento
social, ralentizaron a recuperación económica nos seguintes trimestres.
A crise sanitaria afectou tamén de forma intensa á economía galega, pero menos que no
conxunto de España. Unha menor incidencia do coronavirus así como as características
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estruturais da economía galega, cun maior peso da industria agroalimentaria (menos afectada
polas restricións) e unha menor dependencia do turismo, axudaron a un comportamento
menos desfavorable da economía galega.
Desde a óptica da demanda, o consumo privado e a inversión foron os máis afectados pola
pandemia. En senso contrario, aumentou o gasto público para enfrontar a emerxencia
sanitaria.
Desde a óptica da oferta, as restricións prexudicaron máis ás actividades máis relacionadas
coa interacción social.
A información económica dispoñible na actualidade sobre 2020 é provisional e menos
detallada do que sería necesario para analizar con profundidade os efectos económicos da
crise. Por iso, neste documento se analiza a actividade económica ata o ano 2019.
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Actividade económica: Galicia no contexto da Unión Europa
O Produto Interior Bruto por habitante (PIBpc) en paridades de poder de compra (PPA) de
Galicia situouse en 2019 no 82,1% da media da Unión Europea (UE-27), mentres a media estatal
é de 91,0%. En España só catro comunidades autónomas teñen un PIB por habitante en PPA

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

igual ou superior á media da Unión Europea.
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Mapa 21. Produto interior bruto por habitante en paridades de poder de compra (PPA). Ano 2019.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Media UE-27 = 100.

Fonte: EUROSTAT: Regional economic accounts.

A situación actual da economía galega no contexto da Unión Europea é o resultado dunha
evolución na que se aprecian dúas etapas divididas pola crise de 2008. Esta situación apreciase
no seguinte gráfico, que representa o indicador do PIB por habitante en PPA con respecto á
media europea para Galicia e para España.
Ata o ano 2007 Galicia converxe coa economía europea. Nese ano, alcanzou o nivel máis alto
medido en porcentaxe sobre o promedio da UE (89,4%). Pese á posterior caída en termos
relativos coa media europea, cómpre resaltar que en 2019 Galicia mellora a súa posición
relativa con respecto ao ano 2000. En España, cun máximo no ano 2006 (105,2 % con respecto
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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á media UE) a posición en 2019 é peor que a do inicio desta serie (2000).
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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Gráfico 18. PIB per cápita en PPA (UE-27=100). Galicia e España. Serie 2000-2019. Porcentaxes.

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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todas elas retrocederon con respecto á media europea na segunda etapa (2008-2019).
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Mapa 22. Cambios no indicador PIBpc en PPA con respecto a Unión Europea (UE-27). Rexións

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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europeas. Puntos porcentuais de diferenza.

Fonte: EUROSTAT: Regional economic accounts.
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Galicia no contexto estatal
No contexto da economía española, Galicia sitúase a nove puntos porcentuais da media
estatal. Esta diferenza reduciuse desde 2000, ano no que a diferenza era de 22 puntos ata os
nove puntos referidos no ano 2019. Este diferencial é o mínimo do período 2000-2019.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Gráfico 19. PIB per cápita en PPA. UE-27 = 100. Ano 2019. Porcentaxes.

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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media.
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Mapa 23. Cambios no indicador PIB per cápita en PPA con respecto a Unión Europea (UE-27) e

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

evolución da poboación. Comunidades autónomas.

Fonte: EUROSTAT: Regional economic accounts.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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respecto á media europea.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Gráfico 20. Evolución da poboación e do PIB por CA. Variación acumulada 2000-2019. Porcentaxes.

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

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

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

Chamaremos á primeira compoñente factor demográfico, xa que ofrece a porcentaxe de

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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poboación que está en idade de traballar, e polo tanto de achegar factor produtivo traballo á
economía. A segunda compoñente é unha taxa de ocupación, que mide que porcentaxe de

7 Seguimos a descomposición que se presenta en López Salido, J.D. e Pérez Quirós, G (2005): “Análisis comparativo:
convergencia real, sincronía cíclica y diferenciales de inflación”, en “El Análisis de la Economía Española”. servizos de Estudios
del Banco de España, páxs.435-460

93

TOMO I – PEG 22-30
132454

poboación en idade de traballar está xerando rendas no territorio económico. Por último, o
cociente PIB entre emprego é unha medida da produtividade aparente do traballo.
Unha análise comparada das compoñentes permitirá analizar tres factores que inflúen na
evolución do PIB por habitante e nas diferenzas entre este indicador no caso galego e nas
economías españolas e europea. No seguinte cadro resúmese a posición relativa de Galicia no
contexto europeo para tres anos (2000, 2009 e 2019). O factor demográfico é o que presenta
valores máis próximos á media europea porén desde 2000 ata 2019 afastouse do promedio
comunitario debido ao envellecemento da poboación. No mercado de traballo, Galicia
aproximouse á media europea no medio do período para retroceder de novo en 2019, no que a
taxa de ocupación é do 88,7 % da media europea. Tamén avanzou en termos de produtividade,
como veremos nas seguintes seccións.
Táboa 32. Descomposición do PIB per cápita en termos comparativos coa Unión Europea (EU 27 =
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

100).

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

Así, podemos dicir que, ata o ano 2009 a aproximación de Galicia á media europea en PIBpc
debíase fundamentalmente ao factor mercado de traballo (un crecemento da taxa de
ocupación con respecto a 2000) e melloras de produtividade. De 2009 a 2019, Galicia volve
afastarse da media europea, especialmente en termos do mercado de traballo (caída da taxa
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Verificación:
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de ocupación) á que hai que engadir o factor demográfico, isto é, a caída da taxa de actividade
da poboación galega, debida ao crecemento do envellecemento da poboación.
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3.1.8.2 A evolución da produtividade na economía galega
En termos de produtividade, Galicia reduciu notablemente o seu diferencial coa produtividade
española. En 2019 sitúase no 94,5 por cento da produtividade europea, a catro puntos
porcentuais de España. No ano 2000 estaba no 92,3 por cento da produtividade europea e máis
de dez puntos por baixo da estatal.
Precisamente é a evolución da produtividade un dos factores distintivos da economía galega
no período 2000-2019. A ratio PIB (en paridades de poder de compra) por persoa ocupada
medrou en Galicia a un ritmo anual medio do 2,6%, crecemento superior ao estatal (2,2%) e
europeo (2,5%) o que provoca o achegamento do nivel de produtividade da economía galega á
economía europea.
A produtividade da economía española presenta un carácter contracíclico. Medra
especialmente nos anos de contracción da actividade económica, ao contrario do que ocorre
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

coa economía da Unión Europea. En Galicia repítese este patrón, pero o crecemento da
produtividade supera á española na meirande parte dos anos da serie 2000-2019.
Gráfico 21. Produtividade do trabalo en Galicia na contorna europea.

A) Produtividade do traballo (en ppa

B) Evolución da produtividade real
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and unit labour costs.

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Gráfico 22. Evolución do PIB real, emprego e produtividade real por persoa ocupada en Galicia (%).

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

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

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

No ano 2020 o sector Servizos achega o 64,1% do PIB da economía galega. No caso da economía
española e europea esta presenza do sector terciario é incluso superior. En cambio, tanto o
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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sector primario, como o enerxético e a construción teñen unha contribución ao PIB superior
en Galicia. A industria manufactureira, que representa o 11,3 % do produto interior bruto
xerado en Galicia, presenta un peso superior ao estatal, pero tres puntos por baixo do peso
deste sector no conxunto da Unión Europea.
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Gráfico 23. Estrutura produtiva. Ano 2020. Porcentaxes sobre PIB.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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bruto. Serie 2000-2019. Galicia, España e UE-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Especialización produtiva fronte a España

Sí

Non

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

B. Industrias extractivas

A02. Silvicultura e explotación forestal

C25. Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e
equipamento

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

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

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

Q. Actividades sanitarias e de servizos sociais

O. Administración pública e defensa

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

Non

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

Resto de actividades

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

especialización produtiva en escala logarítmica. Media do período 2014-2018.

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

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

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

A maioría das ramas de actividade nas que o índice de especialización é superior á unidade
(superior a 0 na escala logarítmica do gráfico) son de baixa produtividade. Por exemplo, as
ramas de actividade nas que a economía galega está máis especializada en comparación a UE
son actividades de produtividade máis baixa da media: pesca (A03), silvicultura (A02),
agricultura (A01), fogares que empregan persoal doméstico (T), hostalería (I), outras
actividades profesionais (M74_75) e a industria da madeira (C16). Outras actividades, nas que
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Galicia está especializada en termos relativos coa UE, son actividades de alta produtividade:
telecomunicacións (J61), xeración e distribución de electricidade de gas (D) e refino de petróleo
(C19). Porén, hai que destacar que estas ramas empregan en Galicia tan só a 6.320
traballadores no ano 2018.
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No sector industrial, ademais do refinado de petróleo (C19), Galicia presenta especialización
produtiva na fabricación de automóbiles (C29), que ademais é unha das ramas sobranceiras do
noso tecido industrial, e na rama da metalurxia (C24). Nos tres casos trátase de ramas de
produtividade superior á media. Pola contra, Galicia ten unha presenza moi baixa en
actividades industriais de elevada produtividade do traballo: Industria química e farmacéutica
(C20-21), fabricación de maquinaria e equipamento (C28) ou fabricación de produtos
informáticos, electrónicos e ópticos (C26).

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

Distribución do
PIB

Índice PIB por
habitante (sobre a
media galega)

A Coruña

45,5

109,6

Lugo

11,9

97,4

Ourense

10,3

89,8

Pontevedra

32,3

92,9

Galicia

100,0

100,0

Provincia

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

A estrutura produtiva das provincias é diferente. Na provincia de Lugo destaca o elevado peso
do sector primario que, en 2018, era o responsable do 12,3 % do PIB provincial. En cambio o
sector Servizos presenta nesta provincia a menor achega de toda Galicia. Este sector é
predominante en todas as provincias pero na Coruña é onde se manifesta de forma máis
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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intensa (o 65,1 % do PIB).
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Táboa 35. Estrutura produtiva provincial. Datos en porcentaxes sobre o PIB. Ano 2018. Porcentaxes.

Primario

Industria

Construcción

Servizos

Impostos netos

A Coruña

3,6

15,7

6,7

65,1

8,9

Lugo

12,3

17,3

6,5

54,4

9,5

Ourense

4,8

21,5

6,2

57,3

10,2

Pontevedra

3,2

17,3

6,5

63,1

9,9

Galicia

4,7

17,0

6,6

62,3

9,4

Provincia

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

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

Datos comarcais
A comarca da Coruña é a principal de Galicia en termos de actividade económica (20 % do total
de Galicia en 2018), seguida da comarca de Vigo (17,2 %). As seguintes comarcas, en orde de
magnitude, son as de Santiago, Ourense, Ferrol, Pontevedra e Lugo. Estas sete comarcas
achegan o 64,3 % do PIB de Galicia. Fóra das comarcas cuxa cabeceira é unha gran cidade,
destacan as comarcas do Salnés, Barbanza e O Morrazo. A suma destas tres comarcas
representan un 7,4 % do PIB galego.
Se falamos de PIB por habitante a situación das comarcas é diferente. Destaca o Eume, que
presenta un PIB por habitante case o dobre da media de Galicia. A comarca da Mariña
Occidental rexistra a segunda cifra de PIB por habitante (52,5 % superior á media). As comarcas
da Coruña e Santiago sitúanse en terceiro e cuarto lugar respectivamente, mentres a comarca
de Terra de Trives é a quinta.
A Paradanta, O Condado, A Barcala e Terra de Celanova están entre as comarcas con menor
actividade produtiva por habitante. En todas elas o PIB por habitante é inferior ao 60% da
media de Galicia.
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Hai doce comarcas por riba da media galega: A Coruña, Eume, Ordes, Santiago, O Sar,
Chantada, Lugo, A Mariña Occidental, Ourense, Terra de Trives, Valdeorras e Vigo.
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Mapa 24. Produto Interior Bruto (PIB) por habitante e especialización produtiva. Ano 2018. Datos
comarcais. Galicia =100.
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Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

Especialización produtiva no sector da extracción e fabricación doutros minerais non

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

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

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

Especialización produtiva no sector industrial agroalimentario: comarcas do Barbanza,
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Salnés e O Condado. No Barbanza esta industria, fundamentalmente conserveira e de
conxelado de pescado, achega o 18,7% do seu Produto Interior Bruto.
•

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

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

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

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

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

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

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

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

•

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

•

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

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

Galicia

España

UE27

Demanda interna

100,3

96,7

95,9

Gasto en consumo final

84,0

77,0

74,3

Fogares e ISFLSF

63,2

58,1

53,6

Administracións públicas

20,8

18,9

20,7

Formación bruta de capital

16,4

19,7

21,6

Demanda externa neta

-0,3

3,3

401,0

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

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

A achega negativa da demanda externa ao PIB de Galicia é característica da fase de expansión
da economía previa a 2008 e volve a aparecer no ano 2017. No período 2017-2019 a demanda
interna é a responsable do crecemento da actividade económica en Galicia, mentres a
demanda externa está ralentizando o crecemento.
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Gráfico 27. Achegas ao crecemento do PIB. Índices de volume. Porcentaxes.

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

Desde o ano 1996 ata 2006 as importacións medran en termos reais a unha taxa superior á do
PIB. Ata 2001 as exportacións incluso superan este crecemento, pero de 2002 a 2006 a
evolución das importacións supera a das vendas fora de Galicia. Desde 2008 a 2012 as
importacións medraron a un ritmo menor que o Produto interior bruto.
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

As exportacións medraron en termos reais a unha taxa superior á do PIB nos anos 1996-2007.
Nos anos 2008 e 2009 rexístrase unha caída incluso superior á do PIB. Desde 2010 ata 2016 as
exportacións rexistran taxas de variación superiores ás das importacións, agás no ano 2012.
No anos 2017 e 2019 a demanda externa detrae puntos de crecemento, isto é, as importacións
medran máis que as exportacións.
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Gráfico 28. Taxas de variación anual. Índice de volume. Porcentaxes.

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

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

Galicia

España

UE27

Demanda interna

100,0

98,5

96,2

Gasto en consumo final

84,4

78,1

74,4

Fogares e ISFLSF

60,5

56,0

51,8

Administracións públicas

23,9

22,0

22,6

Formación bruta de capital

15,6

20,5

21,8

Demanda externa neta

0,0

1,5

3,8

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

Para coñecer os destinos e orixes de exportacións e importacións utilizamos o Marco inputoutput de Galicia. Esta fonte estatística permite coñecer os destinos das exportacións

108

TOMO I – PEG 22-30
132469

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

2005

2008

2011

2016

Resto de España

49,9

48,1

43,9

41,5

Resto da Unión Europea (*)

28,5

30,9

31,6

34,5

Resto do mundo

21,6

21,1

24,5

24

Total

100,0

100,1

100,0

100,0

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

Fonte: IGE. Marco Input-Output de Galicia.

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

2005

2008

2011

2016

Demanda intermedia

67,6

74,3

75,5

72,3

Gasto en consumo final

18,8

17,6

7,5

18,8

Formación bruta de capital

10,8

8,1

17,1

8,9

Exportacións

2,8
100,0

100,0

100

Total

100,0

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fonte: IGE. Marco Input-Output de Galicia.

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

9

http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_MIOGAL_gl.pdf
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Nas etapas nas que medra a produción interior (fases de expansión) as importacións
increméntanse vía demanda interna: para producir máis necesítanse máis bens e servizos
utilizados nos procesos produtivos e este proveñen, en parte, do mercado exterior.
Neste apartado analizamos a presenza das importacións na demanda intermedia da economía
galega a través do Marco input-output de Galicia 2016, ferramenta analítico-estatística que
permite debullar a estrutura económica da rexión.
Do total de demanda intermedia un 36 % provén do mercado exterior. Esta porcentaxe é
variable en función do sector económico. Por exemplo, o 61,2 % da demanda intermedia da
agrupación de ramas de actividade “Fabricación de material de transporte e grandes
reparacións industriais” é importado. Estas importacións representan o 20,9 % das
importacións totais que teñen como destino a demanda intermedia galega.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

A agrupación “Resto da industria”, que inclúe a división 19 da CNAE (“Coquerías e refinado de
petróleo”) importa o 73,5 % dos inputs utilizados na produción. Estas importacións
representan o 16,5 % do total importado para a demanda intermedia.
A “Industria agroalimentaria” é a responsable do 14,3 % do que se importa como demanda
intermedia. Nesta agrupación de ramas o 43,6 % dos bens e servizos utilizados como inputs
no proceso de produción proveñen do exterior. A fabricación de pensos, a fabricación de
produtos de pescado (conxelado ou conservas) ou as industrias de fabricación de aceite, por

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

exemplo, importan máis da metade dos seus consumos intermedios 10.

10

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

2016. Porcentaxes.

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

e na demanda intermedia (o restante 30%).
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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Táboa 40. Importacións por produtos. Datos a prezos básicos. Ano 2016.

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Táboa 41. Distribución das exportacións segundo destino xeográfica. Porcentaxes.

2005

2008

2011

2016

Resto de España

53,7

53,1

49,2

44,2

Resto da Unión Europea (*)

33,4

36,1

36,2

39,8

Resto do mundo

12,9

10,9

14,6

15,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

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

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

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

En 2016 esta ratio foi de 25,1%, isto é, un cuarto da produción total da economía galega ten
como destino a exportación. En 2008 a propensión era do 24,2%.
Existen diferenzas significativas nesta ratio por agrupación de produtos. No sector servizos é
baixa esta propensión, xa que o groso das exportacións galegas está composto por bens
primarios e industriais. Porén, pese a ser baixo, incrementouse notablemente desde 2008, e
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

no ano 2016 o 8,2% da produción do sector servizos expórtase 11.
Táboa 42. Propensión á exportación: porcentaxe de produción exportada. Exportación a prezos
básicos/Produción a prezos básicos. Datos en porcentaxes.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fonte: IGE. Marco Inpt-Output de Galicia.

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

11
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No sector primario expórtase un 30,1 % da produción, mentres no sector industrial máis da
metade da produción ten como destino o mercado exterior. Dentro desta agrupación, os
produtos da “Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais”
destacan cunha propensión á exportación do 77,2 %. Esta agrupación inclúe a produción de
vehículos automóbiles e a fabricación naval. No primeiro caso expórtase o 99,3 % da produción
interior 12. Cómpre destacar tamén o incremento na propensión á exportación dos produtos das
industrias extractivas e nos da madeira, papel e mobles. Nestas industrias, que tiñan á
construción como un dos principais clientes, apréciase unha reorientación dos destinos da
produción desde 2008.
Tamén destacan as exportacións do sector enerxético, que destina principalmente ao mercado
estatal o superávit na produción eléctrica.
Se analizamos a composición das exportación de produtos a prezos de adquisición no último
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Marco input-output de Galicia 13, correspondente ao ano 2016, vemos que os “Vehículos de
motor” lideraron as exportacións galegas. Esta exportación representa o 16,8 % do total e ten
como destino fundamentalmente os países da Unión Europea. A propensión a exportar, como
xa destacamos, é do 99,3 %, é dicir, a inmensa maioría da produción ten como destino a
exportación.
As “Conservas (pescado, moluscos e crustáceos)” representan o 7,8 % das exportacións total,
teñen como destino, principalmente, o mercado do resto de España e presentan unha
propensión á exportación do 91,1%.
As “Prendas de vestir” representan o 5,5 % das exportacións totais, nunha industria moi
vinculada ao mercado exterior (o 88,1 % da produción expórtase) e a distribución por destinos
é moi equilibrada: 28,6 % ten como destino o resto de España, o 32,6 % o resto de países da
UE e o 38,8 % o resto de países.
A exportación de enerxía eléctrica 14 representa o 3,8 % das exportacións totais e teñen como
destino o resto de comunidades autónomas.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

12

Véxase IGE. Marco Input-Output 2016.

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

13

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

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

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

crecemento positivo.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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Gráfico 30. Evolución das compoñentes da demanda interna. Índices de volume.

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

diminuíu a cota de consumo dos fogares con rendas derivadas do traballo por conta propia. O
consumo final dos fogares con rendas asalariadas recuperan a cota no total en 2018, tras anos
de perda de peso.
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Os anos de incremento de gasto en consumo final son anos nos que o peso dos fogares cuxa
principal fonte de renda é o traballo asalariado no consumo final é crecente. Isto é, existe unha
relación entre o incremento das rendas salariais e o incremento do gasto en consumo.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Gráfico 31. Distribución porcentual do gasto en consumo por tipo de fogar. Porcentaxes.

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

Unha visión complementaria é a análise da cesta da compra dos fogares galegos, isto é, a
composición do gasto en consumo final por grupo de produtos. Seguindo a “Clasificación de
bens e servizos” (COICOP) que clasifica o consumo en 12 grandes grupos.
O gasto en vivenda, auga, gas, electricidade e produtos alimenticios (grupo 1+ grupo 4) supón
case o 35,3% do gasto dos fogares galegos no 2018. Debe terse en conta que no gasto en
vivenda tamén se inclúe o gasto en alugueiro imputado dos fogares residentes nunha vivenda
en propiedade.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Estes gastos son especialmente relevantes nos fogares cuxa principal fonte de renda son as
prestacións contributivas (44,6%), fogares que, pola contra, concentran menos gasto en
artigos de vestir e calzado, transportes e, especialmente, no grupo 11 “Hoteis, cafés e
restaurantes”.
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Naqueles fogares cuxa principal fonte de renda son os salarios tamén destaca unha maior
porcentaxe de gasto en “Ocio, espectáculos e cultura” e “Ensino”. O gasto en “Saúde”, en
cambio, está mais presente nos fogares cuxa principal fonte de renda son as pensións
contributivas.
Táboa 44. Distribución porcentual do gasto en consumo final. Ano 2018. Estruturas porcentuais.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

TIPO DE FOGAR POR PRINCIPAL FONTE DE
INGRESOS:

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

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

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

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

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

seguridade social ou outras vinculadas ao emprego coa finalidade de garantir as prestacións
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

sociais dos asalariados.
O excedente de explotación é un saldo contable que rexistra as rendas do factor capital que
inclúe a remuneración do factor traballo por conta propia. As rendas percibidas no proceso de
produción por unha empresa non constituída en sociedade son un concepto específico
denominado renda mixta xa que contén tanto a remuneración do traballo como a
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remuneración do capital do traballador por conta propia. Este concepto coñécese como renda
mixta.
En termos comparativos, a participación das rendas salariais é menor en Galicia que en España
e na Unión Europea. A evolución galega amosa un peso crecente ata o 2009 (48 %) e unha
caída no período 2010-2017 (43,8 %). Nos anos 2018 e 2019, rexístranse crecementos das
rendas salariais no PIB. En 2019, este cociente é do 45,9 % en España e de 47,4 % na UE-27.
No ano 2020, a caída da actividade económica incide especialmente nas rendas do factor
capital (o excedente de explotación), polo que as rendas salariais, pese a ter unha evolución
negativa, gañan peso no conxunto do PIB.
A participación da remuneración de asalariados no PIB de Galicia foi menor á española en todo
o período, e moi similar á europea no período 2007-2011. A partir deste ano a evolución da
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

economía galega e europea é moi dispar: cae a participación dos salarios no PIB en Galicia e
mantense estable no conxunto da Unión Europea.
Gráfico 32. Peso da remuneración de asalariados no PIB. Porcentaxes.

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Revisión estatística 2019. IGE. Contabilidade trimestral.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Revisión estatística 2019; Eurostat. National accounts.
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Para coñecer máis polo miúdo as razóns desta disparidade na evolución é útil descompoñer o
peso da remuneración de asalariados no PIB en catro compoñentes, seguindo a seguinte
expresión 15:
𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) =
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)

As catro compoñentes representan o seguinte:
-

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

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

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

medias anuais dos traballadores asalariados.
-

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

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

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

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2010).

Nótese que a ratio en paridades de poder de compra (PPA) é idéntico a ratio representado no gráfico anterior (que non usa
PPA). As PPA calcúlanse por país, pero non difiren por concepto contable e serán as mesmas no numerador (Remuneración de
asalariados) e no denominador (PIB).
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Galicia presenta unha remuneración por hora traballada inferior a España e o conxunto da UE27, un coeficiente de asalarización menor (é dicir, unha maior proporción de traballadores por
conta propia) e unha produtividade menor (unha inversa da produtividade máis elevada). Estes
tres factores inciden na menor participación da remuneración no produto interior bruto (PIB).
Pola contra, presenta unhas xornadas medias máis altas.
Segundo se aprecia no gráfico anterior, desde 2009 a participación das rendas salariais no PIB
redúcese en máis de catro puntos, redución similar a ocorrida no conxunto estatal e ambas
moi diferentes da tendencia que se observa na UE-27. Utilizando a descomposición deste

Asinado por: Parlamento de Galicia
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indicador podemos coñecer cal das compoñentes é a responsable deste comportamento:
-

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

-

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

-

O ratio de asalarización increméntase lixeiramente

-

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

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

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

A perda de peso da remuneración de asalariados no PIB está moi influenciado nos últimos anos
polo desigual comportamento da produtividade e dos salarios. A evolución destas dúas
variables é desigual en Galicia e presenta particularidades con respecto as economías da nosa
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contorna.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Gráfico 34. Diferencial de crecemento entre produtividade e remuneración. Porcentaxes.

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

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

Composición das rendas salariais por sexo e nivel de estudos
O 43,1 % dos soldos e salarios son percibidos por mulleres. No colectivo feminino destaca o
sector servizos como o principal provedor de rendas salariais. É especialmente relevante o
sector “Servizos II” que engloba as seccións O a T da CNAE-2009: Administración pública,
educación, sanidade, servizos sociais, actividades artísticas e recreativas e outros servizos que
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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achegan máis do 50% das rendas salariais percibidas polas mulleres. Porén, este sector só
supón o 24,3 % no caso das rendas salariais dos homes. No colectivo masculino, con respecto
ás mulleres, é especialmente relevante a súa presenza no sector primario, industrial e de
construción. O sector servizos é o preponderante (o 62 % das rendas salariais xeradas polos
homes) pero é maior a presenza no sector “Servizos I” que engloba as seccións G a N (comercio,
transporte, hostalería, actividades financeiras e servizos empresariais).
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Táboa 46. Distribución dos soldos e salarios por sexo e sector económico. Ano 2018. Porcentaxes.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

Se atendemos aos ingresos salariais obtidos en función do nivel educativo, no ano 2018, case
o 56% da masa salarial corresponde a traballadores con educación superior, o 19% a
traballadores coa segunda etapa de educación secundaria e preto do 25% a traballadores coa
primeira etapa de educación secundaria ou nivel de estudos inferior. Se nos fixamos na
distribución por sexo e nivel de estudos, vemos que no caso das mulleres o do 63,6 % das
rendas recíbenas mulleres con nivel de estudos superior, sendo esta porcentaxe do 50,1 % no
caso dos homes . Isto está estreitamente relacionados cos distintos sectores de actividade de
onde proveñen maioritariamente as rendas salariais dun e doutro colectivo que se comentaba
anteriormente.
Táboa 47. Distribución dos soldos e salarios por sexo e nivel de estudos. Ano 2018. Porcentaxes.
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Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019.

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Gráfico 35. Masa salarial por nivel de estudos e sexo. Serie 2010-2018.

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

A renda dispoñible bruta do sector fogares
A renda dispoñible bruta dos fogares mide a cantidade de recursos que os fogares teñen
dispoñible para o gasto en consumo ou o aforro. A compoñente mais importante deste
agregado é a remuneración de asalariados. Os fogares obteñen rendas primarias, aquelas que
reciben pola súa participación directa no proceso de produción (por exemplo, a remuneración
de asalariados), ou ben as rendas a cobrar polo propietario dun activo financeiro ou dun
recurso natural por facilitar fondos ou poñer os recursos naturais a disposición doutra unidade
institucional.
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Na renda dispoñible bruta tamén interveñen as operacións de redistribución de renda, é dicir,
o pago dos impostos correntes sobre a renda e o patrimonio, das cotizacións sociais e a
percepción de prestacións sociais así como outras transferencias correntes.
Podemos descompoñer a evolución da renda dispoñible bruta analizando a contribución de
cada grupo de variables que compoñen este agregado:
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•

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

contribución positiva á Renda Bruta
•

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

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

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

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

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social.

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

2010=100.

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Porcentaxes.

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

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

A distribución territorial da renda dos fogares
Provincial
Os fogares da provincia da Coruña teñen unha renda dispoñible bruta un 5,5 % superior á
media galega. O resto de provincias teñen un dato inferior á media, sendo Pontevedra a
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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provincia que presenta un indicador máis próximo aos 14.722 euros por habitante que
representan a media galega. A provincia de Ourense é a que presenta un valor inferior deste
indicador, case oito puntos por baixo da media.
A composición da renda dispoñible bruta dos fogares é diferente nas provincias galegas. O
peso das prestacións sociais é especialmente relevante nas provincias de Ourense (36,6 %) e
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Lugo (34,3 %). A remuneración de asalariados, que nas catro provincias é a principal
compoñente da renda dos fogares, representa o 70 % na provincia da Coruña e o 68,8 % en
Pontevedra. Recordemos que estas provincias concentraban máis das tres cuartas partes do
PIB en Galicia.
Táboa 49. Renda dispoñible bruta provincial. Ano 2018.
RBD por
habitante

Índice sobre a
media galega

% Remuneración
de asalariados

% Prestacións
sociais

Galicia

15.132

100,0

67,5

31,5

A Coruña

15.970

105,5

70,0

30,3

Lugo

14.444

95,5

61,4

34,3

Ourense

14.076

93,0

59,3

36,6

Pontevedra

14.722

97,3

68,8

30,6

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Fonte: IGE. Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019.

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Táboa 51. Concellos con maior renda media por habitante. Ano 2018. Euros por habitante.

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

Media do período 2013-2017

Índice > 1 implica especialización; En escala
logarítmica, un índice positivo indica especialización
Ramas de actividade

Datos orixinais

Escala logarítmica

Respecto a Respecto a
UE-27
España

Respecto a Respecto a
España
UE-27

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

1,27

0,35

0,10

3,40
22,92
0,75

7,96
8,47
1,63

0,53
1,36
-0,13

0,90
0,93
0,21

1,39

1,17

0,14

0,07

1,42

0,96

0,15

-0,02

1,89

3,34

0,28

0,52

0,88

0,97

-0,06

-0,01

0,68

0,75

-0,17

-0,13

1,51

1,28

0,18

0,11

0,23

0,28

-0,63

-0,55

0,46

0,61

-0,33

-0,21

0,79

0,87

-0,10

-0,06

1,43

1,37

0,16

0,14

0,84

1,19

-0,07

0,08

0,19

0,86

-0,73

-0,06

0,38

0,76

-0,41

-0,12

0,23

0,61

-0,64

-0,22

1,01

1,75

0,00

0,24

0,79

0,80

-0,11

-0,10

0,54

0,89

-0,26

-0,05

1,15

1,39

0,06

0,14

2,17

1,65

0,34

0,22

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

0,87

0,73

-0,06

-0,14

1,37

1,20

0,14

0,08

0,92

0,88

-0,04

-0,06

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

1,02

0,95

0,01

-0,02

1,23

1,01

0,09

0,01

C28. Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n.
C29. Fabricación de vehículos de motor, remolques e
semirremolques
C30. Fabricación doutro material de transporte
C31-C32. Fabricación de mobles e outras industrias
manufactureiras
C33. Reparación e instalación de maquinaria e
equipamento
D. Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire
acondicionado
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2,26
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(continuación)

Ramas de actividade

Datos orixinais

Escala logarítmica

Respecto a Respecto a
UE-27
España

Respecto a Respecto a
UE-27
España

H49. Transporte terrestre e por tubaxe
H50-H51. Transporte marítimo e por vías navegables
interiores; transporte aéreo
H52. Almacenamento e actividades anexas ao
transporte
H53. Actividades postais e de correos
I. Hostalaría
J58. Edición
J59-J60. Actividades cinematográficas de vídeo e
televisión, gravación de son e edición musical;
actividades de programación e emisión de radio e
televisión
J61. Telecomunicacións

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

J62-J63. Programación, consultoría e outras actividades
relacionadas coa informática; servizos de información
K64. Servizos financeiros, agás seguros e fondos de
pensións
K65. Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás
seguranza social obrigatoria
K66. Actividades auxiliares aos servizos financeiros e
aos seguros
L. Actividades inmobiliarias
M69-M70. Actividades xurídicas e de contabilidade;
actividades das sedes centrais; actividades de
consultoría e de xestión empresarial
M71. Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría;
ensaios e análises técnicas
M72. Investigación e desenvolvemento
M73. Publicidade e estudos de mercado
M74-M75. Outras actividades profesionais, científicas,
técnicas e veterinarias
N77. Actividades de aluguer
N78. Actividades relacionadas co emprego
N79. Actividades de axencias de viaxes, operadores
turísticos, servizos de reservas e actividades
relacionadas con estes
N80-N82. Actividades de seguridade e investigación;
servizos a edificios e actividades de xardinería;
actividades administrativas de oficina e outras
actividades auxiliares das empresas
O. Administración pública e defensa
P. Educación
Q. Actividades sanitarias e de servizos sociais
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R. Actividades artísticas, recreativas e de entretemento
S94. Actividades asociativas
S95. Reparación de ordenadores, efectos persoais e
artigos de uso doméstico
S96. Outros servizos persoais
T. Actividades dos fogares como empregadores de
persoal doméstico

0,95

0,94

-0,02

-0,03

0,16

0,26

-0,79

-0,59

1,06

1,05

0,03

0,02

0,71
2,29
0,25

1,26
1,04
0,61

-0,15
0,36
-0,60

0,10
0,02
-0,21

0,56

0,56

-0,25

-0,25

1,40

1,14

0,15

0,06

0,30

0,48

-0,53

-0,32

0,67

0,79

-0,17

-0,10

0,86

0,95

-0,07

-0,02

0,66

1,22

-0,18

0,09

1,00

0,93

0,00

-0,03

0,41

0,67

-0,38

-0,17

0,67

0,84

-0,18

-0,08

0,38
0,27

0,67
0,23

-0,42
-0,57

-0,17
-0,64

2,17

2,39

0,34

0,38

0,21
0,43

0,34
0,99

-0,67
-0,37

-0,47
0,00

0,48

0,35

-0,31

-0,46

0,76

0,60

-0,12

-0,22

0,98
1,11
0,92

1,02
1,01
1,03

-0,01
0,04
-0,03

0,01
0,01
0,01

1,49

0,96

0,17

-0,02

0,74

0,54

-0,13

-0,27

0,65

0,68

-0,19

-0,17

0,95

0,99

-0,02

-0,01

2,35

0,94

0,37

-0,03

Fonte: IGE. Contas Económicas Anuais. Revisión Estatística 2019. EUROSTAT. Anual national
accounts.
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3.1.8.8 Estrutura empresarial
No estudo do sector económico resulta imprescindible a análise do tecido empresarial galego.
Segundo o Directorio de Empresas e Unidades Locais elaborados polo IGE, a 1 de xaneiro de
2019 o número de empresas activas en Galicia é de 252.228 empresas, das cales 248.245 teñen
sede social en Galicia. Están incluídos, neste caso, todos os sectores salvo as actividades dos
fogares e as organizacións e organismos extraterritoriais.
Mais da metade destas empresas son persoas físicas e máis de 200.000 son empresas sen
asalariados ou con menos de dous asalariados.
Empresas segundo a sede social
Segundo a Explotación estatística do directorio de empresas e unidades locais que elabora o
IGE, durante o ano 2018 o número de empresas con actividade económica en Galicia aumentou
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

un 0,09%, situándose nas 252.228 empresas o día 1 de xaneiro de 2019.
Destas, o 98,42% teñen a súa sede social en Galicia e o 1,58% restante (3.983 empresas) fóra
da comunidade autónoma.
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Gráfico 38. Nº de empresas segundo a sede social e a súa distribución en Galicia.

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais.
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Tamaño
O día 1 de xaneiro de 2019 había en Galicia un total de 169.450 empresas sen asalariados, o que
supón aproximadamente o 67,18% do total de empresas con actividade na comunidade
autónoma. Ademais, 46.363 empresas contaba con un ou dous asalariados (o 18,38% do total
de empresas). As empresas con actividade en Galicia e con polo menos 20 asalariados
representan o 1,95% do total de empresas.
As porcentaxes máis altas de empresas con ningún, un ou dous asalariados obsérvanse no
sector primario, onde o 96,4% das empresas atópanse nese intervalo. No outro extremo está
o sector industrial (industria máis enerxía), onde a porcentaxe de empresas que non chega a
tres persoas asalariadas é do 67%.
Hai 262 empresas consideradas grandes empresas (con 250 asalariados ou máis) que apenas
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

representan un 0,10% do total, un 0,61% de medianas empresas (entre 50 e 249 asalariados),
un 3,35% de pequenas empresas (entre 10 e 49 asalariados) e as microempresas (con un
máximo de dous asalariados), sen dúbida as máis numerosas, representan un 95,93% do total.
Gráfico 39. Número de empresas segundo o estratos de asalariados.

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

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

Galicia

España

UE-27

95,9

95,6

93,1

Pequena empresa

3,4

3,7

5,8

Mediana e Gran empresa

0,7

0,7

1,1

Microempresa

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

Personalidade xurídica
Segundo a personalidade xurídica da empresa, a persoa física é a tipoloxía máis habitual dentro
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

0,44%
7,95%
Persoas físicas
27,60%

Sociedades anónimas
62,44%

1,57%

Sociedades de
responsabilidade limitada
Sociedades cooperativas

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

Cabe destacar que a distribución das empresas segundo a personalidade xurídica varía en
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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función do sector de actividade. Deste xeito, dentro do sector primario (agricultura e pesca),
o 88,73% das empresas son persoas físicas, mentres que para a industria e a enerxía esta
porcentaxe baixa ata o 39,18%. Neste sector, case a metade das empresas (o 49,51%) adoptan
a forma xurídica de sociedade limitada. Por outra banda, na construción o peso das persoas
físicas é tamén superior ao das sociedades limitadas, pero ambas porcentaxes están máis
próximas que no caso do sector primario (51,35% e 41,19% respectivamente). Por último, no
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sector servizos, o 60,13% das empresas corresponden a persoas físicas, o 27,60% a sociedades
limitadas, o 1,56% a sociedades anónimas, o 0,40% son cooperativas e o 8,92% restante
adopta unha forma xurídica distinta ás tipoloxías presentadas.
Táboa 53. Distribución porcentual das empresas segundo a súa personalidade xurídica e o seu
sector de actividade.
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Persoas
Físicas

Sociedades Sociedades
Anónimas Limitadas

Cooperativas

Outras

Agricultura e pesca

88,73%

0,21%

3,63%

0,40%

7,02%

Industria, incluída a enerxía

39,18%

5,19%

49,51%

1,10%

5,02%

Construción

51,35%

1,65%

41,19%

0,37%

5,44%

Servizos

60,13%

1,56%

28,98%

0,40%

8,92%

TOTAL

62,44%

1,57%

27,60%

0,44%

7,95%

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

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

16,25%

Agricultura e pesca
5,97%

Industria, incluída a
enerxía

12,35%

Construción

65,43%
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Servizos

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

Total
A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Galicia

Total

3.983

248.245

252.228

100

37

40.945

40.982

16,25
0,11

11

256

267

265

13.727

13.992

5,55

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

41

433

474

0,19

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

40

292

332

0,13

B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
C INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
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Porcentaxe

España

266

30.883

31.149

12,35

1.267

50.744

52.011

20,62

H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO

243

11.379

11.622

4,61

I HOSTALARÍA

187

20.523

20.710

8,21

J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

170

3.042

3.212

1,27

K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS

164

4.973

5.137

2,04

87

7.210

7.297

2,89

M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

378

23.496

23.874

9,47

N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES

399

6.738

7.137

2,83

37

420

457

0,18

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

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

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

80

7.282

7.362

2,92

143

8.829

8.972

3,56

41

5.574

5.615

2,23

127

11.499

11.626

4,61

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

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Ano 2019. Unidade: número de unidades locais.

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

sector primario nin a administración pública). Ano 2019. Unidade: porcentaxe (%).

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

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

Taxa neta (%)

Total

210.264

9,81

9,56

0,25

Industria, incluída a enerxía

15.075

7,12

7,91

-0,78

Construción

31.703

8,36

10,06

-1,7

Servizos

163.486

10,34

9,61

0,72

Fonte: IGE. Indicadores de demografía empresarial.

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

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

Taxa neta (%)

201.041

10,15

9,9

0,25

Pequena empresa

7.727

2,56

2,21

0,35

Mediana empresa

1.272

1,65

1,89

-0,24

224

1,34

2,68

-1,34

Gran empresa
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Fonte: IGE. Indicadores de demografía empresarial.

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

14
12
10
8

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

6
4
2

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: IGE. Indicadores de demografía empresarial.

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

2010

2011

2012

2013

2014

2010

100,0

83,4

71,7

60,4

53,0

48,0

44,8

37,8

36,1

33,0

2011

–

100,0

79,0

67,4

57,1

51,4

47,1

42,1

39,8

36,6

2012

–

–

100,0

78,2

67,2

58,2

52,8

44,9

42,2

38,9

2013

–

–

–

100,0

76,8

66,9

58,7

51,4

47,6

43,1

2014

–

–

–

–

100,0

78,0

67,1

58,2

52,3

46,9

2015

–

–

–

–

–

100,0

77,8

58,3

50,8

44,3

2016

–

–

–

–

–

–

100,0

74,4

62,1

52,9

2017

–

–

–

–

–

–

–

100,0

60,7

50,6

100,0

84,8

2018

2015

2016

2017

2018

2019

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

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

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

Fonte: IGE. Indicadores de demografía empresarial.

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

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

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

3.1.9.1

EMPREGO E MOBILIDADE LABORAL

Relación coa actividade económica

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

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

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

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

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

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.
Nota: os datos da UE-27 fan referencia á poboación entre 15 e 64 anos
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Gráfico 49. Evolución da taxa de actividade feminina de 16 a 64 anos. Porcentaxes.

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

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

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

Gráfico 50. Evolución da taxa de ocupación da poboación entre 16 e 64 anos en Galicia. Porcentaxes.
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Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entre 2010 e 2013 o mercado laboral galego segue a sufrir as consecuencias da crise económica
iniciada en 2008, polo que a taxa de paro crece a un elevado ritmo para situarse no 22% en
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Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

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

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

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.
Asinado por: Parlamento de Galicia
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Táboa 63. Evolución da taxa de paro segundo o nivel de formación. Galicia. Porcentaxes.
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Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

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

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.
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Para rematar a análise do desemprego, represéntase a evolución da taxa de paro xuvenil nos
últimos anos. O paro entre a poboación galega menor de 25 anos mantense en niveis moi
elevados. No ano 2020, unha de cada tres persoas activas menores de 25 anos está en paro.
Porén, esta taxa de paro xuvenil experimentou un importante descenso nos últimos anos
pasando do 43,5% en 2015 ao 27,8% en 2019. As consecuencias da crisis do coronavirus
afectaron en maior medida á poboación nova o que produce un corte nesta tendencia
descendente no ano 2020 elevándose ata o 33,1%. En España a evolución e similar, aínda que
a taxa de paro xuvenil española se mantén por riba da galega en todo o período, acadando o
38,3% no ano 2020. Estes valores afástanse da media europea que en 2020 foi do 16,8%.
Gráfico 60. Evolución da taxa de paro da poboación entre 16 e 24 anos. Porcentaxes.
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Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa, EUROSTAT.
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3.1.9.2 Análise municipal
A operación estatística Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa
afiliada, elaborada polo IGE a partir das bases de datos de afiliacións e contas de cotización
da Seguridade Social, permite coñecer o número de afiliacións en alta laboral cun nivel de
desagregación maior ao da provincia.
En decembro de 2020 rexistráronse 989.946 afiliacións á Seguridade Social en Galicia. Destas,
971.562 (o 98,1%) corresponden a persoas cuxa residencia se atopa nun dos concellos da nosa
Comunidade Autónoma. Se se contabiliza, non o número de afiliacións, senón o de persoas
afiliadas, a cifra baixa ás 939.700 persoas afiliadas en alta laboral no sistema da Seguridade
Social en decembro de 2020. Se se observa a Táboa 64 vese que o 77,5% das persoas afiliadas
á Seguridade Social residen nas provincias de Coruña e Pontevedra e ademais que dende
decembro de 2011 estas provincias gañaron peso no número de afiliados e afiliadas en
Asinado por: Parlamento de Galicia
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detrimento das provincias de Lugo e Ourense.
Táboa 64. Persoas afiliadas á Seguridade Social segundo a provincia de residencia, Galicia e
provincias.

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

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

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

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

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

Santiago de Compostela e na Coruña, que acadan valores próximos ao 87%, e nos municipios
da súa área de influencia.
Mapa 30. Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o sector de actividade. Decembro
2020. Porcentaxes.
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Por último, no sector servizos o peso é maior nos sete grandes concellos, en especial en
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Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.10

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

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

Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2021.

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

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

Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2021.

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

* Escala dereita

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por sectores, apréciase que a maior proporción de persoal dedicado a I+D se atopa no sector
empresarial (46,4%). Esta porcentaxe atópase por baixo da media da UE 27 en base aos últimos
datos dispoñibles de Eurostat (55,0%), o que indica que é necesario reforzar o persoal en I+D
nas empresas.
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É destacable que o persoal en I+D na Administración Pública en Galicia (15,0%) sitúase por
baixo da media nacional (17,9%); con todo, o persoal de I+D ligado ao sector do ensino superior
(38,6%) é maior que a media nacional (35,9%).
No caso dos investigadores as proporcións son semellantes.
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Gráfico 68. Distribución dos investigadores a xornada completa por sectores. Ano 2019.

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

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

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

1.665
906
160
1.505
759
746

% sobre total
nacional

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

Fonte: INE. Enquisa sobre innovación nas empresas 2019.

Considerando as empresas innovadoras sobre o número de asalariados, o 20,4% das empresas
galegas de 10 ou máis asalariados foron innovadoras no período 2017-2019 lixeiramente por
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

detrás da media nacional (20,8%) situándose en oitavo lugar tras a Comunidade de Madrid e
Navarra.
En canto á cooperación para a realización de actividades innovadoras, en 2019 o 6,83% das
empresas en Galicia cooperaron para realizar actividades innovadoras, por encima da media
nacional (4,6%). En calquera caso, debe reforzarse a colaboración entre os axentes do
ecosistema de I+D+i, e, en especial coas empresas.
No que respecta á tipoloxía da estratexia de innovación máis importante destaca que as
empresas realizan principalmente estratexias centradas en satisfacer grupos de clientes
establecidos (44,8%), centradas en calidade alta (liderado de calidade) (44,0%), centradas en
mellorar bens ou servizos existentes (34,9%) e as centradas en chegar a novos grupos de
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clientes (31,7%).
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Gráfico 69. Porcentaxe de empresas innovadoras por tipo de estratexia más importante. Ano 2019.

Fonte: INE. Enquisa sobre innovación nas empresas 2019.

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

empresas innovadoras de referencia na rexión.

3.1.11

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS EN GALICIA

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

das

tecnoloxías

dixitais

para

a

consecución

dos

obxectivos

de

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

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

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

Galicia

España

Dispón de ordenador

78,7

83,7

Dispón de acceso a Internet

93,3

95,9

Dispón de acceso a Internet de banda larga

93,2

95,9

Dispón de teléfono fixo

65,9

67,2

Dispón de teléfono móbil

99,0

99,5

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Gráfico 72. Usos TIC nos fogares. 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Gráfico 78. Usos TIC nas empresas con sede social en Galicia / España / UE-27.

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

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

Fonte: Galicia e España, INE – ETICCE.
Notas:(1) Porcentaxe sobre las empresas con acceso a Internet.
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Nas pequenas empresas galegas de 9 ou menos empregados a utilización dos equipamentos
básicos é inferior, pero nos últimos anos produciuse un forte incremento do seu uso. En 2010
case a metade destas empresas non tiña ordenador e máis da metade (53%) non tiña acceso
a Internet. En 2021 estas porcentaxes son do 83% para a dispoñibilidade de indicador e do 81%
para o acceso a internet. Este incremento no uso permitiu aproximarse á situación de España.
Con todo nos usos das TIC máis sofisticadas queda moito camiño por percorrer para estas
empresas, menos da cuarta parte delas dispón de páxina web.
Táboa 72. Usos TIC nas empresas con sede social en Galicia / España. Porcentaxes de empresas de
9 ou menos empregados.

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

Un dos principais intereses que as TIC poden ter para as empresas é o comercio electrónico,

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Fonte: OSIMGA e INE – ETICCE.

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

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

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

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

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

Fonte: Galicia e España, INE - ETICCE.

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

a

súa

actividade

principal

está

vencellada

co

desenvolvemento,

produción,

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

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

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

3.1.12

A POBREZA E EXCLUSIÓN SOCIAL EN GALICIA

3.1.12.1 Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (AROPE)
Para a análise da loita contra a pobreza considérase o risco de pobreza e exclusión social
(AROPE). Este indicador corresponde á suma das persoas que están en risco de pobreza ou
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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privadas de forma severa de bens materiais ou que viven en fogares con intensidade de
traballo moi baixa.
Valórase en risco de pobreza ás persoas cunha renda dispoñible equivalente por baixo do limiar
do risco de pobreza, que se fixa no 60% da media da renda nacional equivalente dispoñible
(despois das transferencias sociais).
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Considérase en privación material severa cando as persoas non se poden permitir polo menos
catro do seguintes nove conceptos: comida de carne, polo ou peixe polo menos cada dous días,
manter a vivenda cunha temperatura adecuada, facer fronte a gastos imprevistos, atrasos no
pago de gastos relacionados coa vivenda principal, vacacións polo menos unha semana ao ano,
non dispor de coche, teléfono, televisor en cor ou lavadora.
As persoas que viven en fogares con intensidade de traballo moi baixa son aquelas entre 0 e
59 anos de idade que viven en fogares onde as persoas adultas de 18 a 59 anos traballaron
menos do 20% do seu potencial total de traballo durante o último ano.
De acordo cos datos de EUROSTAT, no ano 2019 17 o número de persoas en situación ou risco
de pobreza e exclusión social na UE-27 era de 91.370.000, é dicir, un 20,9% da poboación, e en
España 11.765.000 persoas, o que representa o 25,3% da poboación.
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En Galicia o número de persoas en risco de pobreza ou exclusión social en 2019 foi de 504.582,
en termos porcentuais un 18,8%, moi por baixo da media de España.
Mapa 37. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social. Ano 2019.

Fonte: EUROSTAT.

17

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Táboa 77. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social. Ano 2019. Porcentaxes.

Galicia

España

UE-27

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social

18,8

25,3

20,9

Taxa de risco de pobreza

15,2

20,7

16,5

Persoas que viven en fogares con carencia material severa

3,6

4,7

5,5

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

8,2

10,8

8,3

Fonte: IGE e INE.

No seguinte mapa compáranse a taxa e as súas tres compoñentes por comunidades
autónomas e a súa evolución desde 2009: as persoas que viven en fogares con baixa
intensidade de ingresos do traballo foi a compoñente que tivo un peor comportamento entre
2009 e 2019.
Mapa 38. Poboación en risco de pobreza ou exclusión social e as súas compoñentes por
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comunidades autónomas.
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Fonte: INE. Enquisa de condicións de vida.

Nota: o período de referencia dos ingresos é o ano anterior.
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Para analizar a diferenza con España na carencia material severa, a seguinte táboa recolle a
incidencia para os principais conceptos; o maior diferencial negativo para Galicia preséntase
nos apartados de “Non poden permitirse ir de vacacións” con 11,6 puntos de diferenza e no de
“Non poden permitirse manter a vivenda cunha temperatura adecuada” con 5,9 puntos de
diferenza. En sentido contrario, nos apartados de “Non teñen capacidade para facer fronte a
gastos imprevistos”, “Atrasos no pagamento de gastos relacionados coa vivenda principal”,
“Non puideron permitirse dispor de coche” e “Non puideron permitirse dispor de ordenador” a
porcentaxe de persoas en Galicia é inferior á do conxunto do Estado.
Táboa 78. Persoas que viven en fogares con carencia en determinados conceptos. Ano 2019.
Porcentaxes.
Galicia

España

45,0

33,4

1,1

3,8

Non poden permitirse ir de vacacións polo menos unha semana ao ano
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

13,5

7,6

Non teñen capacidade para facer fronte a gastos imprevistos

24,3

33,9

Tiveron atrasos no pagamento de gastos relacionados coa vivenda principal

4,5

7,8

Non puideron permitirse dispor de coche

3,2

4,7

Non puideron permitirse dispor de ordenador

2,0

5,6

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

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

Pobreza económica
Total 408.022
Carencia material severa
39.816

Total 95.456

283.725
30.936
23.346
61.135

1.358

Asinado por: Parlamento de Galicia
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64.267
Baixa intensidade de traballo
Total 150.106

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

A análise da taxa de pobreza ou cohesión social mostra valores máis elevados entre a
poboación nova, así como na estranxeira, nos fogares monoparentais con nenos e mozos a
cargo e nos que teñen unha baixa intensidade de traballo.
En 2019 o grupo de idade que presenta a taxa máis elevada é o de 16 a 24 anos, coas mozas
cunha taxa 0,1 puntos superior á dos mozos. Pola contra, as persoas de 65 ou máis anos son
as que teñen a taxa máis reducida e, neste grupo de idade, os homes presentan unha taxa 1,4
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puntos inferior á das mulleres.
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Gráfico 82. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social por sexo e idade. Galicia.
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Menos deMenos de De 16 a De 16 a De 25 a De 25 a De 50 a De 50 a De 65 ou De 65 ou
16 anos 16 anos 24 anos 24 anos 49 anos 49 anos 64 anos 64 anos máis anosmáis anos
2018

2019

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

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

Total

18,8

Tres ou máis adultos sen nenos e mozos a cargo

14,8

Dous adultos sen nenos e mozos a cargo

15,8

Un adulto sen nenos e mozos a cargo

28,2

Fogares sen nenos e mozos a cargo

17,4

Tres ou máis adultos con nenos e mozos a cargo

17,6

Dous adultos con dous ou máis nenos e mozos a cargo

23,1

Dous adultos cun neno e mozo a cargo

14,9

Dous adultos con nenos e mozos a cargo

19,5

Un adulto con nenos e mozos a cargo

46,4
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Fogares con nenos e mozos a cargo

20,6
0%

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

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

Obviamente, a taxa de risco de pobreza ou exclusión social aumenta a medida que diminúe a
intensidade do traballo nas persoas do fogar.
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Gráfico 84. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social segundo a intensidade do traballo. Galicia.
Ano 2019.
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0,5<= IT <1

IT = 1

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

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

70%
58,9

60%

54,9
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18,0
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2018

Española
2019

Estranxeira

Total

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

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

2018

2019

A Coruña

17,8

18,2

Lugo

18,5

18,2

Ourense

23,6

21,5

Pontevedra

19,0

18,9

Galicia

19,0

18,8

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

En Galicia obsérvase un descenso no período 2009-2012 e a partir de 2013 un incremento
continuado.
Por provincias, o valor máis alto corresponde á Coruña e o máis baixo a Ourense. Con todo,

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

esta última reduciu distancia no período 2009-2019 ao ter unha suba media anual do 1,8%.

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

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

1.190 1.206 1.141 1.149 1.166 1.185 1.194 1.234 1.268 1.323 1.396

1,6

-0,1

3,3

Lugo
Ourense

1.108 1.114 1.105 1.102 1.097 1.118 1.135 1.169 1.220 1.252 1.295

1,6

0,2

3,0

1.033 1.050 1.035 1.030 1.049 1.039 1.044 1.103 1.131 1.175 1.231

1,8

0,1

3,4

Pontevedra

1.121 1.079 1.087 1.046 1.068 1.066 1.074 1.134 1.190 1.285 1.337

1,8

-1,0

4,6

Galicia

1.136 1.132 1.105 1.094 1.110 1.119 1.128 1.176 1.219 1.284 1.344

1,7

-0,3

3,7

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

Nunha análise territorial máis desagregada, obsérvanse diferenzas significativas entre as 20
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áreas xeográficas nas que se divide Galicia na enquisa. En 2019 a maior diferenza prodúcese
entre a área de Santiago de Compostela (1.484 €) e O Carballiño-O Ribeiro (1.094 €).
Mapa 39. Ingreso medio mensual por unidade de consumo Áreas xeográficas.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.
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3.1.12.3 Desigualdade na distribución de ingresos
Para analizar a distribución dos ingresos na poboación e o seu nivel de concentración utilízanse
normalmente dous indicadores: o índice de Gini 19 e a distribución da renda S80/S20 20.
En ambos os dous indicadores, o valor de Galicia no período 2009-2019 sitúase por baixo dos
indicadores de España e da UE-27.
En 2019 tanto o índice de Gini coma a ratio S80/S20 presentan en Galicia o valor máis baixo
desde 2009, así os ingresos acumulados polo 20% máis rico da poboación equivale a 4,0 veces
os ingresos acumulados polo 20% máis pobre en 2019.

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

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

Representa os ingresos acumulados polo 20% máis rico da poboación fronte aos ingresos acumulados polo 20% máis
pobre.
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Gráfico 88. Distribución da renda S80/S20.

7,5
7,0
6,5

6,2

6,3

6,5

6,8

6,9

6,3

6,6

6,6
6,0

5,9

5,0

5,1

5,0

4,2

4,2

6,0
5,5
5,0

4,9

5,0

5,0

4,1

4,2

4,2

5,1

4,5
4,0
3,5
3,0

5,2

5,2

4,5

4,5

4,5

4,0

4,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Galicia

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

4,5

5,2

5,8

España

UE-27

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos do traballo

2.469

2.434

2.294

2.318

2.313

2.309

2.343

2.372

2.450

2.562

2.666

Ingresos por prestacións

1.349

1.384

1.417

1.454

1.466

1.477

1.493

1.580

1.627

1.725

1.832

Total

2.010

1.977

1.908

1.906

1.910

1.915

1.930

2.007

2.079

2.196

2.290

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

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

58,5

56,4

55,9

53,1

52,7

53,0

52,8

54,4

55,1

56,4

56,2

Ingresos por prestacións

39,9

41,6

42,2

45,2

45,4

44,9

44,7

43,7

43,2

42,1

41,8

Outro tipo

1,6

2,0

1,9

1,8

1,9

2,1

2,5

1,9

1,6

1,5

2,0

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

61,2

58,4

57,5

55,1

55,8

55,1

54,2

57,1

57,5

57,3

58,1

Lugo

51,4

50,5

50,4

46,0

47,0

50,2

49,6

50,7

51,6

52,0

51,3

Ourense

48,4

48,9

49,8

47,7

45,7

45,1

47,0

47,1

45,7

49,5

47,9

Pontevedra

62,1

59,1

58,3

55,2

53,7

54,5

54,4

55,1

56,8

59,5

58,7

Galicia

58,5

56,4

55,9

53,1

52,7

53,0

52,8

54,4

55,1

56,4

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

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

Gráfico 89. Estrutura de ingresos dos fogares. Galicia.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

40%
30%
20%
10%
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Traballo conta allea

Traballo conta propia

Prestacións

Rendas e outros ingresos

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

hoxe, un menor custo directo para a poboación.
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Táboa 85. Estrutura do gasto anual dos fogares. Ano 2019. Porcentaxes.

Galicia
Total

100

100

Alimentos e bebidas non alcohólicas

15,6

14,2

1,5

Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos

2,0

1,7

0,3

Artigos de vestir e calzado

5,9

4,7

1,2

29,8

31,2

-1,5

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

4,2

4,4

-0,2

Saúde

4,1

3,5

0,6

13,4

12,9

0,5

Comunicacións

3,3

3,1

0,2

Ocio, espectáculos e cultura

4,6

5,5

-0,9

Ensino

1,0

1,6

-0,6

Hoteis, cafés e restaurantes

8,4

9,7

-1,4

Outros bens e servizos

7,7

7,6

0,2

Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles

Transportes

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

España Diferencial

Fonte: INE. Enquisa de orzamentos familiares.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pago do aluguer sobe até o 6,0%.
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Gráfico 90. Fogares segundo a porcentaxe de ingresos dedicados ao pago da vivenda principal.
Galicia. Ano 2019.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
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restantes grupos de idade, son máis os homes que as mulleres.
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Táboa 86. Persoas con discapacidade segundo o sexo e a idade. Galicia. Ano 2020.

Homes

Mulleres

Total

Menos de 7 anos

1.211

531

1.742

De 7 a 15 anos

3.947

1.892

5.839

De 16 a 29 anos

5.437

3.557

8.994

De 30 a 49 anos

19.591

15.606

35.197

De 50 a 64 anos

31.462

28.497

59.959

De 65 a 74 anos

24.281

23.938

48.219

75 ou máis anos

29.917

48.795

78.712

115.846

122.816

238.662

Total

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

3.1.13

A EDUCACIÓN, A FORMACIÓN E A CULTURA EN GALICIA

Educación e formación
Un dos activos máis importantes dun territorio á hora de valorar o seu potencial é o nivel de
capacitación alcanzado pola súa poboación, o cal está intimamente relacionado coa
capacidade que presente o mesmo para integrarse na sociedade do coñecemento. O capital
humano é fundamental no aumento da produtividade do traballo e a competitividade.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Utilizando a información proporcionada pola Enquisa de Poboación Activa e polo Ministerio de
Educación e Formación Profesional na súa edición de 2021 do informe “As cifras da educación
en España” para o curso 2018-2019 e do Sistema Estatal de Indicadores da Educación,
analizáronse diferentes indicadores que permitirán caracterizar o sistema educativo en Galicia
e poñelo en relación ao conxunto nacional, así como avaliar o impacto da educación no ámbito
laboral.
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3.1.13.1 Escolarización
A taxa neta de escolarización mide a porcentaxe de persoas dunha determinada idade
matriculadas no sistema educativo sobre o total da poboación da mesma idade. Dado que a
escolarización é obrigatoria entre os 6 e os 16 anos, a análise desta variable céntrase nas
idades non obrigatorias. A primeira etapa do sistema educativo é a educación infantil que
abrangue as idades de 0 a 5 anos e que ten carácter voluntario. Entre os obxectivos da axenda
2030 inclúese a meta 4.2 : De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos teñan
acceso a servizos de atención e desenvolvemento na primeira infancia e educación preescolar de
calidade, a fin de que estean preparados para o ensino primario. A incorporación de nenos e
nenas á educación infantil aumenta coa idade, de tal forma que aos tres anos a escolarización
é practicamente absoluta (97,3%). En toda a etapa de educación infantil de 0 a 5 anos, Galicia
sitúase entre as comunidades autónomas coas taxas de escolarización máis elevadas. O
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

número medio de anos de escolarización en educación infantil subiu de 3,5 anos a 4,3 na última
década.
Táboa 87. Taxas de escolarización de 0 a 5 años. Curso 2018-2019.

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

Un obxectivo prioritario das políticas educativas é que os mozos e mozas continúen a súa
formación máis aló das etapas obrigatorias. A taxa neta de escolarización de 16 a 18 anos
indica como se producen as transicións do alumnado desde a Educación Secundaria
Obrigatoria aos ensinos secundarios de segunda etapa, fundamentalmente aos 16 e 17 anos e
posteriormente aos ensinos superiores a partir dos 18.
No curso escolar 2018-2019, a escolarización aos 16 e 17 anos mantense moi alta con taxas do
97,8% e 94% respectivamente, superando ás rexistradas en España. Por xénero, as taxas das
mulleres están por riba das dos homes en ambas idades. Aos 18 anos a taxa é de 79,3%,
practicamente idéntica á rexistrada no curso 2013-2014 e moi similar á media española (79,8).
A maior achega a esta taxa corresponde ao ensino de educación secundaria post obrigatoria
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

con 37,5 puntos, mentres que os matriculados en estudos universitarios achegan 28,4 puntos.
A taxa neta feminina aos 18 anos supera nun punto á masculina. A escolarización segue a
descender conforme aumenta a idade cunha taxa do 61,8% aos 21 anos e do 30,8 aos 24 anos.
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Táboa 88. Taxa neta de escolarización de 16 a 18 anos. Cursos 2013-2014 e 2018-2019-

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

En todas as idades comprendidas entre os 18 e 22 anos a taxa de escolarización no ensino
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

A taxa bruta de acceso mide o acceso da poboación a calquera idade aos distintos niveis de
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

educación. O acceso aos estudos de bacharelato é superior nas mulleres que nos homes
mentres que, na formación profesional, tanto de grao medio como básica, é maior entre os
homes. Nos ciclos de grao superior a taxa dos homes está lixeiramente por riba da das
mulleres. En todos este niveis de ensino as taxas galegas sitúanse por riba da media española
fundamentalmente na formación profesional de grao superior.
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Táboa 90. Taxa bruta de acceso ás ensinanzas secundarias postobrigatorias e ao ensino superior
non universitario. Curso 2018-2019.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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bacharelato nin na Formación Profesional .
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Gráfico 91. Alumnado matriculado nas modalidades de bacharelato. Curso 2018-2019.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

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

Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

A formación profesional dual é unha modalidade de oferta dentro da formación profesional
que se realiza en réxime de alternancia entre o centro educativo e a empresa. No curso 20152016 había 282 alumnos matriculados. Catro anos mais tarde esta cifra increméntase ata os
1.760 alumnos (curso 2019-2020), dos que case o 64% cursan ciclos formativos de grao
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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superior. A participación na FP dual tampouco é igualitaria por xénero, xa que tan só o 30% do
alumnado son mulleres.
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3.1.13.2 Formación permanente
A Axenda 2030 establece como obxectivo neste ámbito garantir unha educación inclusiva e
equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos e todas.
Un dos indicadores de referencia é o denominado indicador de formación permanente e
continua que mide a porcentaxe de poboación de 25 a 64 anos que realizou estudos ou
formación nas catro últimas semanas. Segundo este indicador, no ano 2020 o 11,6% dos
galegos neste grupo de idade participou en accións de formación permanente, sendo maior a
participación das mulleres en dous puntos. Con respecto a 2015 obsérvase un aumento de algo
máis de 1,5 puntos.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Táboa 91. Poboación de 25 a 64 anos que participa en educación-formación.

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
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desempregados, por sexo e idade (distribución porcentual). Ano 2019.

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

2021.

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

Fonte: OCDE. PISA 2018.

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

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

Un dos obxectivos da educación é incrementar as taxas de graduados en cada un dos niveis
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

educativo. Ano 2020.

Fonte: EUROSTAT.

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

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

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

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

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

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

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

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

alcanzado. Ano 2020.

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

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

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

Moito

Bastante

De 5 a 14 anos

38,0

38,1

De 15 a 29 anos

63,0

De 30 a 49 anos

61,1

De 50 a 64 anos
De 65 ou máis anos
Total

Pouco ou nada

Total

23,9

100,0

27,2

9,8

100,0

26,7

12,2

100,0

56,2

32,1

11,7

100,0

58,5

32,6

8,8

100,0

57,6

30,5

12,0

100,0

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos. Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma por enfermidade
ou discapacidade.
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A familia segue a ser a principal vía de aprendizaxe do idioma galego. O 83,4% dos galegos e
galegas aprendeu a falar o galego neste ámbito, pero ao cinxirse á poboación menor de 30
anos a escola supera á familia como medio de aprendizaxe; o 93,7% dos mozos e mozas
aprendeu o galego na escola e o 70,0% coa familia.
Uso habitual e inicial do galego
En 2018 o 30,6% dos galegos habitualmente fala sempre en galego, porcentaxe inferior á do
ano 2013 (o 31,2%). Por outra banda, a porcentaxe de poboación que fala máis galego que
castelán sitúase no 21,7% e a dos que falan máis castelán que galego no 23,3%. E algo máis do
24,4% dos residentes en Galicia falan sempre en castelán. O uso do galego é desigual
dependendo da idade da poboación. Deste xeito, o 48,5% dos galegos de 65 ou máis anos fala
habitualmente só en galego e un 24,9% utiliza máis o galego que o castelán. No entanto, entre
os rapaces e rapazas de 5 a 14 anos, o 14,3% habitualmente sempre fala en galego, o 11,9%
máis en galego ca castelán e o 73,9% restante utiliza sempre o castelán ou máis castelán ca
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galego.
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Gráfico 94: Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente. Galicia.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

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

Ano 2018
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

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

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

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

(3)

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

No referente ao ámbito laboral, o 29,6% das persoas ocupadas galegas fala sempre en galego
cos compañeiros de traballo e o 18,6% utiliza máis galego ca castelán. A porcentaxe das
persoas que falan sempre en galego ou máis galego ca castelán cos seus superiores sitúase

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

no 42,8%.
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Gráfico 97. Persoas segundo a lingua na que falan no ámbito laboral. Galicia. Ano 2018
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

A porcentaxe de estudantes que reciben a mesma proporción de clases en galego que en
castelán sitúase no 59,6% en 2018. Agora ben, se diferenciamos pola idade da persoa e, por
conseguinte, por nivel educativo, esta porcentaxe cambia: sobe ata o 72,7% para a poboación
de 5 a 16 anos, pero baixa ata o 36,0% entre a poboación de 17 ou máis anos. Este colectivo
recibe o 46,5% das clases en castelán ou maioritariamente neste idioma.
Segundo se desprende da enquisa, o 17,7% da poboación galega de 16 ou máis anos ve a
televisión sempre en galego ou máis en galego que en castelán, aínda que hai un 26,6% que
sempre a ve en castelán. Á hora de escoitar a radio, o 14,3% faino sempre en galego ou
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maioritariamente en galego.

228

TOMO I – PEG 22-30
132589

Gráfico 98. Persoas segundo a lingua que utilizan nos medios de comunicación. Galicia. Ano 2018.
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Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.
Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos.

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

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

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

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

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

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

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

As siglas ISBN significan “International Standard Book Number” é dicir, Número Internacional Normalizado de Libros.
Trátase dun código numérico comercial de identificación de obras monográficas e sen el as obras non poden comercializarse.
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Gráfico 102. Produción media Galicia – España (número de libros inscritos en ISBN/editores).
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É importante destacar que do total de libros inscritos con ISBN no ano 2020 en soporte papel
foi do 72%, mentres que o 28% restante foi noutros soportes, incluído o dixital. A porcentaxe
de libros noutro soporte distinto ao papel situouse na contorna do 5% ata o ano 2009, onde
comezou unha tendencia crecente ata acadar o 28% actual.
No que respecta ao sector cinematográfico, no ano 2018 había en Galicia un total de 44 cines
e 187 salas de exhibición, valores máximos acadados para o período 2000-2020. No ano 2019
produciuse unha pequena baixada, máis acusada en 2020 por mor das restricións derivadas da
COVID-19, que obrigou ao peche definitivo de varias salas e cines (en 2020 rexistráronse un
total de 37 cines e 175 salas de exhibición). O auxe das plataformas audiovisuais, cunha oferta
cada vez máis ampla e atractiva, está a cambiar notablemente os hábitos de consumo
culturais, e especialmente no sector cinematográfico. O número de espectadores por sala
anuais pasou de ser de case 32.800 no ano 2000 a tan só 20.700 no ano 2018 e 23.300 no ano
2019.
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No caso das artes escénicas e musicais tamén estase a dar un cambio de paradigma no seu
consumo, experimentándose unha redución no número de representacións, como se pode
observar no seguinte gráfico. Cabe matizar que a brusca caída do ano 2020, por mor da
pandemia, non é representativa da situación actual do sector.
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Gráfico 103. Representacións de artes escénicas e musicais. Anos 2008-2020.
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Gasto en Cultura
O gasto en cultura levado a cabo polo conxunto das administracións autonómicas nos últimos
anos experimentou un descenso que se concreta nun 37% nos últimos 12 anos, pasando de 1,9
a 1,2 millóns de euros (tomando como referencia o ano 2019 como último dispoñible
representativo). Este gasto supón un 0,1% do PIB galego en 2019, e un gasto medio por
habitante de 26,10 euros.
Equipamento cultural
No ano 2018 había en Galicia 476 bibliotecas, segundo datos do IGE, o que representa un 7%
do total de bibliotecas españolas. O número de bibliotecas diminuíu nos últimos anos nun 14%,
pasando de 554 no ano 2002 ás 476 actuais. A maior parte son de carácter público (58% no
ano 2018) seguidas das de carácter especializado (34% no ano 2018, e onde as especializacións
recoñecidas son: de institucións relixiosas, da Administración, de centros de investigación, de
asociacións e colexios profesionais, de empresas ou firmas comerciais, de arquivos ou museos,
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de centros sanitarios, e outras bibliotecas especializadas).
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Gráfico 104. Número e tipo de bibliotecas en Galicia. Anos 2002-2018.

700
600
500
400
300
200
100

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

0

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Públicas

Para grupos específicos de usuarios (non especializadas)

De institucións de ensinanza superior

Especializadas

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

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

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

Patrimonio cultural
No ano 2020 hai en Galicia un total de 801 bens inmobles declarados de interese cultural (BIC),
contando con 134 máis que en 2008 e concentrando un 4,5% do total de BIC declarados en
toda España no ano 2020. A meirande parte destes bens inmobles son monumentos (máis dun
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80% en 2020), seguido de sitios históricos (representando un 10%).
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Gráfico 107. Bens inmobles declarados de interese cultural en Galicia.
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Os BIC son un dos reclamos do turismo cultural de Galicia, pero non os únicos, pois o
patrimonio natural galego é un dos principais atractivos de Galicia. A súa situación xeográfica
no planeta, a proximidade do océano e a existencia das altas serras orientais, unha
contrastada morfoloxía, os milleiros de ríos que sucan este territorio, a presenza de rocas
graníticas e pizarrosas, así como un variado mosaico climático configuran unha riqueza
paisaxística única e irrepetible.
O elemento máis destacable do patrimonio cultural galego e moi unido á paisaxe constitúeo
o Camiño de Santiago, así destacado polo Plan Integral de Turismo de Galicia como a súa
grande fortaleza. Así mesmo, outras rutas culturais, como a Ribeira Sacra, proporcionan un
tecido territorial de enorme valor, que se estende en territorios veciños. Esta rede de rutas
integra centros históricos, pobos e cidades, polo que o espectacular patrimonio disperso en
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Galicia é unha das fortalezas do territorio que debe promover unha ampla oferta integrada.
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Mapa 41. Patrimonio cultural e natural Galego.

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

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

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

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

24

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

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

Dentro dos principais xeodestinos, destacan a Ría de Arousa e O Salnés co 24,6% dos
establecementos e o 23,7% das prazas en 2021.
Tendo en conta os Camiños de Santiago, no ano 2021 o 34,7 % dos aloxamentos e o 38,8 % das
prazas ofertadas en Galicia se atopan situadas nos Camiños de Santiago. O Camiño de
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Santiago era un dos principais elementos de atracción de visitantes a Galicia e antes da
chegada da COVID-19 rexistrábanse cifras récord de peregrinos e peregrinas ano tras ano. A
ampliación do Ano Santo a 2022 vai implicar que o Camiño sexa un factor chave para a posta
en valor de Galicia no exterior.
Rendibilidade do sector turístico
Os principais indicadores que amosan a rendibilidade do sector son a tarifa media por estadía
nun aloxamento turístico e os ingresos por habitación dispoñible.
Como se pode apreciar no gráfico seguinte, e sen ter en conta a caída brusca experimentada
en 2020, a tarifa media en Galicia sitúase moi por debaixo da media nacional en todo o período
considerado, e sen apenas variacións nos últimos anos, experimentando só un incremento do
4% ata 2019, fronte ao 24% de incremento medio nacional. O mesmo ocorre cos ingresos por
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habitación, onde só se produciu un aumento do 14% ata o ano 2019, fronte ao 41% nacional.
Gráfico 111. Indicadores de rendibilidade do sector turístico.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).
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Viaxeiros
Os viaxeiros con destino na comunidade autónoma en hoteis, establecementos de turismo
rural, campamentos e apartamentos turísticos sumaron en 2019 un total de case 5,1 millóns,
dos que case 1,5 millóns non eran residentes en España.

244

TOMO I – PEG 22-30
132605

Gráfico 112. Número de viaxeiros con destino en Galicia, residentes e non residentes en España.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

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

3.1.15

MEDIO AMBIENTE

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

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

Fragmentación, modificación e destrución de ecosistemas.

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

Introdución de especies exóticas invasoras (EEI).

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

Especies alóxenas
naturalizadas

Especies exóticas
invasoras

2.100

301

155

Peixes continentais

11

12

6

Vertebrados terrestres

288

11

5

2.399

324

166

Flora Vascular

Total

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

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

Cambio climático.

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

Prácticas agrícolas.

Algunhas prácticas agrícolas modernas poden chegar a ser moi perigosas para o mantemento
da diversidade biolóxica, como a intensificación dos monocultivos, que introducen unha
Asinado por: Parlamento de Galicia
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uniformidade en contra da biodiversidade, ou o uso de pesticidas tóxicos para moitos
organismos.
A superficie dedicada á produción ecolóxica certificada en Galicia vai en aumento, o que revela
a importancia que van tomando os sistemas de produción respectuosos co medio ambiente
no agro galego.
Tras un estancamento durante os anos 2011-2014 obsérvase un claro aumento nos seguintes
anos, de maneira que no 2019 as hectáreas dedicadas á produción ecolóxica duplica con creces
ás do ano 2014. En concreto, no 2019 a superficie inscrita en agricultura ecolóxica en Galicia
acadou un total de 34.738,12 hectáreas cultivadas, o que supón un incremento do 2,97%
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respecto ao 2018.
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Gráfico 114. Superficie dedicada a agricultura ecolóxica en Galicia. Anos 2000-2019. Hectáreas.
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0

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

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

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

Pontevedra
6.143

A Coruña
3.261

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ourense
8.632

Lugo
16.702

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

Sobreexplotación e eliminación intencionada.

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

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

Fonte: Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda.

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

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

-

Demarcación Hidrográfica do Douro

-

Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil

-

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

Fonte: Augas de Galicia.

A lonxitude total da rede hidrográfica básica na Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa é
de 4.846 km, identificándose 434 masas de auga superficial, das cales, 410 son masas de tipo
río, 22 son tipo lago e dúas novas masas artificiais (lagos de As Pontes e Meirama). Para as
masas de auga subterránea, os recursos dispoñibles na Demarcación estímanse en 3.317,65
hm3/ano (segundo datos do Plan Hidrolóxico Galicia-Costa 2021-2027 (PHGC), que
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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actualmente atópase en consulta pública).
Abastecemento e consumo de auga
O abastecemento de auga potable consiste na captación de auga bruta a partir de recursos
subterráneos (mananciais e pozos), ou superficiais (ríos e encoros), a súa potabilización e a súa
posterior distribución para o seu consumo. O obxectivo principal dun sistema de
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abastecemento é conseguir subministro continuo de auga apta para o consumo que cumpra
cos requisitos mínimos de calidade esixidos pola normativa vixente (RD 140/2003).
A Axenda 2030 de desenvolvemento sustentable das Nacións Unidas establece no seu
obxectivo número 6 “Auga limpa e saneamento” unha serie de metas a alcanzar nos próximos
anos en relación coa auga. En concreto, a meta 6.1 establece lograr, de aquí a 2030, o acceso
universal e equitativo á auga potable a un prezo alcanzable para todos.
O indicador empregado en Galicia para valorar a consecución desta meta é a porcentaxe de
poboación con rede de abastecemento municipal en núcleos de máis de 50 habitantes. No ano
2015 este valor era de 93,5%, é dicir, unha parte moi importante da poboación residente en
núcleos de máis de 50 habitantes dispón de rede de abastecemento municipal sometida á
vixilancia sanitaria por parte da Consellería de Sanidade.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

O custo unitario de auga urbana, medido como o cociente entre os importes abonados pola
subministración, máis a cota de rede de sumidoiros, depuración, canons de saneamento ou
vertedura e o volume de auga rexistrada e distribuída aos usuarios, cabe destacar que Galicia
ten un dos custos máis baixos do conxunto nacional, situándose en 1,28 euros por m3 en 2018
(fronte a 1,91 euros por m3 do conxunto nacional). En calquera caso, nos últimos anos este
prezo foise incrementando, como se pode apreciar na táboa seguinte.
Táboa 107. Custo unitario da auga (euros/metro cúbico).

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2018

0,75

0,93

1,01

1,07

1,11

1,19

1,11

1,24

1,28

Subministro de auga

0,46

0,59

0,61

0,64

0,72

0,77

0,67

0,76

0,69

Saneamento e
depuración

0,29

0,34

0,4

0,43

0,39

0,42

0,44

0,48

0,59

Custo unitario total
da auga

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2018

Auga Consumida

207

197

189

183

190

185

186

188

177

Auga Dispoñible

302

293

280

286

282

272

304

292

252

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Fonte: Indicadores ambientais da Xunta de Galicia.

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

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

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2018

206.568

197.023

188.948

182.743

189.873

184.559

186.405

187.900

176.868

30.918

34.690

32.679

32.572

38.448

40.021

41.160

39.474

42.574

145.691

139.027

132.094

133.212

133.745

119.906

128.722

136.274

123.318

29.959

23.306

24.175

16.959

17.680

24.632

16.523

12.152

10.976

53.280

40.086

49.554

40.723

48.868

44.556

39.769

55.556

39.934

25,8

20,4

26,2

22,3

25,7

24,1

21,3

29,6

22,6

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

256

TOMO I – PEG 22-30
132617

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Táboa 110. Consumo medio de auga segundo usuarios (litros/habitante/día)
Usuarios

2016

2018

V. Bienal (%)

V. 2004-2018 (%)

Fogares

137

125

-8,9

-19,4

Outros usos

52

54,3

4,4

-34,7

Fonte: Indicadores ambientais da Xunta de Galicia..

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

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

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2018

737.520

896.645

834.061

827.195

955.690

978.384

904.492

891.827

1.039.852

1.658

1.671

1.444

1.466

2.580

1.254

78.630

189.218

58.898

67.028

75.332

78.129

73.275

81.438

90.172

104.719

78.133

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

Táboa 112. Número de depuradoras en funcionamento en 2021.

Número

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

68

26

13

41

Fonte: Augas de Galicia.

Estado das augas e ecosistemas mariños

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

2017

2018

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

82%
100%

Demarcación Hidrográfica Miño-Sil
74%
60%

Masas de auga superficial
Masas de auga subterránea

Demarcación Hidrográfica Cantábrico
Masas de auga superficial

97%

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

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

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

4 zonas húmidas de importancia internacional (Ramsar)

-

3 reservas da biosfera (Programa MAB de la UNESCO)

-

1 reserva mariña internacional (OSPAR)
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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Mapa 45. Zonas protexidas a nivel internacional.

Fonte: Capítulo V Plan Hidrolóxico Galicia Costa.
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A nivel europeo, podemos destacar:
-

Tramos de interese piscícola: 173,78 Km

-

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

-

Zonas de uso recreativo: 449

-

Zonas sensibles: 24

-

Zonas de protección augas minerais e termais: 17

A nivel estatal ou autonómico:
-

Parque Nacional: 166,65 Km2

-

Reservas Mariñas: 28,74 Km2

-

Parque Natural: 101,21 Km2
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-

Monumentos Naturais: 3,04 Km2

-

Paisaxe Protexida: 2,12 Km2

-

Sitios naturais de interese nacional: 6,11 Km2

-

Espazo Privado de Interese Natural: 0,10 Km2

-

Espazo Natural de Interese Local: 0,67 Km2

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 46. Zonas protexidas a nivel estatal ou autonómico.

Fonte: Capítulo V Plan Hidrolóxico Galicia Costa.
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Finalmente, as zonas protexidas designadas especificamente polo PHGC
-

Reservas Naturais Fluviais: 193,01 m

-

Tramos de interese natural: 8,90 Km2

-

Tramos de interese medioambiental: 161,56 Km

-

Tramos de interese piscícola: 6 Km
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-

Zonas húmidas: 0,08 Km2

-

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

334,49 Km

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Mapa 47. Zonas protexidas designadas polo PHGC 2015-2021.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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Fonte: Capítulo V Plan Hidrolóxico Galicia Costa.

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

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Tipo de residuo perigoso

Toneladas 2019

Vehículos ao final da súa vida útil

56.720

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

30.434

% sobre o
total
28%
15%

14.527

7%

Residuos que conteñen hidrocarburos

8.062

4%

Materiais de construción que conteñen amianto

7.537

4%

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

7.326

4%

Escouras da produción primaria

6.015

3%

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

5.027

2%

Hidróxido potásico e hidróxido sódico

4.190

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

3.872

6.595

3%

4.277

Subtotal residuos perigosos de maior volume

154.582

Total residuos industriais perigosos

203.025

2%
2%
2%
76%

Fonte: Indicadores ambientais da Xunta de Galicia.

Con respecto á implantación da economía circular, cabe mencionar que o tamaño empresarial
é un factor condicionante para potenciar a circularidade na actividade industrial en Galicia, xa
que só ao redor dun 4% das empresas industriais teñen dez ou máis persoas traballadoras
(incluídas as empresas sen asalariados), segundo datos do INE de 2020. Por unha banda, ao
non acadar un volume mínimo de xeración de residuos, as empresas non atopan incentivos
suficientes para desenvolver novos usos a eses desperdicios procedentes do proceso primario
e optan, maioritariamente, por un xestor autorizado de residuos. Por outra banda, as pequenas
empresas teñen moitas máis limitacións para dedicar os recursos persoais e financeiros que
require habitualmente a evolución cara un modelo de negocio circular, e carecen, en moitos
casos, dos coñecementos necesarios.
A disposición xeográfica e a planificación do solo industrial tamén é un factor determinante á
hora de levar a cabo colaboracións circulares. Os datos reflicten un panorama con certos
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contrastes. Por unha banda, o eixe A Coruña-Vigo, onde se concentra a maior parte do tecido
manufactureiro de Galicia. Por outra, a zona do interior, onde por exemplo Lugo ofrece a
menor superficie media por parque empresarial das catro provincias galegas (159.206 metros
cadrados), moi por debaixo da media total que se sitúa en 424.314 metros cadrados.
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A dispersión dos núcleos industriais dificulta actividades de cooperación vinculadas á
economía circular entre parques empresariais, como a simbiose industrial, debido ás
dificultades e ineficiencias loxísticas que poden comportar.
Sen embargo, existe unha ampla potencialidade no seo da economía circular en Galicia e os
pasos necesarios na industria galega para acadar un maior grao de circularidade xerará novas
necesidades que esixirá a creación de novas empresas capaces de dar resposta a estas
demandas de forma innovadora e sostible. Sendo polo tanto fonte de emprego e de creación
de riqueza.
A estratexia Galega de Economía Circular 2020-2030 pretende incidir naqueles aspectos que
aínda son un escollo no paso dun modelo lineal ao circular e potenciar as oportunidades que
presenta o tecido e a actividade industrial neste ámbito.

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Residuos domésticos
Considéranse residuos domésticos os residuos xerados nos fogares como consecuencia das
actividades domésticas. Sen embargo, no que se refire á súa xestión e tratamento, tamén se
consideran residuos domésticos os similares, en natureza (características físicas e cantidade)
e composición, aos anteriores xerados en servizos e industrias (fundamentalmente os
denominados residuos comerciais, que son os xerados polo comercio, ao por maior e ao por
menor, os servizos de restauración e bares, as oficinas e os mercados, así como o resto do
sector servizos). A xestión destes residuos atópase recollido no Plan de Xestión de Residuos
Urbanos de Galicia (PXRUG).
En Galicia conviven diferentes modelos de xestión de residuos urbanos:
• Modelo SOGAMA: onde se produce a separación de catro fraccións de residuos (resto,
envases lixeiros, papel-cartón e vidro). A fracción resto (bolsa negra) e a fracción envases
lixeiros (bolsa amarela) destínanse ao Complexo Ambiental de Cerceda (SOGAMA). É o modelo
maioritario en Galicia, posto que están adheridos a ao mesmo un 94% dos concellos.
• Modelo NOSTIÁN: onde tamén se produce a separación de catro fraccións de residuos,
fracción inorgánica (FIRM), fracción orgánica (FORSU), papel-cartón e vidro. Inclúe os concellos
da Coruña e a súa área metropolitana e o Consorcio das Mariñas.
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• Modelo BARBANZA: coa mesma labor de separación de catro fraccións de residuos que no
caso anterior, pero neste caso inclúe os concellos da Mancomunidade da Serra do Barbanza.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Mapa 48. Modelos de xestión de residuos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Fonte: SOGAMA.

O modelo Sogama susténtase na aplicación prioritaria do principio das tres erres (redución,
reutilización e reciclaxe), que se complementa coa recuperación enerxética da parte non
reciclable.
A súa xestión céntrase en dúas fraccións de refugallos: bolsa negra, é dicir, o residuo
convencional depositado pola cidadanía nos contedores verdes, do que se recupera a parte
susceptible de ser reciclada (vidro, papel/cartón, diferentes tipos de plásticos, envases, etc.) e
somete a valorización enerxética o resto; e bolsa amarela, isto é, os envases de plástico, latas
e envases recolleitos a través dos contedores amarelos, que clasifica por tipoloxías para o seu
posterior envío aos centros recicladores.
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Os datos correspondentes ao ano 2020 son os seguintes:
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Gráfico 119. Xestión de residuos urbanos en SOGAMA. Ano 2020.
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Valorización enerxética
56,9%

Fonte: SOGAMA.

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

Obxetivo

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

2025

2030

-15%
55%

60%

65%

70%

Fonte: SOGAMA.

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

Dentro da recollida selectiva, os residuos de maior contía son o vidro e a fracción orgánica
(24,2% e 23,1% en 2019), seguido do papel e os envases.
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Gráfico 121. Recollida selectiva por tipo de residuo. Anos 2016-2019. Toneladas.
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

2016

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Fracción orgánica

2017
Vidro

Papel

Envases

2018

Residuos voluminosos

Pilas

2019

Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

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

3.1.15.4 Enerxía
Enerxía primaria
Galicia presenta unha elevada dependencia enerxética exterior, da contorna do 80%, moi
similar á que presenta España no seu conxunto, pero moi superior á media europea, que se
sitúa lixeiramente por riba do 50%, segundo datos de Eurostat. A importación de enerxía
primaria ven motivada porque os recursos autóctonos non cobren a demanda enerxética de
Galicia, e tamén para atender a necesidade de materia prima que precisan as industrias
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

enerxéticas galegas para xerar produtos destinados a exportación. Segundo os datos do
Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) no ano 2019 o 19,9% da enerxía primaria procede da
propia comunidade autónoma e o 80,1% é importado.
O gráfico seguinte mostra as importacións de enerxía fronte á enerxía procedente de Galicia
para o período 2006-2019. No ano 2006 o 74,8% da enerxía primaria consumida en Galicia
procedía de importacións e, a partir dese ano prodúcese un aumento na porcentaxe de enerxía
importada. Cabe lembrar que o ano 2007 foi o último en que funcionaron as minas que
subministraban lignito pardo ás centrais termoeléctricas de Meirama e de As Pontes, debido
ás novas normativas ambientais e ao esgotamento do carbón autóctono, polo que no ano 2011
todo o carbón utilizado foi de importación.
Ao longo da última década apenas se producen grandes variacións. En determinados períodos
prodúcense incrementos da produción galega como ocorre no ano 2014 (22,7%) fronte a outros
períodos nos que, pola contra, a enerxía primaria importada aumenta considerablemente,
como no ano 2017 que alcanzou o 85,1%. Estas variacións atópanse relacionadas con factores
climáticos, así como conxunturais relacionados co mercado enerxético e outros factores
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económicos.
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Gráfico 123. Enerxía primaria consumida en Galicia. Porcentaxe importada e procedente de Galicia.
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Fonte: Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)

Cabe mencionar que no ano 2019, segundo datos do último Balance enerxético de Galicia
realizado polo INEGA, o 98,9% da enerxía primaria autóctona procede de fontes renovables,
fundamentalmente da auga, biomasa e residuos da biomasa e o vento.
Gráfico 124. Orixe da enerxía primaria total. Ano 2019. Porcentaxe sobre o total.
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Fonte: Instituto Enerxético de Galicia (INEGA).
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Sen embargo, so un 2,3% da enerxía primaria importada ten orixe en fontes renovables,
implicando que só o 21,5% do total da enerxía primaria proceda destas fontes. A enerxía
importada é fundamentalmente cru de petróleo e outros produtos petrolíferos (máis dun
70%), seguido do gas natural e o carbón.
Enerxía dispoñible para o consumo final e consumo enerxético en Galicia
Con respecto á enerxía dispoñible para o consumo final, unha vez producida a transformación
da enerxía primaria, esta se destina fundamentalmente a produtos petrolíferos
(principalmente gasóleo e gasolina), a xerar enerxía eléctrica e, en terceiro lugar, combustibles
de uso térmico.
Gráfico 125. Enerxía dispoñible para consumo final (Ktep). Anos 2013-2019.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

Se temos en conta a xeración de enerxía eléctrica, podemos observar que unha parte moi
importante, máis do 50% en case todos os anos considerados (2013-2019) procede de fontes
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renovables, sendo no ano 2019 dun 59%.

273

TOMO I – PEG 22-30
132634

Gráfico 126. Fontes de xeración de enerxía eléctrica. Porcentaxe. Anos 2013-2019.
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A xeración de electricidade con fontes de enerxía renovable depende da pluviosidade e do
vento. Xeralmente, no ano en que aumenta a xeración con estas fontes enerxéticas, diminúe a
porcentaxe de xeración das centrais termoeléctricas. Como se pode observar no gráfico
seguinte, as maiores variacións prodúcense nas principais fontes renovables (auga e vento). O
ano 2017 foi especialmente seco, o que fixo que a maior aportación este ano fose da enerxía
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eólica.
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Gráfico 127. Xeración de enerxía eléctrica con fontes renovables. Anos 2013-2019.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).

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

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.583

1.612

1.552

1.581

1.599

1.582

1.441

2.862

2.714

2.555

2.650

2.272

2.741

2.166

37

22

20

15

17

20

27

2.824

2.692

2.535

2.635

2.256

2.721

2.139
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Fonte: INEGA –Balance Enerxético de Galicia 2019.

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

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

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

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

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

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

Emisións de gases efecto invernadoiro (GEI)

Galicia representa a cuarta comunidade autónoma en termos de emisións absolutas de gases
de efecto invernadoiro en España, con porcentaxes que oscilan entre o 10% (ano 1990) e o 7%
(ano 2019) de contribución ao total de emisións nacional.
A evolución das emisións durante o período 1990-2019 caracterízase por un menor crecemento
das mesmas respecto ao Estado Español no intervalo comprendido entre os anos 1997 a 2007.
No ano 2008 iníciase un período de descenso das emisións tanto en España como en Galicia,
sendo precisamente nese ano 2008 cando se acada a maior diferenza no índice de evolución
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

de toda a serie histórica (38,9 puntos) debido á maior intensidade de redución das emisións
experimentada en Galicia. A partir do ano 2011 redúcese a diferenza entre Galicia e España,
sobre todo a raíz do ano 2012 onde mentres crecen as emisións en Galicia, no conxunto de
España diminúen.
As emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia diminuíron durante o 2019 un 24,5%
respecto do ano 2018, quedando situadas en 22,4 millóns de toneladas de CO2 equivalente;
isto é, un 23,8% por debaixo do valor de 1990. Sen embargo, a nivel nacional, as emisións só
se reduciron un 6% con respecto ao ano anterior.
Se temos en conta o resto de comunidades autónomas, cabe sinalar que Galicia mostra tamén
un comportamento máis favorable que a media, representando a terceira comunidade que
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mais está reducindo as súas emisións respecto aos niveles do ano 1990.
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Gráfico 133. Índice de emisións de gases de efecto invernadoiro (EGI). Anos 1990-2019.
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A diferenza de España e Galicia, o conxunto da Unión Europea experimentou un descenso
continuado das emisións GEI impulsado en gran medida porque, a pesar dos distintos
momentos económicos e de desenvolvemento dos Estados Membros, as economías máis
evolucionadas como son Alemaña ou Reino Unido concentraron unha parte importante deste
descenso global. O ano 2010 é o ano en que Galicia estivo máis preto dos niveis da UE (6,8
puntos). No ano 2018 está diferenza esta estabilizada en torno aos 24 puntos.

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

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

10
8,8

9
8

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

7

6,2

6

5

5

4,2

4

4,6

2014

2015

5,6

2018

2019

2

2

0

4,6

5,4

3,4

3

1

5,7
5,1

1,1
0,5

0,5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

2017

Fonte: Indicadores ambientais da Xunta de Galicia – INEGA.

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

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

26

Non se teñen datos de Illas Baleares, Cantabria, Navarra, a Rioxa, Ceuta e Melilla.
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Gráfico 137. Número de viaxes en transporte urbano por autobús no ano 2019 por CCAA. Miles de
viaxes.
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística (INE).

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

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

Calidade do aire

Para estudar a evolución da calidade do aire no ambiente emprégase un indicador calculado a
partir dos Índices de Calidade do Aire (ICA) das estacións situadas no territorio galego. Dado
que hai estacións situadas tanto nos contornos rurais e pequenas poboacións como en
contornos urbanos, podemos diferenciar a calidade do aire en cada un deles.
Os parámetros empregados para o cálculo do ICA en ambos casos son: Dióxido de xofre (SO2),
Dióxido de nitróxeno (NO2), Monóxido de carbono (CO), Partículas en suspensión menores de
10 micrómetros (PM10) e Ozono (O3).
A maioría dos valores da calidade do aire rexistrados no rural no ano 2020 correspóndense
coa cualificación de ICA Boa, superando en todas as estacións os 300 días de óptima calidade.
Con respecto á Calidade do Aire no ambiente de contornos urbanos, de xeito xeral, no ano
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

2020 predominou a Boa calidade do aire urbano en Galicia. En todas as estacións se superaron
os 300 días do ano cunha calidade do aire Boa, agás na estación de Torre de Hércules que, ao
igual que en anos anteriores, é a estación que ten menos días de ICA Boa debido ás achegas
do aerosol mariño.

c)

Temperatura e precipitacións

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

27

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

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

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

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

28

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

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

Emerxencias fronte a fenómenos meteorolóxicos extremos
Os fenómenos meteorolóxicos extremos causan importantes danos cada ano en Galicia, e
obsérvase un aumento nos últimos anos.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

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

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

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

se ocasionan ao medio.
Proba do compromiso por parte das empresas é o rexistro no sistema de xestión ambiental
EMAS en Galicia, que recolle as industrias que teñen unha política organizativa que incorpora
o factor ambiental como parte imprescindible da súa estrutura. As cifras son acumuladas por

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

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

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Dimensión medioambiental

2022

2021

2020

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

62.304.442
79.675.129
276.489.979
24.250.000
199.947.214
92.505.304
176.407.116

69.076.598
68.316.175
252.514.191
34.731.119
195.709.627
99.477.305
189.056.473

139.604.766
59.529.277
216.836.940
9.374.083
137.595.835
81.956.381
188.792.937

Total

911.579.184

908.881.488

833.690.219

8%

8%

8%

% sobre o total do orzamento

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

A

páxina

web

da

Consellería

de

Medio

Ambiente,

Territorio

e

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

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

-

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

-

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

-

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

https://sirga.xunta.gal/
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3.1.16

SAÚDE

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

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

Fonte: Eurostat. Statistical Atlas.

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

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

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

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

3.1.16.2 I+D+i e emprego das TIC no ámbito sanitario
Galicia é na actualidade unha referencia no Sistema Nacional de Saúde no que se refire ao
desenvolvemento das TIC. Tanto nas áreas de diagnóstico e tratamento, como nas relativas
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

á prevención, á investigación, á planificación e á xestión.
Nos últimos anos os principais avances están a producirse nos servizos en liña para os
cidadáns. A implantación da historia clínica electrónica e da receita electrónica é do 100%, e
cada vez un maior número de pacientes empregan Internet para facer os seus trámites
sanitarios. Ademais, practicamente todas as especialidades e centros de primaria (99,8%)
utilizan os sistemas de telemedicina.
Táboa 119. Emprego dos servizos en liña para os cidadáns no SERGAS. Ano 2020.

SERVIZOS EN LIÑA PARA OS CIDADÁNS

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

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

Fonte: Instituto Galego de Estatística.

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

31

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

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

Fonte: Eurostat. Statistical Atlas.

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

Gravemente limitado

Limitado pero non gravemente

Nada limitado

Non contesta

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

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

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

Deporte
No que se refire á dotación de infraestruturas deportivas, e segundo a enquisa de
infraestruturas e equipamentos locais do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do
ano 2013 (último dato dispoñible), dirixida aos concellos de menos de 50.000 habitante,
practicamente a totalidade destes concellos conta con pista polideportiva ou terreo de xogo.
Ademais, o 71% conta con polideportivo cuberto e un 40,9% con complexo polideportivo. En
canto ás infraestruturas para practicar a natación, o 37,3% ten piscina ao aire libre e o 23,4%
piscina cuberta. Os concellos con ximnasio supoñen o 14,5% do total e por outro lado, o 7,3%
dispoñen de escola de vela e/ou de porto deportivo.
O número de clubs federados en Galicia en 2020 ascende a 5.501 o que supón o 7,4% dos
existentes en España e un 32% máis que en 2010. O número de clubs diminuíu no último ano
como consecuencia da COVID-19, chegando a ser de 5.767 no ano 2019. Na actualidade o
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43,8%% son clubs de fútbol, o 8,7% de caza e o 5,1% de ciclismo.
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Gráfico 150. Distribución porcentual dos clubs federados en Galicia. Ano 2020.
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Fonte: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Consello Superior de Deportes. Estatística de
Deporte Federado.

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

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

O IMPACTO DA PANDEMIA NA ACTIVIDADE ECONÓMICA E NO EMPREGO

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

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

O confinamento estrito da poboación e a paralización da actividade na primavera de 2020
levou a unha caída histórica da actividade no segundo trimestre (-17,9%); nos seguintes
trimestres a evolución da actividade económica estivo moi ligada á incidencia da COVID-19.
Así, a mellora sanitaria en Galicia reduciu a caída no terceiro trimestre, ata unha taxa do 6,2%, seguida dunha retardación na recuperación nos dous seguintes trimestres polas novas
restricións aplicadas. Deste xeito, no conxunto do ano, o PIB galego reduciuse un -8,9% no ano
2020, 1,9 puntos menos que en España e 3 máis que na UE-27.
O avance na vacinación permitiu relaxar as restricións e activar a recuperación económica
desde o segundo trimestre de 2021, con taxas de crecemento positivas do 16,0% no segundo
trimestre e do 3,2% no terceiro trimestre.
Desde a óptica da demanda, o consumo privado e o investimento foron os máis afectados
pola crise sanitaria, aínda que desde mediados de 2020, apréciase un maior dinamismo da
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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actividade, favorecida polo avance na vacinación e a relaxación das medidas de contención.
No ano 2020, a demanda interna restou 7,9 puntos ao crecemento do PIB e a demanda externa
1,0 puntos. As restricións á actividade e a mobilidade limitaron as oportunidades de gasto dos
fogares; o emprego e a renda dos fogares reduciuse malia as medidas introducidas para paliar
estes efectos, o que provocou, ademais, un aforro precautorio. O afundimento no primeiro
semestre é máis intenso en España e Galicia que, á súa vez, mostran cifras similares. A
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situación cambia no terceiro trimestre de 2020, cando se observa un mellor comportamento
do consumo dos fogares en Galicia, favorecida pola maior celeridade no cambio de fases no
proceso de desescalada. Nos dous últimos trimestres a evolución é similar ao do conxunto de
España.
No que respecta ao gasto en consumo final das administracións públicas é a única
compoñente do PIB que presenta taxas positivas (4,8% en 2020) cun comportamento máis
expansivo que na UE-27, asociado ao importante volume de recursos públicos destinados á
loita contra a pandemia, en partidas como a sanidade, a educación e as axudas ao mantemento
do emprego.
No caso da formación bruta de capital (FBC), a dinámica trimestral de Galicia e España é moi
similar, cunha contracción maior que a do conxunto da UE-27 pero tamén cunha maior
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recuperación desde o terceiro trimestre de 2020. Unha crise mundial desta magnitude frea o
investimento ante a incerteza sobre a evolución sanitaria e económica.
O peche de fronteiras e a caída da actividade a nivel internacional reduce o comercio exterior.
A demanda externa foi negativa en Galicia en 2020, cunha caída das exportacións (-5,8%)
maior que a das importacións (-4,0%).
A contracción das exportacións en Galicia é significativamente inferior á de España e similar
ao da UE-27, presentando unha recuperación máis dinámica nos distintos mercados. O
extraordinario comportamento do sector da automoción e a resiliencia do agroalimentario
compensan a mingua no sector da confección, lastrado polos peches no comercio e o cese da
actividade social durante boa parte do período analizado.
Respecto ao gasto dos non residentes, ao ser Galicia unha comunidade menos dependente do
turismo que o resto de España a redución dos movementos turísticos non tivo tanto impacto
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na economía galega como na española.
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Gráfico 155. Desagregación do PIB desde a perspectiva da demanda. Taxas de variación anual.
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Fonte: Eurostat. National Accounts; IGE. Contabilidade trimestral de Galicia.

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

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

No que se refire ao emprego, obsérvase que a aposta decidida en España por medidas de
mantemento do emprego (a través da figura dos Expedientes de Regulación Temporal de
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Emprego (ERTEs), axudas aos autónomos, financiamento ás empresas...) e a súa adaptación á
realidade causada polo COVID-19, permitiu que os despedimentos e a redución dos afiliados á
Seguridade Social fose menor en comparación á caída do PIB, ao contrario que sucedeu en
crises anteriores. O mantemento destas políticas permitiu que, aínda que o PIB continúa case
3 puntos por debaixo do nivel previo á crise a prezos correntes, as variables de emprego
retornaran aos valores de 2019.
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As series de persoas ocupadas estimadas na Enquisa de Poboación Activa e de afiliacións á
Seguridade Social presentan unha evolución similar, así, o número de persoas ocupadas
situouse en 1.074.200 en 2020, un 1,9% menos que no ano 2019, pero no terceiro trimestre de
2021, acada un nivel de 1.112.500 ocupados, un 0,6% superior aos do terceiro trimestre de 2019.
No que se refire ás afiliacións dos meses do terceiro trimestre de 2021 tamén amosan un maior
nivel, neste caso de afiliacións, respecto aos meses anteriores á pandemia.
Gráfico 158. Número (miles) de ocupados estimados pola EPA e de afiliacións á Seguridade Social.
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A mellor visión do impacto das medidas de contención do virus na economía é a proporcionada
polas horas traballadas. Así, en 2020, as horas caeron un 10,7%. A paralización da actividade
económica nos meses de marzo e abril de 2020 traduciuse nun descenso das horas traballadas
do 29,3% no segundo trimestre de 2020. A evolución da situación sanitaria reflectiuse na
evolución das horas traballadas, cunha caída no terceiro trimestre do 4,0%, e empeorando no
cuarto trimestre ata unha diminución do 5,5%. A normalización da actividade levará tamén á
recuperación do tempo de traballo.
No que se refire aos datos de desemprego, a taxa de paro en Galicia no primeiro trimestre de
2020 é do 12,6%, 1,8 puntos inferior á da media estatal e 5,8 puntos superior á da UE. No
conxunto de 2020 alcanzouse unha taxa de paro do 12,0% aumentando lixeiramente, respecto
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ao ano anterior, o diferencial entre mulleres (13,3%) e homes (10,9%). En España a taxa é do
15,5%, mentres que na UE acada un 7,1%. En 2021 apréciase unha tendencia á baixa na taxa de
paro, ata situarse no terceiro trimestre no 10,2%,máis de catro puntos por debaixo da de
España.
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Gráfico 159. Taxa de paro (%).
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Fonte: Eurostat. Labour Force Survey; IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

Por outro lado, apréciase un aumento da poboación inactiva no ano 2020, principalmente no
segundo trimestre, polas dificultades da poboación para buscar activamente emprego debido
ao confinamento. Nos trimestres seguintes, a situación económica desanimou aos que
perderon o emprego a buscar outro, polo que o número de persoas inactivas mantívose
elevado no resto do ano. No conxunto do ano 2020, a poboación inactiva de 16 a 64 anos
incrementouse un 4,3%, aínda que hai que ter en conta os descensos no segundo e terceiro
trimestre de 2021.
No que incumbe á porcentaxe de traballadores afiliados á Seguridade Social afectados por
ERTE respecto ao total de afiliacións, Galicia rexistra cifras inferiores ás de España. O mes de
abril de 2020 pecha cun 19,4% de afiliados á Seguridade Social suxeitos a ERTE no conxunto
de España e o 18,6% en Galicia. Desde maio de 2020, as cifras descenden rapidamente ata
xullo e máis lentamente ata outubro. Entre ese mes e febreiro prodúcese un lixeiro
incremento, asociado á evolución da pandemia nos meses de inverno. Desde entón, as cifras
foron caendo progresivamente ata acadar en setembro de 2021 un 1,1% en Galicia e 1,2% en
España.
Por xénero, apréciase unha maior porcentaxe de mulleres afiliadas á Seguridade Social en
situación de ERTE que no caso dos homes durante todos os meses, sendo en promedio un
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punto maior.
Comparativamente, as cifras de traballadores afectados por ERTEs foron nos primeiros meses
da pandemia moi superiores ás que reflicten as taxas de paro. A progresiva caída no alcance
dos ERTEs e unha taxa de paro contida e con tendencia descendente nos últimos trimestres,
demostran que a estratexia implementada para o mantemento do emprego e afrontar o
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extraordinario impacto negativo provocado pola COVID-19, conseguiu os resultados
esperados.
Gráfico 160. Afiliados en ERTE vinculados á COVID-19 por sexo e comparativa con España.
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Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Afiliación e alta de traballadores.
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Outro indicadores como o índice de produción industrial (IPI), o indicador de actividade do
sector servizos ou as exportacións á Unión Europea e a terceiros países, amosan o enorme
impacto que a pandemia está a causar na actividade económica e a recuperación destes
indicadores en 2021, aínda tendo en conta as incertezas que ofrece a evolución da pandemia
nos próximos meses.
A evolución da produción industrial está condicionada polos case paralización da actividade
nos meses de abril e maio de 2020, acadando xa en setembro dese ano taxas positivas,
especialmente salientable na produción de bens de equipo.
Gráfico 161. Índice de produción industrial.
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No que se refire ao indicador de cifra de negocios dos servizos obsérvase unha evolución
similar á de España do índice xeral, polas medidas establecidas para axudar a deter a
propagación da COVID-19. Por ramas de actividade, destaca a evolución na hostalaría, o sector
máis afectado polas restricións, ademais do sector cultural e as actividades de ocio.
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Gráfico 162. Índice da cifra de negocios no sector servizos.
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Fonte: INE. Índice de cifra de negocios empresarial.

As cifras de exportacións son tamén un fiel reflexo da profundidade da recesión derivada das
consecuencias da pandemia de COVID-19. A referencia é o valor exportado no conxunto de
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

2019 e compárase o valor acumulado nos doce últimos meses.
Desde marzo de 2020 obsérvase unha pronunciada caída no volume da vendas ao exterior,
tendencia que se mantén ata o mes de agosto de 2000, a partir do que o sector exterior
comeza a súa recuperación ata acadar en abril de 2021 cifras acumuladas nos últimos doce
meses superiores ás do conxunto de 2019.
O comercio coa Unión Europea veuse menos afectado que co resto de países, aínda que desde
mediados de 2021 tamén se mellora os datos de 2019.
Gráfico 163. Evolución das exportacións e expedicións acumuladas nos últimos 12 meses respecto
ao dato de ano 2019.
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Fonte: IGE. Estatística de comercio exterior e intracomunitario a partir dos ficheiros facilitados
polo Departamento de Aduanas da Axencia Estatal de Administración Tributaria.
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4 ANÁLISE DAFO DE GALICIA E ESTRUTURA DO PLAN ESTRATÉXICO
O obxectivo xeral do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 (PEG) podería enunciarse do seguinte
xeito: Deseñar as liñas estratéxicas de actuación que convertan a Galicia nunha rexión máis verde,
máis dixital, máis resiliente e mellor adaptada aos retos actuais e futuros, que converxa en riqueza
coa media española e europea, a partires dun modelo de crecemento sostible e inclusivo baseado no
aumento da produtividade a través da innovación, a internacionalización, o apoio ás transicións
ecolóxica e dixital, o fomento da calidade do emprego e do produto, e o aumento do benestar dos
galegos, en especial o dos máis desfavorecidos, para seguir a artellar unha sociedade ben formada,
libre e cohesionada.
¿Que pretende o Plan?

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

1. Deseñar a Galicia do futuro, poñendo no centro o reto demográfico que implicará deseñar e
impulsar novas medidas de dinamización, pero tamén outras para garantir o benestar dunha
sociedade máis avellentada.
2. Impulsar medidas que favorezan o paso cara unha Galicia máis sostible e climaticamente neutra,
máis dixital, máis resistente e mellor adaptada aos retos actuais e futuros, con capacidade de axuste
para afrontar posibles crises e cun sistema sanitario reforzado e eficiente.
3. Dar un pulo ao modelo baseado na innovación e o capital humano, que favoreza unha sociedade
moderna, competitiva, solidaria e cohesionada social e territorialmente, con altas taxas de emprego
e que sexa de calidade. Aumentar a produtividade incrementando o valor engadido dos seus
produtos e posicionándoos en calidade e deseño.
4. Favorecer os valores diferenciais de Galicia como factores de desenvolvemento entre os que
destacan a lingua, a cultura e o medio ambiente, para facer de Galicia un lugar atractivo para
traballar, investir e convivir.
5. Superar o impacto económico e social causado pola pandemia da COVID-19 e lograr unha
recuperación sostible, resistente e inclusiva, que fomente o emprego de calidade e axude a
modernizar o tecido produtivo, a través do impulso de proxectos de importancia estratéxica.
6. Mostrar unha senda previsible, rigorosa e estable de actuación do goberno, impulsar e coordinar
as diferentes estratexias sectoriais da Xunta de Galicia a medio prazo.
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En aras de acadar estes obxectivos, desenvólvense as prioridades de actuación e obxectivos
estratéxicos que se agrupan en cinco eixes:
•

O reto demográfico

•

Galicia verde e sostible

•

Competitividade e crecemento
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•

Cohesión social e territorial

•

Gobernanza

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

Prioridades de actuación

Eixe 1

1.1. Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e
a privada
1.2. Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias
1.3. Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade
1.4. Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

Asinado por: Parlamento de Galicia
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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
Eixe 2

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

Eixe 3

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

Eixe 4

Eixe 5

4.3. Potenciar a cultura e a lingua galega como elementos clave para construír unha sociedade inclusiva e
cohesionada e que contribúa á calidade de vida da cidadanía
4.4. Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servicios no territorio baixo o concepto de cidade
única
5.1. Unha boa administración, que avance na prestación de servizos e xeración de valor engadido á
cidadanía, baseada na planificación e a avaliación das políticas públicas. Empregando procedementos
5.2. Unhas finanzas sustentables para un crecemento san
5.3 Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa
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Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.
O diagnóstico recollido no apartado anterior permitiunos levar a cabo a elaboración dunha matriz DAFO
para cada un dos eixes 1-4, a nivel de prioridade (PA – prioridade de actuación), identificando as
debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades que amosa a nosa comunidade autónoma en cada
ámbito de actuación.
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PA 1.1: ACADAR UN NIVEL DE EMPREGO ELEVADO E DE CALIDADE, QUE GARANTA O EQUILIBRIO ENTRE A VIDA PROFESIONAL E A PRIVADA

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

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

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

F.1 Existencia de
fomento
da
emprendedora.

políticas de
actividade

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

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

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

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

O.2 Reorientación do modelo
produtivo cara a pautas máis
sustentables, tanto no ámbito
económico, como social e medio
ambiental.
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4.1 EIXE 1. O RETO DEMOGRÁFICO
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AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.3 Alta temporalidade involuntaria
no emprego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O.5 Desenvolvemento de novos
sectores produtivos vinculados á
explotación de recursos endóxenos.
Identificación
de
“Experiencias
Produtivas Innovadoras” no medio
rural.
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DEBILIDADES

Oportunidade que ofrece o novo
enfoque: Polos de emprendemento
no rural
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.6 Baixas taxas de mobilidade
xeográfica
das
persoas
en
desemprego, con especial incidencia
na mocidade.

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

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

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

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

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

F.7 Gran potencial de man de obra
feminina.

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

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

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

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

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

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

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

D.9 Falta de adecuación das
competencias profesionais aos
perfís dos traballos demandados,
que dificulta o axuste entre oferta e
demanda de emprego.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

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

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

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

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

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

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

D.2 Reducida taxa de fecundidade.

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

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

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

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

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

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

O.3
A
conciliación,
a
corresponsabilidade e a necesidade
de racionalización de horarios están
na axenda pública. As políticas de
igualdade demostran ser efectivas a
nivel
socioeconómico
e
demográfico.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.4 Existencia de poboación en risco
de pobreza e exclusión social,
especialmente preocupante en
fogares con menores a cargo.
Existencia dun alto número de
fogares cuxo único ingreso é unha
prestación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45 e 64 anos, máis pronunciado
aínda no medio rural). Escasa
consideración
do
traballo
reprodutivo (traballo doméstico e
de coidados) realizado nos fogares.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.7 A poboación en risco de pobreza
sitúase principalmente nas grandes
cidades e nas áreas próximas ás
mesmas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.11 Transmisión
pobreza.

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

O.11 Emerxencia de novas iniciativas
relacionadas coa economía social e
de empresas sociais innovadoras.

xeracional

da
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AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.12 Vixencia dun modelo territorial
que potencia a polarización da
poboación en Galicia. Modelo
territorial que alimentou as grandes
migracións internas e externas e á
mobilidade no interior da propia
Galicia

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

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

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

F.13 Prioridade ao gasto social.

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

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

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

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

D15. Agravamento da situación
actual das familias numerosas:

F.15 Niveis elevados de cualificación
nos perfís da poboación activa. Baixa
taxa de abandono escolar temperán.
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42% das familias en España
atopábase en risco de pobreza
relativa (datos Eurostat, 2019.
Segundo a ECV do ano 2019 a taxa de
pobreza elévase ao 33,4% nos
fogares destas familias.

OPORTUNIDADES

Alta taxa de finalización de estudos
na idade obrigatoria. Elevada taxa
de mozos e mozas con nivel alto de
competencia dixitais

O 33% das familias numerosas non
accede ás axudas por non cumprir os
requisitos.
7 de cada 10 mulleres de familias
numerosas teñen dificultades para
acceder a un emprego e o 57,6% das
nais de familia numerosa deixou de
traballar nalgún momento por
coidado da familia.
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F.16 Gran potencial de man de obra
feminina.
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PA 1.3: MELLORAR O ACCESO Á VIVENDA E AS SÚAS CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Dificultade de acceso a unha
vivenda axeitada de familias con
baixos
ingresos
e
reducida
capacidade de aforro.

A.1 Envellecemento da poboación
activa e ocupada. Despoboamento
das zonas rurais e dos centros
históricos.

F.1 Existencia de planificación
autonómica e estatal en materia de
vivenda:
Plan
galego
de
rehabilitación, aluguer e mellora de
acceso á vivenda 2015-2020; Plan de
vivenda 2018-2021.

O.1 O Código técnico de edificación
obriga a construír cuns estándares
de calidade máis altos. Certificación
enerxética de vivendas.

D.2 Parque de vivendas antigo e
pouco eficiente enerxéticamente.

A.2 Previsión dun menor ritmo de
crecemento
da
actividade
económica nos próximos anos, que
pode contribuír a incrementar o
número de persoas sen fogar ou en
risco de perder as súas vivendas .

F.2 Experiencia na xestión e
desenvolvemento
de
políticas
activas de emprego e de formación
e capacitación dos empregados,
desde una perspectiva de xénero.

O.2 Impulso á actividade do sector
da
construción
e
servizos
inmobiliarios con medidas de
rehabilitación de vivendas e de
fomento do aluguer.

D.3 Baixa incidencia do mercado de
aluguer inmobiliario: 12,3% dos
fogares.

A.3 Fin das desgravacións fiscais
para a compra de vivenda.

F.3 Dispoñibilidade de solo para fins
residenciais.

O.3 Reforzamentos das vantaxes
fiscais para o alugueiro de vivendas.

D.4 Desequilibrio territorial na
oferta de vivendas: existe escaseza
onde se necesita e superávit noutras
zonas onde non hai demanda.

A.4 Moitas das vivendas baleiras que
existen non son aptas para
habitabilidade inmediata.

F.4 Recuperación do mercado da
compravenda de vivendas dende
2015, fundamentalmente polas
transmisións de vivenda usada.

O.4. Implantación de bonificacións
fiscais existentes para compra de
vivendas en zonas pouco poboadas,
o 94% do territorio galego.

D.5 Elevado prezo da vivenda con
respecto aos salarios: entre o 19,3%
dos ingresos para o aluguer e o
22,2% para a hipoteca. Sobreesforzo
das
familias
nos
gastos
relacionados coa vivenda, incluídos

A.5 Risco de proliferación dos
alugueiros
destinados
a
aloxamentos turísticos sen control
nas zonas urbanas, alterando o
modo de vida e desprazando a
poboación cara a periferia…

F.5 O mercado de alugueiro está a
medrar considerablemente nos
últimos anos, sendo en 2018 un 74%
superior ao de 2004.

O.5. Establecemento de liñas de
axudas para a adquisición, alugueiro
e rehabilitación de vivendas que
facilitan a posta no mercado de
vivendas baleiras.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.6. Insuficiencia de controis no
mercado de alugueiros.

F.6 Reconducir as axudas destinadas
á promoción de vivenda nova cara a
rehabilitación e alugueiro de
vivendas usadas.

O.6 Posta en servizo do ferrocarril
de alta velocidade, que permitirá
conexión con Madrid en menos de 3
horas.

D.7
Escaso
coñecemento
do
programa Reconduce, que apoia ás
persoas inquilinas en situación de
vulnerabilidade.

F.7 Acceso á vivenda por herdanza
en maior proporción que noutras
zonas de España.

O.7 Existencia de mercado potencial
para turismo residencial.

D.8 Convivencia de diferentes
realidades territoriais: dispersión da
poboación e concentración en torno
ao eixe atlántico e existencia dunha
grande variedade de tipoloxías de
concellos.

F.8 Existencia de rebaixas fiscais
para menores de 36 anos, familias
numerosas
e
persoas
con
discapacidade para compra de
vivenda habitual no medio rural e
para a rehabilitación de vivendas.

O.8 Existencia de alternativas
ocupacionais ao alugueiro ou
compra de vivenda: co-housing, coliving, leasing.

D.9 Complexidade administrativa
nos trámites de construción,
rehabilitación e compra-venda de
vivendas.

F.9 Crecente desenvolvemento da
banda larga en todo o territorio
galego e mellora da dispoñibilidade
dos servizos e transporte no medio
rural.

D.10 Dificultades para identificar o
número de vivendas baleiras e o seu
estado de conservación.

F.10. Entrada en vigor da Lei 1/2019,
do 22 abril, de rehabilitación e de
rexeneración e renovación urbanas
de Galicia.

o alugueiro e a hipoteca, pero tamén
as subministracións, os gastos de
comunidade etc.
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OPORTUNIDADES

D.11 Falta de coordinación entre as
distintas
administracións
involucradas.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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PA 1.4: FORTALECER UNHA ASISTENCIA SANITARIA ACCESIBLE E DE CALIDADE

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Poboación moi envellecida, con
alto grao de dependencia. Alta
prevalencia de cronicidade e de
pacientes pluripatolóxicos crónicos.
Fraxilidade. Pouca experiencia de
traballo con e para a comunidade.

A.1 Empeoramento da saúde: Estilos de vida pouco saudables
(aumento
da
obesidade,
sedentarismo e consumo habitual
de drogas ou alcohol) - O cambio
climático contribúe de forma directa
na
saúde
(existencia
de
enfermidades e mortes prematuras
por cambios de temperatura,
radiación ultravioleta, sustancias
contaminantes,
cambios
nos
alérxenos, entrada novas infeccións,
...).

F.1 Integración asistencial e na
xestión.

O.1
Crecente
tendencia
da
utilización da teleasistencia e o uso
das novas tecnoloxías na asistencia
médica. Desenvolvemento de novos
sectores relacionados coa atención
a persoas maiores e en situación de
dependencia. Fomento dos hábitos
de vida saudables como piar da
prevención
de
enfermidades.
Incidencia
en
persoas
con
dependencia para fomentar o
autocoidado.
Envellecemento
activo.

F.2 Aposta continua pola utilización
das
novas
tecnoloxías
e
consolidación da existente (historia
clínica electrónica única e da receita
electrónica).

O.2 Mellora da Protocolización,
Unidades
de
referencia,
participación
dos
pacientes.
Adopción dun sistema de decisión
orientado
a
resultados,
que
incorpore criterios de eficiencia,
sustentabilidade,
calidade
e
seguridade.
Planificación
estratéxica.

F.3 Ampla rede de infraestruturas e
servizos
(capilaridade
AP,
farmacias...)
Renovación
de

O.3 Melloras na comunicación.
Dispoñibilidade de Sistemas de

Falta de equipos multidisciplinares
conformados por área terapéutica.

Fragmentación entre sanidade e
servizos sociais
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D.2 Variabilidade na atención por
dispersión xeográfica e dificultades
na mobilidade (transporte)

A.2 Aumento do desequilibrio
poboacional, que supón: - aumento
da demanda de servizos e inercia por
un modelo asistencial tradicional
enfocado a tratar patoloxía aguda.
-Deficiencias
nos
modelos
integrados de prestación.
- Elevado consumo farmaceútico

D.3 Pouca conciencia do custe dos
servizos e dos medicamentos pola
cidadanía e profesionais, o que leva

A.3 Impacto económico de novos
tratamentos, tecnoloxía, e escasa
análise de resultados en saúde.

330

TOMO I – PEG 22-3
132691

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

a un uso non racional do sistema
sanitario,
provocando
sobre
demanda (sobre todo en urxencias e
servizos de transporte urxente) e
aumento do custo farmacéutico.

Incorporación acelerada de novos
dispositivos tecnolóxicos.

infraestruturas e emprego de alta
tecnoloxía. Aumento de recursos
tecnolóxicos nos centros sanitarios,
mellorando a capacidade de
diagnostico
e
diminuíndo
o
desprazamento a hospitais para a
realización de probas.

monitorización. Fórmulas de risco
compartido. Participación.

D.4
Déficit
de
profesionais
nalgunhas especialidades.

A.4 Presión exercida sobre o sistema
sanitario por distintos axentes.
Creación de estados de opinión
desfavorables por persoas sen
experiencia médica.

F.4 Sistema
especialistas
contrastada

formación de
de
calidade

O.4 Incremento na oferta de
formación
de
especialistas.
Polivalencia
dos
profesionais.
Fortalecemento de vínculos co SUG.

D.5 Emprego de indicadores non
adecuados á actividade obxecto de
seguimento (como número de
camas
hospitalarias/habitantes
como indicador de calidade).

A.5 Percepción da poboación dun
servizo deficiente.

F.5 Dispoñibilidade de información.
Avanzado
posicionamento
en
Galicia dos sistemas de información
sanitaria.

O.5 Desenvolver e potenciar
modelos alternativos de prestación
de servizos. Impulso dunha atención
primaria innovadora preparada e
máis numerosa

D.6 Tempos de espera elevados.

A.6. Incrementos dos custos da
medicina personalizada.

F.6 Sistemas de Priorización;
Garantías de tempos máximos por
patoloxías; Vías rápidas

O.6 Sistemas de información.
Integración asistencial. Atención
Primaria vertebradora do sistema econsulta.

D.7 Dificultade de comunicar
decisións e resultados da nosa
actividade.

A.7.
A
temporalidade
contratación.

F.7 O sistema sanitario é un dos
servizos públicos mellor valorados.
Atención primaria é o servicio
sanitario mellor valorado en todos
os barómetros sanitarios.

O.7
Distintas
posibilidade
e
sistemas de comunicación. Melloras
nas habilidades de comunicación de
xestores e profesionais.

F.8 Existencia de dispositivos
ambulatorios e técnicas menos

O.8 Traballo en equipo, distribución
de funcións. Fortalecemento dos

na

D.8 Baixo nivel de alfabetizacióninformación en saúde da cidadanía.
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Escasa capacidade do sistema e dos
profesionais
de
disuadir
a
sobredemanda.

invasivas
no
tratamento.

diagnóstico

OPORTUNIDADES
e

mecanismos de participación e das
asociacións de pacientes. Fomento
da corresponsabilidade do paciente
para un mellor emprego dos
recursos sanitarios.

F.9.Planificación
e
xestión
estratéxica do servicio de Urxencias
061 (Plan estratéxico 2018-2021).

O.9 Sistemas de información e
comunicación.

F10. Experiencia de colaboración con
outras institucións.

O.10. Novas posibilidades de
sistemas de intelixencia artificial e
Big Data.

F11. Existencia da Escola de Saúde
con participación dos pacientes e da
cidadanía.

O.11. Mellora en calidade dos
tratamentos, máis axeitados ás
necesidades dos pacientes.
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4.2 EIXE 2. GALICIA VERDE E SOSTIBLE
PA 2.1: FOMENTO DUNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO BASEADA EN FONTES DE ENERXÍA MÁIS LIMPAS E MENOS AGRESIVAS CO MEDIO AMBIENTE,
DANDO PRIORIDADE AS FONTES DE ENERXÍA RENOVABLES. POTENCIAR A EFICIENCIA ENERXÉTICA EN TODOS OS SECTORES: PÚBLICO, INDUSTRIAL E
DOMÉSTICO.

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

dependencia

A.1
Condicións
climatolóxicas
adversas para a xeración de enerxía
a través de fontes renovables
(fundamentalmente a pluviosidade
e o vento).

F.1 Xestión enerxética centralizada
que permite ter acceso dos
principais datos enerxéticos aos
responsables
enerxéticos
das
distintos organismos co que se
mellora a súa xestión.

O.1 Continuar co fomento de
programas de xestión enerxética
nas
empresas,
incluíndo
as
auditorías enerxéticas e o a figura
denominada como “coordinador
enerxético”. O Incremento da
facilidade para medir e caracterizar
o consumo permite avanzar na
optimización de decisións.

D.2 Falta de consolidación do
consumo de renovables dentro do
total
de
enerxía
primaria
consumida.

A.2
Cambios
frecuentes
na
lexislación ambiental e enerxética
para
adoptar
as
directrices
marcadas pola UE.

F.2 As principais fontes de enerxía
autóctonas son de orixe renovable.

O.2 Fomento da I+D+i tecnolóxica
no terreo enerxético, especialmente
no campo da eficiencia enerxética e
das enerxías renovables

D.3 Unha parte moi importante da
enerxía renovable en Galicia
procede de fontes hidráulicas ou
eólicas, que teñen unha forte
dependencia
das
condicións
climáticas.

A.3 Inseguridade xurídica no ámbito
das retribucións do sector da
xeración e distribución de enerxía.

F.3 Estratexia de impulso da
biomasa. A reutilización dos
residuos xerados nos montes
contribúe a fomentar traballo no
rural.

O.3 Amplas posibilidades de
desenvolvemento no ámbito das
enerxías undimotriz e mareomotriz.
(Galicia concentra un 40% do
potencial de enerxía das ondas en
España).

D.4 A intensidade enerxética galega
é superior á media española e
europea. Número elevado de

A.4 Dependencia do prezo das
principais
fontes
de
enerxía
importadas (petróleo, gas natural e

F.4 Importante presenza de centros
transformadores, o que implica que
Galicia segue xogando un papel

O.4 Potenciar a formación e
información
de
todos
os
consumidores de enerxía. Establecer
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D.1
Importante
enerxética

333

TOMO I – PEG 22-3
132694

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

plantas con procesos produtivos
moi intensivos no consumo de
enerxía.

carbón) de variables económicas e
institucionais do resto de países do
mundo.

clave como exportador neto de
enerxía final.

as medidas oportunas para lograr
maior transparencia do sector.

D.5 Déficit de información e
formación acerca do consumo
enerxético e do funcionamento do
mercado da enerxía.

A.5 A volatilidade das cotizacións
dos dereitos de emisión de CO2.

F.5 Programas específicos para
diminuír o gasto enerxético das
familias (bono social eléctrico,
axudas para a substitución de
caldeiras, divulgación de boas
prácticas, etc.).

O.5 Considerar aos cidadáns nunha
dobre vertente: como consumidor e
como xerador de enerxía, facilitando
a implantación de instalacións
propias.

D.6 Volatilidade nos prezos da
enerxía, que dificultan a garantía do
consumo universal da enerxía a un
prezo accesible.

A.6 A rede de distribución de enerxía
eléctrica
pode
limitar
o
desenvolvemento de proxectos de
aproveitamento
de
enerxías
renovables en localizacións con
elevado potencial.

O.6 Empregar o aforro enerxético e
as
enerxías
renovables
para
potenciar
e
incrementar
a
competitividade, o crecemento
económico e a xeración de postos de
traballo.
O.7 A incorporación paulatina do
autoconsumo e a mobilidade
eléctrica permitirá unha maior
integración de enerxías renovables,
para o que é preciso tender a redes
de transporte e distribución
intelixentes.
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PA 2.2: GARANTIR UNHA MOBILIDADE SUSTENTABLE

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Falta de eficiencia na xestión do
transporte
público
e
forte
atomización do sector. Falta de
cualificación profesional

A.1 Elevada dispersión xeográfica da
poboación e do tecido empresarial
que dificulta e fai ineficiente o
transporte
colectivo
e
as
actividades loxísticas. Lentitude no
proceso
de
concentración
empresarial.

F.1 Climatoloxía favorable durante a
maioría dos meses do ano e
desniveis suaves no terreo que
facilitan o emprego de medios
sostibles como a bicicleta ou
monopatín.

O.1 Desenvolvemento do transporte
intelixente como tecnoloxía que
poida atender os ocos que o
transporte público non pode cubrir
actualmente (car sharing, etc.).

D.2 A multimodalidade non é
factible
ao
100%
coas
infraestruturas actuais e os hábitos
de emprego dos tipos de transporte
por parte dos usuarios.

A.2 Falta de madurez en novas
tecnoloxías aplicadas ao transporte.

F.2 Bo funcionamento e acollida das
tarxetas/bonos
de
transporte
público.

O.2 Aumento da seguridade no
sistema a través das oportunidades
ofrecidas polas novas tecnoloxías.

D.3 Existencia dunha porcentaxe
importante de infraestruturas e
servizos de transporte anticuados e
non adaptados ás necesidades
actuais.

A.3 Rexión cunha importante
actividade
de
produción
de
automóbiles. Necesidade dunha
transición xusta do transporte
individual ao colectivo.

F3. A situación xeográfica de Galicia
potencia a seu papel como punto
estratéxico para o transporte de
mercadorías.

O.3 Creación e promoción de
empresas vinculadas ao transporte
colectivo.

D.4 O transporte público non ofrece
aínda suficientes vantaxes aos
usuarios
(comodidade,
tempos
medios dos traxectos, aparcadoiros
nas
inmediacións,
etc.)
nin
suficientes alternativas (horarios,

A.4 Falta de competencia no sector
do transporte colectivo.

F.4 Medidas en vigor para lograr
unha mobilidade sostible e eficiente:
- Plan Galego de transición a unha
mobilidade
eficiente
2019
(subvencións para persoas físicas e
empresas). - Etiquetado enerxético
dos vehículos. - Fomento do

O.4 Existencia dunha diversidade de
medidas incentivadoras para o
emprego de medios de transporte
mais eficientes e responsables co
medio
ambiente
(fiscais,
de
consumo enerxético, etc.)
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

frecuencias, etc.) coma para dar
prioridade a este sistema.

OPORTUNIDADES

emprego de biocarburantes e
combustibles renovables. - Plan
Movega para a promoción de
vehículos eléctricos. - Plan de
Transporte Público de Galicia

D.5 Oferta de transporte público
desigual por localidades (práctica
inexistencia deste sistema en varias
cidades de Galicia).

A.5
Escasa
concienciación
e
sensibilización da poboación. Pautas
de emprego do transporte pouco
responsable,
cunha
marcada
preferencia actual polo transporte
privado e individual.

F.5
Integración
nos
grandes
proxectos europeos no marco da
rede transeuropea de transportes
RTE-T.

O.5
Aproveitamento
de
infraestruturas obsoletas ou non
utilizadas na actualidade como
novas vías para determinados tipos
de transporte (antigas vías de
ferrocarril como sendas verdes para
bicicletas ou monopatíns).

D.6 Falta de conexión eficaz, no
sistema ferroviario actual, das
principais cidades de Galicia.

A.6
Diminución
de
recursos
financeiros, con gran incidencia da
redución de financiamento europeo
destinado ás infraestruturas.

F.6
Dinamismo
exportador.

sector

O.6 Formación e concienciación da
sociedade
para
o
emprego
responsable
dos
medios
de
transporte dispoñibles.

D.7 Dependencia de recursos
financeiros e dos recursos públicos
que podería afectar a proxectos de
infraestruturas.

A.7 Posibles restricións por motivos
sanitarios relacionados coa COVID
19 (redución de aforos, limitación a
servizos básicos, etc.)

F.7 Plans de Mobilidade Urbana
Sostible (PMUS) nos concellos.

O.7 Fomento da apertura de novos
centros loxísticos de grandes
empresas para avanzar na eficiencia
e eficacia de Galicia como centro
loxístico.

F.8 Oferta de información sobre
condución eficiente e realización de
cursos prácticos. Recomendacións
sobre o emprego correcto do
automóbil, o seu mantemento.

O.8 Regulación no uso do vehículo
privado (limitacións de uso, de
horarios, de zonas, incentivo do uso
compartido, incentivos para a
renovación).

D.8 Descoordinación do sistema
aeroportuario que provoca pouca
especialidade
e
complementariedade entre os tres
aeroportos galegos.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.9 Reducida utilización de Tics
nalgúns sectores e modos de
transporte de mercadorías

O.9
Fomento
do
transporte
colectivo nos desprazamentos aos
centros de traballo. Incentivos a
empresas, agrupación por zonas
xeográficas...

D.10 D.11 Transporte público non
adaptado ás necesidades de
seguridade
sanitaria
ante
enfermidades infecciosas de fácil
propagación

O.10
Fomento
do
uso
de
biocombustibles
e
outros
combustibles
renovables
no
transporte.
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PA 2.3: GARANTIR UNHA RESPOSTA INTEGRAL ÁS NECESIDADES DA CIDADANÍA EN MATERIA DE EMERXENCIAS, INCLUÍDOS OS EFECTOS DO CAMBIO
CLIMÁTICO, E AUMENTAR A RESILIENCIA FRONTE AOS RISCOS RELACIONADOS CO CLIMA E OS DESASTRES NATURAIS.

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 O aumento das emisións de CO2
dun xeito importante no sector do
transporte e a categoría “outros
sectores” (residencial, comercial,
etc.) e agricultura., afectando ás
condicións da calidade do aire que
respira a poboación.

A.1 As temperaturas medias están a
aumentar e as precipitacións
prodúcense cada vez con menos
frecuencia e máis intensidade.
Aumento do risco de incendios
forestais e subida do nivel do mar

F.1 Galicia é a terceira comunidade
autónoma que máis diminuíu as súas
emisións respecto do nivel de 1990
en
España,
gracias
fundamentalmente a importante
redución no sector enerxético, a
combustión na industria e no
tratamento de residuos.

O.1 Fortalecer a resiliencia e a
capacidade de adaptación aos riscos
relacionados co clima e os desastres
naturais.
Incorporar
medidas
relativas ao cambio climático nas
políticas, estratexias e plans
autonómicos e locais.

D.2 Modelo actual de agricultura e
gandaría pouco sostible, con alto
impacto no medio ambiente,
implicando procesos máis agudos de
desertificación en determinadas
zonas.

A.2 A dispersión xeográfica impide
unha dotación de recursos desigual
en materia de emerxencias.

F.2. Existencia do diagnóstico e
desenvolvemento de indicadores
ambientais da Axenda 2030 en
Galicia
e
da
Comisión
Interdepartamental de seguimento
da mesma.

O.2 Adoptar criterios urbanísticos
encamiñados
a
conseguir
asentamentos máis sostibles que
sexan resilientes fronte aos efectos
do cambio climático.

D.3 Necesidade de modernización e
potenciación do sistema de atención
ás emerxencias en Galicia a través
do CIAE 112 Galicia, para dar unha
resposta mais áxil e eficaz á
cidadanía galega.

F.3 Existencia de bases de datos e
ferramentas de análise, así como
unha
importante
rede
de
observación ambiental.

O.3 Fomento da formación e
información en materia de riscos e
emerxencias, incluídos os derivados
do cambio climático.

D.4.
Dificultades
no
desenvolvemento dos instrumentos
de planificación fronte ao cambio
climático.

F.4
Plans
emerxencias.
catálogos de
tipoloxías de
web.

O.4 Desenvolvemento de proxectos
de innovación para a mellora do
sistema actual de emerxencias.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.5 A xestión da propiedade das
terras está a dificultar o seu
mantemento nun estado de limpeza
aceptable, o que está a afectar á
virulencia dos incendios.

F.5 Desenvolvemento de campañas
de información aos cidadáns sobre
os riscos de enchentes nas zonas de
maior frecuencia e protocolos de
actuación.

O.5
Desenvolvemento
da
infraestrutura
necesaria
para
conseguir un alto grao de eficacia e
eficiencia
na
xestión
das
emerxencias

D.6 Conflitos de interese na xestión
forestal que derivan na provocación
de incendios.

F.6 Desenvolvemento de campañas
obrigatorias de limpeza de montes.

O.6
Desenvolvemento
das
campañas de educación forestal e
ambiental, sensibilización social e
divulgación, dirixidas a cada un dos
distintos estratos de poboación e
diferenciando, ademais, a poboación
urbana e a rural.

D.7 Posible insuficiencia de medios
técnicos para facer fronte ás
emerxencias nun tempo mínimo. A
maior parte das emerxencias
producidas en Galicia son de tipo
sanitario, dependendo dos recursos
existentes no ámbito sanitario
(ambulancias, etc.)

O.7 Potenciar o estudo exhaustivo
das catástrofes naturais (incluídas
secas e enchentes) e incendios
forestais para coñecer a súa
casuística de cara a mellorar no Plan
de ordenación do territorio e dos
seus usos e un Plan de resolución de
conflitos e conciliación de intereses.

D.8
Escasa
coordinación
colaboración transfronteiriza
materia de emerxencias.

O.8 Reforzar os sistemas de
observación da calidade do aire e da
calidade das augas e os sistemas de
observación
meteorolóxica
e
oceanográfica,
para
mellorar
cualitativa e cuantitativamente a
información
dos
ecosistemas
galegos.

e
en
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O.9 Impulso da investigación en
meteoroloxía e oceanografía.
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PA 2.4: IMPULSAR UN MODELO DE CRECEMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE
DO CICLO DA AUGA, Á ECONOMÍA CIRCULAR E A PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL.

Xestión do ciclo da auga
DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Modelo de xestión municipal
(onde
as
competencias
das
entidades locais na materia son
exclusivas) con falta de capacidade
técnica e económica para xestionar
de forma adecuada o ciclo integral
da auga.

A.1 Recurso limitado e aumento do
consumo: no 2040 prevese que a
maior parte do planeta non terá
auga suficiente para cubrir o
consumo anual.

F.1
Desenvolvemento
e
implementación de instrumentos de
planificación específicos - Plans
Hidrolóxicos - Pacto local da auga Plan da auga 2010-2025 - Plan de
saneamento de Galicia - Plans de
xestión de risco de inundacións Plan de seca

O.1 Difundir boas prácticas no
consumo da auga e mantemento
das infraestruturas en todos os
ámbitos.
Fomento
da
corresponsabilidade na xestión da
auga.

D.2 Falta de clarificación nas
competencias
asumidas
polos
diferentes entes intervenientes
(deputacións,
entes
locais,
confederacións hidrográficas, etc.).
Falta
de
implicación
e
corresponsabilidade por parte das
Deputacións.

A.2 A auga non ten substitutos, sen
auga a poboación vese ameazada.

F.2 Libro Verde da Gobernanza da
Auga en España (impulsado dende o
Ministerio para a Transición
Ecolóxica, co fin de xerar propostas
de mellora en colaboración cos
actores institucionais e as partes
interesadas). Concluída a primeira
fase. Eixes temáticos moi concretos,
con propostas para cada un deles.

0.2
Implementar
un
modelo
axeitado de coordinación das
competencias
municipais,
das
deputacións e da comunidade
autónoma a través da creación
dunha sociedade, participada por
estas administracións, que xestione
o ciclo integral da auga.

D.3 Deficiente e inadecuada xestión
das tarifas. Non reflicten a estrutura
de custos.

A.3 O seu prezo non reflicte o seu
valor e en moitas ocasións non
cubre os custos asociados.

F.3 Inicio da tramitación do
anteproxecto de lei de creación da
Sociedade para a xestión do ciclo
integral da Auga (prevese a súa
creación completa en 2020).

O.3 Promover e desenvolver a
investigación sobre a situación
concreta e as dinámicas das masas
de auga, para levar a cabo unha
mellor xestión das mesmas.

D.4 Falta dun seguimento adecuado
e suficiente da execución dos plans
levados a cabo.

A.4 Os déficits na capacitación e
profesionalización necesaria para a
xestión do ciclo integral da auga

F.4 O número de masas de auga en
bo estado aumentou nos últimos
anos aproximadamente nun 7%

O.4 Fomentar a
capacitación dos
administración.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

pode derivar en situacións de risco
sanitario ou ambiental.

como consecuencia da aplicación do
programa
de
medidas
na
Demarcación
Hidrográfica
de
Galicia‐Costa.

D.5 Falta dunha xestión integral que
teñan en conta de forma simultánea
a
calidade
da
auga,
o
abastecemento e o impacto no
medio ambiente.

A.5 As alternativas actuais para
proveer de auga á poboación son
moi
custosas
(desalinización),
perigosas (a extracción da auga
subterránea en grandes cantidades
ocasiona presión sobre o terreo) e
insuficientes.

F.5 As augas subterráneas tamén se
atopan en bo estado.

O.5 Crear incentivos para aumentar
a re-utilización.

D.6 Infraestruturas deficientes:
mantemento insuficiente por parte
do entes locais; escasa capacidade
de investimento. Redes con fugas e
instalacións obsoletas. Galicia é a
cuarta comunidade autónoma con
maiores perdas de auga nas redes
municipais de abastecemento.

A.6 A auga está presente en moitos
procesos
de
fabricación
de
produtos.
O
desenvolvemento
industrial implica máis consumo da
auga.

F.6 Nos últimos anos, Galicia
duplicou a súa capacidade de
depuración de augas residuais.
(aumenta a capacidade gracias aos
investimentos da Admón. Central e
Europa pero mais da metade das
depuradoras
teñen
un
funcionamento deficiente).

O.6 Deseñar unha fiscalidade da
auga que incentive o aforro, a
eficiencia, a redución das presións
sobre o medio hídrico e a
contribución
de
todos
os
beneficiarios ao sistema.

D.7 Existencia de usos da auga e
usuarios que non contribúen
eficazmente á recuperación dos
custos derivados do seu uso.

A.7 Alta vinculación coa marcha do
sector agrícola e gandeiro: a maior
parte do consumo da auga (despois
do abastecemento) prodúcese no
regadío de terras de cultivo (para a
venta final ou como alimento para o
gando).

F.7 Revisión, auditorías e obrigas de
mellora: -Realización, por parte da
consellería de Infraestruturas, de
auditorías sobre o funcionamento
das depuradoras que xestionan
directamente os concellos. -prazo
de 2 anos aos concellos para reducir
as fugas nas redes.

O.7 Revisión do réxime económicofinanceiro para mellorar o sistema
de recuperación de custos dos
servizos da auga, tendo en conta
ademais os costes ambientais e do
propio recurso.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.8 Falta de capacitación e
profesionalización
adecuada
e
suficiente para a xestión do ciclo da
auga.

A.8 Cambio climático: maior
frecuencia
de
fenómenos
hidróloxicos e meteorolóxicos non
previstos, como secas e enchentes.

F.8 Capacitación técnica do persoal
de Augas de Galicia con experiencia
na análise e definición de solucións
aos problemas de funcionamento de
redes complexas.

O.8 Maior transparencia e claridade
no cálculo de costes e deseño de
tarifas.

D.9 Existencia de moitos usos non
autorizados, que reducen os
recursos hídricos dispoñibles e
dificultan o seu control.

A.9 Falta de coñecemento na
relación entre o ciclo do uso da auga
e o ciclo natural da auga.

F.9 No marco do Pacto local da auga
adoptáronse importantes acordos:
·Recomendacións para a definición
dunha
estrutura
tarifaria
homoxénea e de referencia para os
servizos do ciclo urbano da auga en
Galicia. Estudo operativo, xurídico e
financeiro da xestión dos servizos do
ciclo urbano da auga en Galicia.

O.9 A innovación como fonte de
solucións para os problemas
detectadas.

D.10 Vulnerabilidade fronte ós
riscos derivados de fenómenos
hidrolóxicos
e
meteorolóxicos
extremos, tales como enchentes e
secas

A.10 Falta de regulación e control da
xestión do ciclo urbano integral da
auga.

F.10
O
amplo
coñecemento
hidrolóxico, existente a nivel de
conca,
froito
dunha
longa
experiencia en xestionar os recursos
hídricos a esa escala, plasmado nos
Plans hidrolóxicos de conca, que
teñen un nivel técnico e de
información
hidrolóxica
moi
elevado.

O.10 Sector novo con tecnoloxías
que permiten o desenvolvemento de
novos
produtos
e
servizos
resilientes ao clima que fomentan a
I+D+i.

D.11 Ineficacia e ineficiencias nos
sistemas de saneamento en época
de chuvias

A.11
Recursos
económicos
insuficientes para a mellora do ciclo
natural e do uso da auga.

F.11 Capacidade de investir en novas
infraestruturas de abastecemento e
saneamento.

O.11 Novo período de programación
dos fondos europeos.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

A.12 Incoherencias no marco
lexislativo e falta de coordinación
interadministrativa.

F.12 Vontade e instrumentos para a
colaboración coas administracións
locais en materia de xestión do ciclo
urbano da auga

O.12 Desenvolvemento de novos
instrumentos de gobernanza a
través do Pacto Local da Auga e
procedementos de participación
pública e medidas de transparencia

A.13 Posibles conflitos sociais e
económicos entre usuarios da auga.

F.13 Emprego dos análises das augas
residuais como ferramenta de
investigación na evolución da COVID
19

O.13
Existencia
dun
marco
institucional
adecuado
para
exportar as experiencias e o
coñecemento da administración
hidráulica de Galicia a outras
administracións con competencias
na xestión da auga.

A.14 Agresións por parte de
particulares e empresas ao medio
hídrico e o seu entorno.

O.14 Rías cunha grande riqueza
acuícola e alto potencial turístico.

A.15 Capacidade de regulación dos
recursos hídricos inferior á de
outras zonas de España.

O.15 Alto potencial ecolóxico das
masas de auga.

A.16 Posibilidade de transmisión de
enfermidades infecciosas (como a
COVID 19) a través do subministro
de auga e nas augas residuais.

O.16 Menor consumo de auga
durante os últimos anos. O consumo
medio de auga para uso doméstico
en Galicia en 2011 foi de 133
litros/habitante/día, inferior aos 142
litros/habitante/día do conxunto
nacional e en calquera caso en
descenso durante os últimos anos.
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Residuos e economía circular
DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

D.1 En Galicia pouco máis do 6% das
empresas industriais teñen dez ou
máis traballadores. Limitacións das
PEMES nesta materia:

A.1 Arraigo de malos hábitos de
compra e de consumo:

F.1
Actualmente,
o
desenvolvemento do plan da
Comisión Europea sobre economía
circular inclúe varias propostas
lexislativas sobre residuos, unha
clara definicións de obxectivos,
definicións
simplificadas
e
melloradas e métodos de cálculo
harmonizados para as taxas de
reciclaxe en toda a UE.

O.1 Innovación:

- non se acada un volume mínimo de
residuos e as empresas
- non atopan os incentivos
suficientes para desenvolver novos
usos, limitacións para dedicar os
recursos persoais e financeiros que
require un modelo de negocio
circular

- xeneralización da pauta de “usar e
tirar” e poucos incentivos para a
reparación dos produtos co fin de
prolongar a súa vida útil.
- inadecuada xestión e manipulación
dos alimentos por parte dos
consumidores, que leva a grandes
desperdicios.
- xeneralización do fenómeno da
obsolescencia programada

OPORTUNIDADES

- fomento da innovación nos
procesos
de
fabricación
(especialmente,
emprego
da
biotecnoloxía no sector alimentario)
- incorporación da I+D+i no
desenvolvemento de eco-produtos
- innovación organizativa nas
empresas, sendo fundamental a
proximidade
xeográfica
e
a
capacidade para traballar de forma
interconectada.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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- carecen en moitos casos dos
coñecementos necesarios.
D.2 A dispersión dos núcleos
industriais dificulta actividades de
cooperación vinculadas á economía
circular entre parques empresariais.

A.2 Alta vinculación da xeración de
residuos co crecemento económico
e a renda per cápita.

F.2
Existen
numerosas
oportunidades de valorización dos
residuos xerados nas principais
industrias
galegas
(residuos
metálicos, madeira, papel, residuos
agrogandeiros, etc.)

O.2 Procurar que a cidadanía
identifique e acepte os produtos
eco-innovadores no mercado e
adquira un comportamento sostible.

D.3 A dispersión xeográfica implica
que as alternativas que favorecen a
reciclaxe non sexan equitativas en
todo o territorio.

A.3 Dependencia da xestión dos
residuos coa dispersión xeográfica
da poboación e das empresas, así
como as características do terro

F.3 Galicia conta cunha boa base de
coñecemento en diferentes ámbitos
(enxeñería, organización industrial e
loxística, química, tecnoloxía no
sector primario e alimentario, etc.)
que poden ser potenciados e mellor
aproveitados polas necesidades

O.3 Fomento do uso eficiente dos
bens e das actividades de reparación
para a prolongación da vida útil dos
produtos (implicará a xeración de
postos de traballo no ámbito local).

O tratamento e transporte é en
moitos casos ineficiente.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS
dunha
maior
económica.

D.4 A reciclaxe (incluída a
compostaxe da fracción orgánica)
dos
residuos
domésticos
e
industriais sitúase por debaixo da
media Europea e lonxe dos
obxectivos para 2020.

A.4 A crecente competencia polos
recursos
naturais
(debido
fundamentalmente
ó
forte
crecemento económico de países en
vías de desenvolvemento) está a
producir un forte incremento nos
seus prezos, xerando volatilidade
nos mercados e unha crecente
inseguridade no subministro.

OPORTUNIDADES

circularidade

F.4 Planificación a través de:
- Plan de Xestión de Residuos
urbanos de Galicia 2010-2022
(PXRUG)

O.4
Incorporación
ao
tecido
produtivo de procesos de simbiose
ou ecoloxía industrial.

- Plan de Residuos Industriais de
Galicia 2016-2022 (PRIGA)
- “Estratexia Española de Economía
Circular. España 2030”

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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-“Estratexia Galega de Economía
Circular 2020/2030”
D.5 Existen varios fluxos de residuos
onde non se pecha o círculo de
aproveitamento; ben por falta de
mercado dos produtos elaborados
ou porque non se produce a súa
valorización, ben sexa por falla de
tecnoloxía ou polos custes do
proceso de valorización.

F.5 A xestión de residuos ten un
elevado potencial para xerar
actividades económicas creando
oportunidades de emprego.

O.5 Potenciar a sensibilización e a
información da poboación para
mellorar as taxas de reciclaxe de
residuos domésticos.

D.6 A capacidade de tratamento
instalada non é completamente
suficiente, detectándose as maiores
dificultades na xestión dos residuos
industriais. Estanse a enviar fóra da
CA certos fluxos de residuos como

F.6 Ampliación do complexo de
Sogama: poderá multiplicar por
catro a achega a reciclaxe que
permitirá alcanzar o vertido técnico
cero (10%) no 2020.

O.6 Aumentar a responsabilidade
dos axentes industriais implicados
na xeración e reciclaxe de residuos.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.7 Dificultade para a determinación
das características de perigosidade
dos residuos e dificultades á hora de
identificar os tratamentos máis
adecuados aplicables a cada tipo de
residuos.

F.7 En toda Galicia existe servizo de
recollida separada de vidro e
papel/cartón.

O.7 Construción dun marco legal
que fomente e favoreza unha
produción máis limpa e modelos de
negocio sostibles.

D.8 Forte incremento dos residuos
de carácter sanitario derivados da
COVID 19

F.8 A taxa de valorización enerxética
dos residuos domésticos sitúase por
enriba da media Europea.

D.9 O modelo de crecemento do
século pasado baseouse no uso
intensivo dos recursos naturais.

F.9 Existe unha ampla rede de
puntos limpos repartidos polo
territorio para a recollida de
residuos domésticos especiais que
da servizo a arredor do 90% da
poboación.

son
residuos
sanitarios,
pneumáticos ou baterías

O modelo actual de produción e
consumo
está
baseado
fundamentalmente na economía
lineal.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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F.10 Galicia conta con capacidade
suficiente para o tratamento de
residuos
de
construción
e
demolición, aceites e lodos de
depuradora.
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Protección do patrimonio natural e loita contra o cambio climático
DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Redución no conxunto de
emisións de GEI pero aumento das
emisións de CO2 dun xeito
importante no sector do transporte
e a categoría “outros sectores”
(residencial, comercial, etc.) e
agricultura.

A.1 As temperaturas medias están a
aumentar e as precipitacións
prodúcense cada vez con menos
frecuencia e máis intensidade.

F.1 Galicia é a terceira comunidade
autónoma que máis diminuíu as súas
emisións respecto do nivel de 1990
en
España,
gracias
fundamentalmente a importante
redución no sector enerxético, a
combustión na industria e no
tratamento de residuos.

O.1 Fortalecer a resiliencia e a
capacidade de adaptación aos riscos
relacionados co clima e os desastres
naturais.

D.2 Modelo actual de agricultura e
gandaría pouco sostible, con alto
impacto no medio ambiente.

A.2 Despoboamento rural que
implica
asentamentos
pouco
sostibles que fan ineficiente o uso
do solo e implican un aumento de
desprazamentos motorizados.

F.2. Existencia do diagnóstico e
desenvolvemento de indicadores
ambientais da Axenda 2030 en
Galicia
e
da
Comisión
Interdepartamental de seguimento
da mesma.

O.2 Adoptar criterios urbanísticos
encamiñados
a
conseguir
asentamentos máis sostibles que
minimicen o uso do solo e as
necesidades de desprazamentos

D.3 Contaminación mariña:

A.3 Estímase que as emisións de GEI
a nivel global aumentarán entre un
25 e un 90% en 2030 respecto dos
niveis de 1990 de non levar a cabo
medidas.

F.3 Figuras de protección do
patrimonio natural: Rede Galega de
Espazos
Protexidos;
Áreas
protexidas
por
Instrumentos
Internacionais.
Plans
de
recuperación e conservación de
especies ameazadas; Normas de
xestión e conservación de ENIL e
EPIN.

O.3 Fomento da formación e
información
en
materia
de
sustentabilidade ambiental e en
estilos de vida en harmonía coa
natureza, en todos os ámbitos e a
todos os actores implicados.

A.4 Presión de usos e actividades
sobre determinados hábitats e
especies de interese comunitario.

F.4 Existencia de estratexias medio
ambientais.

O.4 Desenvolvemento de proxectos
de innovación para a mellora do
medio ambiente e a mitigación dos
efectos do cambio climático e o

- Residuos derivados da pesca

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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- 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

Aumento do risco de incendios
forestais e subida do nivel do mar
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DEBILIDADES
ameazadas
e
ecosistémicos.

os

AMEAZAS

servizos

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

- Estratexia Galega de Cambio
Climático e Enerxía 2050

deseño de procesos industriais
limpos, que utilicen os recursos con
maior eficacia e que reduzan a
xeración de residuos.

- Pacto dos Alcaldes polo Clima e a
Enerxía (2017)
D.5.
Dificultades
no
desenvolvemento dos instrumentos
de planificación.

A.5 Especies exóticas invasoras en
aumento con factores de ameaza na
conservación de hábitats e especies.

F.5 Proposta técnica do Plan
estratéxico de especies exóticas
invasoras de Galicia e análise de
riscos.

O.5
Desenvolvemento
da
Infraestrutura Verde de Galicia para
a mellora da conectividade de
espazos naturais protexidos e das
especies.
O.6 Incrementar a superficie dos
espazos naturais protexidos e do
número de especies que conten cun
instrumento de planificación.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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O.7 Fomento da participación
pública
nos
procesos
de
planificación e xestión dos espazos
naturais protexidos e das especies.
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4.3 EIXE 3. COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO
PA 3.1: MELLORAR AS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN E A ADOPCIÓN DE TECNOLOXÍAS AVANZADAS

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Segundo o índice de innovación
rexional Galicia atópase no grupo de
economías
cunha
compoñente
innovadora moderada.

A.1 O impacto da crise sanitaria,
social e económica vinculada á
pandemia COVID 19 e o risco de
descenso do investimento en I+D+i.

F.1 Posición por enriba ou similar á
media europea en canto a educación
terciaria e formación permanente.

O.1 A Crise global do COVID 19
mostrou a importancia da ciencia e
a innovación para o benestar e o
desenvolvemento da sociedade.

D.2 Intensidade de gasto en I+D+i
por baixo da media nacional e
europea. A porcentaxe de persoal en
I+D+i sobre o total do emprego
tamén é inferior á media nacional.

A.2
Dificultade
para
a
competitividade a medio/longo
prazo,
por
mor
do
escaso
investimento
en
I+D+i,
especialmente no sector privado.

F.2 Presenza equilibrada de mulleres
entre o persoal e investigadores/as
en
I+D
nos
sectores
da
Administración Pública e do Ensino
superior.

O.2 Mellora da competitividade
exterior de Galicia que facilita as
posibilidades de comercio exterior.

D.3
Baixa
porcentaxe
de
investimento empresarial en I+D+i
sobre o gasto total neste apartado.

A.3 Baixo número de empresas
innovadoras e cunha evolución
descendente. Baixo número de
empresas en sectores de media e
alta tecnoloxía.

F.3 Existencia de alto nivel e de bo
número de investigadores e persoal
de apoio nas Universidades e
centros de investigación.

O.3 Liderado empresarial en
sectores con percorrido para a
innovación.

D.4 Reducido tamaño medio das
empresas, que condiciona a súa
capacidade de: absorción de novo
coñecemento, traslado ao mercado
de novas innovacións, mellora da
competitividade, crecemento e
internacionalización.

A.4 Falta de cultura emprendedora.

F.4 Existencia de plataformas, redes
de infraestruturas tecnolóxicas
ofrecida polos centros públicos de
investigación
e
acceso
a
infraestruturas
científicas
e
tecnolóxicas avanzadas

O.4 Mellora da competitividade
mediante a innovación aplicada á
eficiencia enerxética e a redución
das emisións contaminantes.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.5
Estrutura
produtiva
caracterizada
por
unha
especialización relativa en sectores
que non son intensivos en
coñecemento
e
escasa
nas
actividades de maior intensidade
tecnolóxica, o que implica unha
baixa capacidade de tracción por
parte do sector privado no eido da
innovación, coñecemento e nivel
tecnolóxico.

A.5 Retraso de partida con respecto
a outras rexións e países.

F.5 Sectores industriais tractores
con ampla experiencia. Existencia de
tradición de investigación agraria,
forestal,
agroalimentaria,
oceanográfica e pesqueira.

O.5 Oportunidades tecnolóxicas
aliñadas coas prioridades europeas.

D.6 Baixo nivel de innovación tanto
na capacidade para transformar o
esforzo en I+D en produtos ou
procesos novos, como en modelos
de
negocio
e
mellora
na
cualificación
progresiva
dos
recursos humanos e as súas
actividades.

A.6 A dimensión da economía galega
e das empresas impide que se
produza
unha
masa
crítica
suficiente
nos
aspectos
relacionados coa I+D+i; o que
dificulta o impulso e captación de
proxectos solventes.

F.6 Infraestruturas competitivas e
capital humano con experiencia.

O.6 Potencial competitivo e de
diversificación por aplicación de
tecnoloxías emerxentes a sectores
produtivos.

D.7 Rixidez dos modelos de
investigación, especialmente nas
Universidades.

A.7 Unha alta porcentaxe do
financiamento público en I+D+i
procede de fondos europeos, a
posible
redución
de
fondos
estruturais europeos limitaría o
potencial da nosa Comunidade.

F.7 Oferta formativa superior ampla
e variada

O.7 A posta en marcha de
instrumentos
financeiros
para
PEMES por parte do sector público e
a expansión cuantitativa da política
monetaria permite mellorar a
oferta de crédito.

D.8 Falta de cooperación e sinerxías
entre
as
PEMES
para
o

A.8 Falta de incentivos para a
translación de recursos públicos
cara a fins de mercado.

F.8 Existencia de capacidades
investigadoras e de xeración de
coñecemento

O.8 O interese da comunidade
científica e tecnolóxica por chegar
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

desenvolvemento de proxectos e
actuacións colaborativos en I+D+i

OPORTUNIDADES
ao
mercado
a
emprendemento.

D.9
Limitada
coordinación
(Administración-ciencia-sector),
para aproveitar os mecanismos de
transferencia
tecnolóxica,
infraestruturas
científicas
e
tecnolóxicas e instrumentos de
financiamento e innovación entre os
diferentes
axentes.
Deficiente
sistema
de
incentivos
e
recoñecemento de méritos aos
investigadores

A.9 Competencia internacional
crecente sobre os recursos, talento,
tecnoloxía
e
atracción
de
investimentos en I+D+i.

D.10 Baixa capacidade de atracción
de talento.

A.10 Limitada capacidade para
sumar entre axentes o que dificulta
competir / posicionarse cara a fóra
(UE)

F.9 Existencia de fondos públicos
con
orientación
tecnolóxicoinnovadora

través

do

O.9 Potencial da compra pública
para impulsar o desenvolvemento
tecnolóxico e a innovación.

O.10 Existencia de centros de
investigación públicos de referencia
a nivel nacional

D.11 Déficit de transferencia de
tecnoloxía por parte do sector
público de I+D en comparación co
seu nivel de produción científica; e
baixa capacidade de absorción polas
PEMES.

O.11 Existencia de incentivos fiscais
ás PEMES galegas. Impulso do
deseño como factor de innovación,
especialmente nas PEMES.

D.12 Maiores dificultades nas zonas
máis rurais para o desenvolvemento
de iniciativas emprendedoras e a
comunicación cos centros de
transferencia de tecnoloxía

O.12 Referentes a nivel europeo no
apartado da compra pública
innovadora.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.13
Deficiencia
tecnolóxica
respecto a outros países cos que
somos competidores.

O.13 Análise e reforma na estrutura
de competencias da política de
I+D+i de a Xunta de Galicia,
tratando de paliar a disgregación de
competencias e a xeración de
ineficiencias no sistema

D.14 Corporativismo e endogamia:
baixa rotación dos investigadores.

O.14 Abordar a nivel estatal as
medidas estruturais pendentes e
atender as recomendacións de
reforma da Comisión. Mellora do
marco legal e institucional estatal.

D.15 Baixa percepción social do
esforzo público por incrementar o
potencial I+D galego

O,15 Papel chave da ciencia e a
innovación na consecución dos ODS.
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O. 16 Un Marco Financeiro Plurianual
na UE que, xunto aos fondos do Next
Generation- EU, incrementou os
recursos
para
financiar
as
actividades de I+D+i do novo
Programa Marco Europeo.
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PA 3.2: IMPULSAR UNHA SOCIEDADE DIXITAL QUE REDUNDE EN BENEFICIO DA CIDADANÍA E AS EMPRESAS
DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 O uso das TIC polas persoas é
inferior
ao
total
nacional,
condicionado
pola
estrutura
poboacional. Tamén o é o ritmo na
incorporación da sociedade galega á
Sociedade da Información.

A 1 Irrupción nos mercados mundiais
de novos países emerxentes que
asimilan con rapidez as novas
tecnoloxías.

F.1 O uso das TIC entre a poboación
de 10 a 15 anos similar ao nacional.

O.1 A crise actual puxo de manifesto
a importancia da dixitalización
(teletraballo, escolarización), tanto
para diminuír os efectos sobre o
crecemento económico como para
abordar a desigualdade.

D.2 Fenda dixital respecto á media
nacional
e
europea
en
equipamentos TIC en fogares.

A 2 Perda de competitividade ante a
non adaptación das empresas ás TIC
nunha contorna globalizada.

F.2 Elevada penetración da telefonía
móbil, o 99% da poboación dispón
de cobertura 4G.

O.2 Uso de software de código
aberto..

D.3 Un 30% dos usuarios de internet
manifestan
problemas
de
seguridade.

A 3 Mantemento da fenda dixital
entre zonas con distinto grao de
urbanización, especialmente en
zonas rurais, e entre a poboación de
maior idade.

F.3 Está previsto que 1,4 millóns de
galegos/as poidan acceder a redes
de nova xeración de ata 200 Mbps.
Extensión da cobertura de internet
ao medio rural.

O.3 Desenvolvemento das TIC para
a procura de novas vías de
comercialización
dos
produtos
desde e cara ao medio rural.

D.4 Menores habilidades dixitais no
uso de internet ou software con
respecto á media nacional.

A 4 Falta de confianza no uso das
novas tecnoloxías por parte dalgúns
colectivos da cidadanía

F.4 A gran maioría das empresas
galegas
de
10
ou
máis
empregados/as
dispón
de
computadores e Internet de banda
larga, situación que non difire de
España ou a UE no seu conxunto.

O.4 Oportunidade de ofrecer máis
servizos
ás
poboacións
dos
pequenos municipios e zonas con
poboación dispersa.

D.5 Uso do comercio electrónico por
parte das persoas inferior á media
nacional.

A.5 A proporción de persoas maiores
crece máis rapidamente que
calquera outro grupo de idade,
afectando
á
economía
con
demandas crecentes para resolver

F.5 Axenda dixital de Galicia 2030.
Plan Galicia 5G.

O.5 Desenvolvemento de novos
produtos e servizos TIC, en especial
nas tecnoloxías móbiles, comercio
electrónico e unha maior demanda
das TIC.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

problemas de sustentabilidade e
inclusión social, entre outras.
D.6 Baixa porcentaxe de vendas por
comercio electrónico: en 2015 o
13,8% das empresas galegas de máis
de 9 empregados/as que dispoñen
na páxina web permiten recepción
de pedidos ou reservas online.

A.6 A globalización dos mercados
abre novas oportunidades de
produción e investimento pero
tamén
ameaza
a
posición
competitiva
de
cada
rexión,
forzando aos sectores produtivos a
manterse
constantemente
á
vangarda.

F.6 Aproximadamente 2 de cada 3
empresas TIC que realizaron
actividades I+D+i (65,2%), obtivo
resultados comercializables.

O.6 Colaboración pública e públicoprivada que permita aforrar custes e
aproveitar sinerxías no sector das
novas tecnoloxías.

D.7 Baixa porcentaxe de empresas
que usan servizos na nube que
ademais é inferior ao do conxunto
do Estado.

A.7 A transformación dixital está
cambiando
profundamente
o
panorama
empresarial,
repercutindo na velocidade de
adquisición das habilidades e
competencias dixitais de todos os
profesionais.

F.7 Maior crecemento que a media
española e europea na utilización e
contratación de internet por porte
dos fogares.

O.7 Potencial de mellora da
produtividade e dos custes no tecido
empresarial pola incorporación das
TIC

D.8
Pequena
porcentaxe
de
empresas
que
empregan
especialistas en TIC.

A.8 Os rápidos avances da
innovación en tecnoloxías dixitais,
tales como intelixencia artificial (IA),
Internet das Cousas (IoT), robótica
ou blockchain, traen consigo novos
retos en relación ás cuestións
xurídicas e éticas.

F.8 Galicia é pioneira en dispor
dunha Axencia que unifica nunha
dirección
todos
os
recursos
humanos,
materiais
e
orzamentarios
das
políticas
tecnolóxicas da Xunta de Galicia.

O.8 Alto potencial da aplicación de
novas tendencias dixitais

F.9
Forte
compromiso
coa
transformación dixital en Galicia,
materializada en dúas axendas
dixitais, mobilizando máis de 3.000

O.9 Alto potencial de mellora de
servizos públicos a través do uso da
tecnoloxía dixital.

D 9 O peso do sector TIC é inferior
ao 2% en termos de emprego ou de
contribución ao PIB.
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AMEAZAS

FORTALEZAS
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millóns de euros de investimento
público-privado
D 10 A pesar de que máis do 60% da
poboación dispón de acceso a redes
de 100 Mbps, esta porcentaxe é 20
puntos inferior á media nacional.

F.10 En elaboración a Estratexia
Dixital de Galicia 2030 (EDG2030)
que terá como obxectivo configurar
a Galicia 5.0, aproveitando as
tecnoloxías dixitais para contribuír
ao desenvolvemento sostible da
Comunidade

O.10 Estratexia europea do Mercado
Único Dixital.

D.11 Escasa cobertura da banda
larga
en
municipios
pouco
poboados.

F.11 A EDG2030 sustentarase nunha
rede de nodos de especialización
tecnolóxica para facilitar aos
axentes do ecosistema dixital a
adquisición das capacidades máis
avanzadas nas novas tendencias
tecnolóxicas.

O.11 Fortalecer a seguridade dos
servizos públicos en liña

D.12 Fenda de xénero no uso de TIC,
a pesar da redución dos últimos
anos, diferenza de 1 punto
porcentual nalgún indicador

F.12 En marcha o Plan DigiTalent
para a promoción do talento dixital
de
Galicia
impulsado
en
colaboración cos distintos axentes
do ecosistema dixital.

O.12 A transformación dixital é unha
prioridade no novo marco de
financiamento europeo 2021 – 2027.

D.13
Existencia
dunha
fenda
crecente entre a demanda e a
dispoñibilidade de talento dixital
para satisfacer as necesidades do
mercado tecnolóxico a medio e
longo prazo.

F.13 Posicionamento de sectores
tractores
(p.e.
Biotecnoloxía,
automoción, turismo, AA.PP., etc.).

O.13 A innovación dixital posiciónase
como elemento tractor para a
creación de emprego, dado que
favorece a creación de novas
empresas e axuda a preservar e
reforzar os postos de traballo
actuais.
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D.14 Limitada sensibilización e
visibilidade da oferta de solucións
dixitais por parte do resto de
sectores
empresariais,
especialmente entre as PEMES e
autónomos.

O.14 Potencial do desenvolvemento
e adopción de solucións baseadas en
tecnoloxías
disruptivas
(5G,
intelixencia
artificial,
supercomputación,
big
data,
ciberseguridade, etc.).

D.15 Ampla dispersión poboacional e
complexa orografía dificultan os
despregamentos de redes de
infraestruturas
de
redes
de
telecomunicación.

O.15 Aumento da concienciación
mundial para crear un planeta máis
sostible, seguro e próspero para a
humanidade
“Obxectivo
de
Desenvolvemento Sostible”
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O.16. As TIC permiten ofrecer un
abanico de servizos máis amplo a
pequenos municipios e zonas con
poboación máis dispersa.

357

TOMO I – PEG 22-3
132718

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

PA 3.3: IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIAL E O EMPRENDEMENTO.

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Baixo nivel de innovación das
empresas galegas. O gasto das en
actividades innovadoras é dun 0,7%
da cifra de negocios, por debaixo da
media nacional.

A.1 Especialización industrial nunha
serie de actividades suxeitas a
fortes procesos de deslocalización
(confección e téxtil, naval,…).

F.1 Incremento da competitividade,
da eficiencia (recursos) e de los
ingresos.

O.1 Reforzamento da posición de
Europa como líder en industria
manufactureira e outros sectores.

D.2 A porcentaxe da cifra de
negocios
correspondente
a
produtos novos ou mellorados é a
metade que a nivel nacional (7,4%
fronte a 15,1% (2017)).

A.2 Falta de espírito emprendedor e
obstáculos
burocráticos
e
administrativos
para
aquelas
persoas que o teñen.

F.2 Comercio exterior de Galicia con
balance positivo. Grao de apertura
comercial internacional da industria
galega relativamente elevado.

O.2 Desenvolvemento de novos
mercados punteiros para produtos e
servizos.

D.3 Baixa porcentaxe de empresas
(de 10 ou máis empregados) con
empregados especialistas TIC, un
12,7% (2019), case 5 puntos por
debaixo da media nacional.

A.3 Incremento da produción en
países emerxentes e en vías de
desenvolvemento, en ramas moi
sensibles para Galicia; competencia
mundial crecente.

F.3 Especialización en sectores
básicos e intensivos en recursos
naturais autóctonos que poden
liderar
procesos
de
desenvolvemento
endóxenos
(sector
marítimo
pesqueiro,
gandería,
rocas
ornamentais,
produtos agrícolas, madeira, enerxía
eléctrica …).

O.3 Utilización crecente de fórmulas
asociativas inter-empresariais para
acceder á internacionalización e
desenvolvemento de programas
públicos

D.4 Baixa porcentaxe de empresas
(de menos de 10 empregados) con
empregados especialistas TIC, un
2,8% (2019), dúas décimas por
debaixo da media nacional.

A.4 Adopción da Industria 4.0 por
parte
dos
competidores
estranxeiros que neutralicen as
iniciativas galegas.

F.4 Alta especialización en certos
sectores con presenza de empresas
tractoras e polos industriais líderes
(téxtil, automoción, transformación
da pesca e acuicultura, reparación
de maquinaria e equipamento, etc.).

O.4 Capacidade de crecemento do
sector servizos, con especial
posibilidade de desenvolvemento
nas zonas intermedias de poboación
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

D.5 Só o 44,7% das empresas de 10
ou máis empregados dispón de
ferramentas
para
compartir
información entre diferentes áreas
de negocio da empresa.

A.5 Ciberseguridade, propiedade
intelectual, privacidade dos datos.

F.5 Existencia de clústeres naturais
con tradición industrial e clústeres
formalizados que contan con
persoal
especializado
e
recoñecemento a nivel europeo e
que
facilitan
a
cooperación
empresarial e o desenvolvemento
sectorial.

O.5 Elevado potencial
desenvolvemento
de
alternativas

D.6 O tamaño medio das empresas
galegas reduciuse dende a crise de
2008 e non se recuperou polo de
agora.

A.6 A expansión das políticas
proteccionistas pode lastrar as
exportacións
e
crear
vulnerabilidades das cadeas de valor
global.

F.6 Gran potencial do sector
comercial
como
xerador
de
emprego, especialmente entre as
mulleres e a mocidade

O.6 Acceso a novos mercados
internacionais; posición estratéxica
para a expansión en mercados como
os de América Latina e Asia

D.7 Descenso do número de
empresas entre 2007 e 2018. Caída
de 1,2 puntos na porcentaxe de
PEMES sobre o total de empresas
entre 2008 e 2017.

A.7 Impacto da crise derivada da
COVID 19

F.7 Crecemento forte e sostido do
investimento en dixitalización das
empresas galegas

O.7 Potencialidade para transformar
os modelos produtivos, de xeito que
xeren un maior valor engadido

D.8 Desigualdade territorial debido
á concentración da poboación e da
densidade empresarial na franxa
atlántica.

A.8 Escaso gasto empresarial en
I+D.

D.9 Porcentaxe superior ao nacional
de
empresas
con
condicións
desfavorables no que respecta á
dispoñibilidade de financiamento,
cando o 31% das empresas
considera a dispoñibilidade de

OPORTUNIDADES
para o
enerxías

O.8 Máis micro e pequenas
empresas como abastecedoras da
cadea de subministros

O.9 Asesoramento a empresas para
a
mellora
das
estruturas
empresariais e o acceso a novos
mercados
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financiamento como un factor que
limita altamente a súa capacidade
de crecemento
D.10 Os recursos das empresas
dedicados
a
trámites
coas
administracións ou a trámites
engadidos
para
operar
non
diminúen. (Índice de confianza
empresarial)

O.10 A expansión das políticas
proteccionistas pode fomentar a
necesidade de substituír produción
importada por interior.

D.11
A
taxa
de
actividade
emprendedora reduciuse dende a
crise de 2008 e non recuperou polo
de agora o nivel previo a 2008.

O.11 Transición cara a
economía sostible e dixital

unha

D.12 Exportacións internacionais
concentradas en poucas ramas e
destinadas
principalmente aos
países da UE.
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D.13 Escasa atracción de capital
foráneo a Galicia.
D.14 Distanciamento entre as
necesidades de capacitación que
precisan as empresas para as súas
persoas
traballadoras
e
os
programas formativos da formación
profesional para o emprego.
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PA 3.4: PROMOVER AS INFRAESTRUTURAS PRODUTIVAS E AS DE REDE

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1. Situación xeográfica periférica
que prexudica as conexións co resto
da península e coas redes
transeuropeas de transporte.

A.1 Menor dispoñibilidade de
recursos financeiros e redución de
recursos públicos para proxectos de
infraestruturas.

F.1
Mellora
da
vertebración
territorial
(mobilidade,
interconexión, integración) polo
forte
investimento
en
infraestruturas de comunicación
terrestre nas últimas décadas

O.1 Mellora das infraestruturas de
portos e lonxas para a recollida de
residuos e refugallos mariños, a
eficiencia enerxética, seguridade,
calidade e trazabilidade de produtos
desembarcados

D.2 Elevada dispersión da poboación
e topografía accidentada que
provoca dificultades na prestación
de servizos nas zonas rurais

A.2 Reorientación dos recursos
financeiros da política de cohesión
europea cara a proxectos de
tecnoloxía e coñecemento

F.2 Posta en servizo de novas liñas
de ferrocarril no eixo atlántico.
Mellora substancial da conexión
ferroviaria entre as cidades da
franxa atlántica

O.2 Grandes avances na industria do
automóbil: desenvolvemento do
vehículo autónomo

D.3 Desigualdade territorial entre a
franxa atlántica e as provincias do
interior

A.3 Incremento dos prezos das
peaxes que poden derivar tráfico
cara a vías con menor seguridade
viaria

F.3 Sistema portuario e transporte
marítimos galego especialmente
desenvolvido. Galicia, pola súa
localización xeográfica, forma parte
da “autoestrada do mar” de Europa
occidental.

O.3 Inclusión de Galicia no Corredor
Atlántico ferroviario de mercadorías

D.4 Escaseza de fórmulas de
cooperación eficientes en proxectos
de infraestruturas e prestación de
servizos municipais.

A.4 Previsión dun menor ritmo de
crecemento
da
actividade
económica nos próximos anos.

F.4 Excelente infraestrutura de
portos, lugares de desembarque e
importante industria auxiliar

O.4
Despregamento
de
infraestruturas de banda larga con
cofinanciamento comunitario e
avances
nas
tecnoloxías
de
comunicación e recollida de datos.
Inclusión pioneira de Galicia no
sistema 5G
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D.5 Reducida actividade portuaria
nun gran número de portos

A.5 Posible incidencia negativa do
Brexit sobre o tráfico pesqueiro e o
transporte
marítimo
de
mercadorías

F.5 Posta en marcha de servizos de
transporte a demanda e de
transporte colectivo compartido

O.5 Finalización da conexión co resto
da península por vía férrea de alta
capacidade

D.6 Diferenzas importantes entre os
portos en canto a infraestruturas e
condicións de uso

A.6 Competencia do norte de
Portugal para o establecemento
empresarial.

F.6 Maior demanda de mobilidade
entre os núcleos de poboación
principais e os da súa contorna

O.6 Desenvolvemento dun plan para
dotar de estacións intermodais de
transporte ás principais cidades
galegas

D.7 Importante rede de estradas
secundarias que rexistran maiores
índices de siniestralidade

A.7. Peche das centrais eléctricas de
Meirama e As Pontes

F.7 Existencia de planificación
estratéxica
en
materia
de
infraestruturas de transporte e
mobilidade

O.7 Situación estratéxica de Galicia
no marco da Eurorrexión co Norte de
Portugal e para a conexión marítima
co resto de Europa, África e o
continente americano

D.8 Descoordinación do sistema
aeroportuario galego que implica
pouca
especialidade
e
complementariedade entre os tres
aeroportos galegos

F.8 Crecente desenvolvemento da
banda larga en todo o territorio
galego

O.8. Utilización das Directrices de
Ordenación (DOT) do territorio para
o deseño das infraestruturas de
comunicación

D.9 Baixo uso da interconexión entre
os aeroportos, as estacións de tren
e as estacións de autobuses e entre
os portos e as redes ferroviarias
para o transporte de mercancías

F.9 Alta participación das enerxías
renovables no consumo final bruto
de enerxía

D.10 Rexión transformadora de
enerxía, cun saldo negativo de
intercambios enerxéticos
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D.11 Complexidade administrativa
na creación de novos proxectos
empresariais.
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PA 3.5: APROVEITAR AS POTENCIALIDADES DE GALICIA CARA A UN SECTOR PRIMARIO MODERNO E COMPETITIVO

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Envellecemento da poboación
ocupada no sector primario e falta
de relevo xeracional.

A.1 Baixa percepción social das
profesións agrarias e do mar,
agravada por la incerteza das
políticas agrarias e pesqueiras, o
poder
dos
intermediarios
e
distribuidores para a negociación de
prezos e prazos de pago, a
penetración de medianas e grandes
superficies
comerciais
e
os
problemas
de
seguridade
alimentaria.

F.1 Liderado en distintas actividades
do sector primario e da industria
alimentaria: forestal, acuicultura,
fabricación de produtos lácteos,
fabricación de conservas de peixes e
moluscos, etc.

O.1 Posibilidades de emprego no
sector primario.

D.2 Despoboamento das zonas
rurais e elevada dispersión da
poboación cun elevado número de
núcleos rurais.

A.2 Redución da superficie agraria
útil e do número de explotacións.
Incremento do abandono dos
terreos para uso agrícola ou forestal
por falta de recambio no rural.

F.2 Importancia do sector primario e
a súa industria de transformación,
na estrutura socio-económica de
Galicia.

O.2 Existencia dun importante
volume
de
consumidores
concienciados en demanda de
produtos locais, respectuosos co
medio ambiente, de calidade e de
maior valor engadido.

D.3 A presencia da muller na
ocupación nas actividades do sector
primario é inferior ao 40%.

A.3 Competencia pola entrada de
produtos de terceiros países máis
competitivos que non respectan os
estándares de calidade.

F.3 Dispoñibilidade de recursos
xenéticos autóctonos de alta
calidade, especialmente no ámbito
da produción forestal, cárnica,
vitícola, marisqueira e acuícola.

O.3 Desenvolvemento de
canais de comercialización.

D.4 Limitacións biofísicas de gran
parte da superficie agraria útil que
se
encontra
en
municipios

A.4 Volatilidade dos prezos dos
produtos agrarios e do mar.

F.4 Presencia de centros de
investigación e de transferencia
tecnolóxica no ámbito do sector.

O.4 Masa crítica suficiente para
xerar
novos
proxectos,
e
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zonas

OPORTUNIDADES
desenvolver ideas innovadoras;
apertura á innovación e á calidade.

D.5 Atomización do sector primario
e da industria alimentaria, tanto na
produción
como
na
comercialización. Escasa cultura da
agrupación e organización ao longo
da cadea de valor.

A.5 Intensificación da agricultura
que pode supor un risco para a
conservación da biodiversidade e as
zonas Rede Natura 2000.

F.5 Condicións climáticas favorables
para a produción agrícola, forestal,
pesqueira, marisqueira e acuícola.

O.5 Potencial da economía circular
no sector primario aumentando a
cota de aproveitamento dos seus
residuos e subprodutos xerando
oportunidades de negocio e de
novos postos de traballo (emprego
verde).

D.6
Escasa
influencia
produtores na capacidade
regulación dos mercados, que
repercusión directa na fixación
prezos

dos
de
ten
dos

A.6 O cambio climático aumenta o
risco
de
desastres
naturais,
temperaturas máis altas no mar,
aparición de novas pragas e
enfermidades, secas, inundacións,
incendios forestais, etc.

F.6 A importancia da masa forestal
galega converte á comunidade nun
bo
sumidoiro
de
carbono,
converténdoo
nun
sector
estratéxico no actual contexto de
bioeconomía, economía circular e
descarbonización.

O.6 A Estratexia de Mitigación do
Cambio Climático 2050 e a
Estratexia de Bioeconomía da UE,
fomentan a transición cara unha
economía circular baseada en
recursos naturais.

D.7 Débil penetración en novos
mercados dos produtos agrarios, do
mar e das industrias alimenticias.

A.7 Risco potencial de erosión dos
solos.

F.7 Ampla diversidade de razas e
variedades
autóctonas,
que
sustentan producións de calidade
diferenciada, así como diversidade
de especies capturadas na pesca e
no marisqueo.

O.7 Desenvolvemento da agricultura
e acuicultura ecolóxica.

D.8 Escasa aportación á produción
ecolóxica.

A.8 Previsión dun menor ritmo de
crecemento
da
actividade
económica nos próximos anos.

F.8 Extensa tradición de mercados
locais e feiras, así como ampla
distribución de mercados e lonxas
locais de pesca e marisqueo.

O.8 Diversificación económica das
explotacións. Promoción das canles
de
distribución
e
curtas
participación do agricultor/a, do
silvicultor/a e pescador/a no valor

365

TOMO I – PEG 22-3
132726

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEBILIDADES
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OPORTUNIDADES
engadido
da
comercialización

cadea

de

D.9 Descoñecemento das redes de
distribución e comercialización dos
produtos transformados, o que é un
freo para o desenvolvemento de
novos produtos.

A.9 Escenario de incerteza respecto
ao volume de recursos financeiros
procedentes da política agraria
común e do fondo marítimo
pesqueiro para o período 2021-2027.

F.9 Marca de calidade do produto
galego
con
distintivos
de
denominación de orixe e de
indicación xeográfica protexida.

O.9
Expandir
a
explotación
agroforestal, a reforestación e a
restauración de zonas degradadas
para reducir as emisións GEI.

D.10 Falta de promoción dos
produtores e das empresas de
transformación dos produtos de
calidade.

A.10
Inseguridade
sobre
as
consecuencias da saída do Reino
Unido da Unión Europea.

F.10 Completa oferta formativa no
ámbito agro-forestal e marítimopesqueiro tanto universitaria como
de formación profesional.

O.10 O incremento da bioenerxía
supón
igualmente
unha
oportunidade
para
os
biocombustibles, en especial para a
biomasa, tanto como fonte de
enerxía térmica ou eléctrica.

D.11 Baixa produtividade laboral no
sector primario e insuficiente
profesionalización.

A.11 Dificultade
crédito.

ao

F.11 Elevado nivel de esixencia e
control en materia de sanidade
animal e vexetal e elevados
estándares
de
calidade,
trazabilidade
e
seguridade
alimentaria.

O.11 Desenvolvemento do modelo
de pequena explotación como
alternativa
ao
abandono
da
actividade agraria, favorecendo o
mantemento da poboación, a
economía e a conservación dos
recursos naturais.

D.12 Escasa modernización e
competitividade das explotacións
do sector primario.

A.12
Presión
das actividades
económicas e asentamentos de
poboación sobre zonas de gran valor
ambiental e natural.

F.12
Riqueza
patrimonial,
paisaxística e de biodiversidade de
Galicia,
así
coma
condicións
oceanográficas
vinculadas
á
produción marítimo-pesqueira..

O.12 Papel multifuncional do sector
primario no mantemento da
biodiversidade.

D.13 Reducido gasto en I+D e escasa
innovación nos produtos e procesos.

A.13 Insuficiente coñecemento do
estado de conservación de hábitats

F.13
Experiencia
previa
modernización e renovación

O.13
Demanda
social
de
equipamentos de uso público e

de

acceso
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e especies e a súa vulnerabilidade ás
actividades humanas.

embarcacións
de
pesca
importante representatividade
versatilidade da flota artesanal.

e
e

infraestruturas naturais (corredores
verdes,
montes
periurbanos,
camiños, sendeiros, carrís-bici, etc.).

D.14 Insuficiente transferencia das
actividades de investigación e
innovación desenvolvidas ao sector.

A.14 A polución acuática e outros
cambios do ambiente poden afectar
á acuicultura e a pesca extractiva.

F.14 Internacionalización comercial
e presenza mundial e diversificación
produtiva en termos pesqueiros.

O.14 Desenvolvemento e emprego
de enerxías renovables para o
autoabastecemento
das
explotacións.

D.15 Elevadas emisións de gases de
efecto invernadoiro e sector xerador
de gran cantidade de residuos e de
elementos contaminantes do aire,
solo e auga.

A.15 Sobreexplotación pesqueira e
insuficiente coñecemento sobre o
estado de conservación de hábitats
e especies.

F.15 Existencia dun amplo tecido de
cadea mar-industria e actividades
conexas, como depuración ou cocido
de mariscos.

O.15
Dispoñibilidade
de
instrumentos financeiros adaptados
ás necesidades do sector.

D.16 Falta de formación e
concienciación no uso de recursos
naturais polo sector, e en concreto
no uso e xestión de praguicidas,
esterco e fertilizantes.

A.16 Suspensión temporal da
actividade de colleita de moluscos
por motivos de saúde pública.

F.16 Crecente diversificación e
complementación da economía
marítimo-pesqueira
nas
áreas
costeiras non urbanas.

O.16 Novas actividades ligadas ao
turismo mariñeiro, ao turismo na
natureza e á diversificación de
actividades vinculadas ao campo e
ao mar.

D.17 Minifundismo e reducida
xestión sustentable da superficie
forestal, coa perda consecuente do
potencial que ten o monte como
sumidoiro de carbono, e o
incremento do risco de incendios
derivado.

A.17 Presión e competencia polo
espazo de novas actividades,
especialmente
vinculadas
á
produción enerxética e extracción
mineira

F.17 Importante experiencia de
xestión e ordenación administrativa
e normativa das actividades do
sector primario.

O.17 Boas perspectivas de mercado
para incrementar a produción con
novas especies, novos produtos e
servizos de valor engadido.

D.18 Escasa cualificación dos
recursos humanos no sector
primario.

A.18 Afectación de indefinicións e
falla de previsibilidade en ámbitos

F.18 Empoderamento dos titulares
forestais que están a xestionar de

O.18 Potenciar o papel das mulleres
e da mocidade nas actividades do
sector primario.
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produtivos coma os climatolóxicos
ou os de definición de cotas.

forma activa as súas propiedades
(silvicultores activos).

OPORTUNIDADES

D.19 Maior taxa de risco de pobreza
ou exclusión social e menor taxa de
actividade, renda dispoñible por
habitante e importe medio das
pensións contributivas nas zonas
pouco poboadas, respecto ás zonas
máis poboadas de Galicia.

O.19 Apoio económico-financeiro
xerado cos fondos europeos,
especialmente nos novos retos
sinalados polo tecido social (lizo
mariño, cambio climático...).

D.20 Existencia de infraestruturas
portuarias con déficits en impacto
ambiental,
contaminación
e
conexión con outro medios de
transporte.

O.20 Importante aproveitamento
das
dimensións
culturais,
patrimoniais,
gastronómicas
e
etnográficas como elemento de
atracción de turismo.
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D.21 Dificultades para a mobilidade
de terras, no acceso á terra
asociadas
á
transmisión
da
propiedade
intrafamiliar
e
reticencia dos propietarios de terras
a cedelas.
D.22 Falta de criterios comúns de
xestión forestal e insuficiente
coordinación entre propietarios
forestais.
D.23 Dificultades de entrada no
sector marítimo-pesqueiro por
estruturación pechada dos buques
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que dispoñen de posibilidades de
pesca.
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PA 3.6: FOMENTAR O TURISMO SUSTENTABLE E DE CALIDADE

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 O sector considera que a
situación xerada pola pandemia é de
máxima gravidade, con grandes
perdas económicas e destrución de
emprego.

A.1
Asturias
e
Cantabria,
competidoras directas, resistiron
mellor o envite da crise na demanda
(o número de noites reduciuse
respecto a 2019 un 38,8 % e un 43,0
%, respectivamente, fronte ao 56,8
% de Galicia).

F.1 A estadía media incrementouse
en
2020
un
10,5
%
en
establecementos regrados galegos
respecto a 2019. Boa evolución dos
principais indicadores da demanda
nos anos previos á COVID 19: Galicia
estaba medrando como destino.

O.1 Ampliación do Ano Santo a 2022.
O Xacobeo 21-22 e o Camiño son
vehículos excepcionais para a posta
en valor de Galicia no exterior.

D.2 Ao longo de 2020 combinouse
unha crise de oferta (o número de
prazas
dispoñibles
en
establecementos regrados galegos
caeu un 31 %) cunha crise de
demanda (os descensos interanuais
en persoas viaxeiras e noites foron
do 60,9 % e do 56,8 %,
respectivamente).

A.2 Preocupación pola supervivencia
das pequenas empresas: a empresa
turística galega é maioritariamente
unha micropeme (o 58,09 % das
entidades consultadas durante o
proceso participativo reportan unha
facturación anual inferior aos 300
000 euros e un 58,87 % contan con
cinco ou menos empregados), o cal
facilita unha elevada morbilidade
empresarial.

F.2 Camiño de Santiago como icona
turística
diferencial,
elemento
desestacionalizador e captador de
turismo internacional. As catro
declaracións de patrimonio da
Humanidade: Torre de Hércules,
Cidade vella de Santiago de
Compostela, Camiño Francés e
Rutas do Norte e Muralla de Lugo

O.2 Potencial do turismo de
natureza e do ecoturismo para o
desenvolvemento
sustentable
(social,
económico
e
medioambiental) do rural e como
elemento desestacionalizador.

D.3 Agás tipoloxías de negocio moi
específicas, a cadea de valor
turística resentiuse de forma
considerable coa chegada da COVID
19. Os aloxamentos teñen moitas
dificultades para chegar a limiares
de ocupación que permitan cubrir
custos.

A.3 A competencia pola captación de
novos nichos de mercado será moi
intensa nos vindeiros anos e outros
destinos están mellor preparados
de partida.

F.3 Compromiso da administración
para o mantemento da actividade e
a conservación de postos de traballo
no sector, mediante a posta en
marcha de plans de reactivación e
rescate
derivados
das
consecuencias da COVID 19

O.3 Predisposición a viaxar na
sociedade: cando se permite a
mobilidade, hai actividade turística.
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D.4 O gasto medio diario das
persoas que visitan Galicia segue
moi por debaixo do rexistrado no
cómputo do estado, a pesar de que
segue unha tendencia alcista nos
últimos anos.

A.4 A dependencia das rutas creadas
polas liñas de aviación de baixo
custo

F.4 Os principais atributos de Galicia
como destino seguen vixentes: na
mente
dos
visitantes
evoca
natureza, paisaxe, gastronomía e
relax, e asóciase ás cores verde e
azul. Galicia ten unha menor
dependencia
do
turismo
internacional que outros territorios
de España.

O.4 A dispoñibilidade de fondos
Next Generation supón unha
importante inxección económica
para reanimar o sector e para sentar
as bases dun novo modelo turístico
máis sustentable, dixitalizado e
competitivo.

D.5 O sector turístico galego apenas
conta con empresas coa dimensión
suficiente como para exercer un
efecto tractor sobre a actividade da
súa contorna.

F.5 O Camiño de Santiago é o
principal elemento de atracción de
visitantes a Galicia e antes da
chegada da COVID 19 rexistraba
cifras récord de peregrinos e
peregrinas ano tras ano. Galicia
sitúase entre as CC.AA. que
reflectiron
un
mellor
comportamento da demanda en
2020 no relativo aos apartamentos
turísticos (2ª a nivel nacional, cunha
caída interanual do 28,8 % no
número de noites) e cámpings (5ª
CC.AA.
española
con
menor
descenso, un 32,0 % respecto a
2019).

O.5 A potencia da marca Galicia e o
seu
bo
posicionamento
nos
principais
mercados
emisores
nacionais.

D.6 Persistencia e continuidade da
fenda dixital, con problemas de
acceso á rede en moitos territorios

F.6 A gran
relevantes
patrimonial
diversidade

O.6 Os destinos e aloxamentos
rurais
aparecen
entre
as
preferencias
das
persoas
consumidoras no curto e medio
prazo. O patrimonio material e
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FORTALEZAS
naturais protexidos, facilitan
creación de experiencias.

OPORTUNIDADES
a

inmaterial, a diversidade natural e
as posibilidades para a práctica de
actividades ao aire libre, así como
contar con espazos de baixa
densidade de poboación son
vantaxes competitivas de partida.

D.7 O feísmo segue presente en
ámbitos rurais e urbanos, con
moitos exemplos susceptibles de
actuación
no
patrimonio
arquitectónico
e
paisaxístico.
Abundancia
de
elementos
disonantes que prexudican a paisaxe
galega.

F.7 Vinculación emocional positiva
dos turistas co destino, así como
unha continua referencia a volver no
futuro. Moitos territorios galegos
teñen o seu perfil de turista
fidelizado. Galicia é percibida como
un destino hospitalario.

O.7 O crecente interese polo
coidado da saúde e o benestar,
xunto coa riqueza mineromedicinal
e a oferta de prazas hoteleiras en
balnearios de Galicia, outorgan un
gran potencial ao turismo termal.

D.8 Déficit de coñecemento do
territorio e da oferta turística da
contorna por parte de empresarios
e
traballadores
do
sector.
Necesidade de capacitación de
recursos humanos con formación en
turismo.

F.8 Oferta formativa de calidade,
liderada polo Centro Superior de
Hostalería de Galicia e as tres
universidades públicas galegas.

O.8 O auxe do sendeirismo nos
últimos
anos,
así
como
a
proliferación de rutas e itinerarios
turísticos, contribúen á valorización
e
recuperación
de
recursos
territoriais infrautilizados.

D.9 A estacionalidade da demanda
turística, centrada no mes de
agosto, e a baixa estadía media.

F.9 Aposta decidida, desde os eidos
público e privado, pola calidade:
Galicia é unha referencia nacional en
canto a certificacións da Q de
Calidade
Turística
e
varios
territorios galegos están adheridos
ao Sistema Integral de Calidade
Turística en Destinos (Sicted).

O.9 Preferencia a curto prazo por
turismos
non
masivos
e
sustentables,
valorándose
a
proximidade do destino como un
elemento máis de seguridade.

372

TOMO I – PEG 22-3
132733

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.10 A escasa cultura da innovación
como
factor
necesario
para
favorecer ao sector turístico

F.10 Papel da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal como elemento
creador de sinerxías entre ambos
destinos. Galicia é percibida polas
persoas visitantes como un destino
cunha excelente relación calidade –
prezo.

O.10 A chegada definitiva do AVE
supón unha gran oportunidade para
a comercialización de city breaks e
escapadas de fin de semana durante
todo o ano.

D.11 Insuficientes actividades e
servizos
complementarios
que
complementen a oferta turística

F.11 A innovación levada a cabo
noutros sectores relacionados co
turismo
(novas
tecnoloxías,
accesibilidade,…)
inflúen
positivamente no desenvolvemento
do destino e dos servizos prestados
ao visitante.

O.11 O parón provocado pola
pandemia é unha oportunidade para
repensar o modelo de destino que
Galicia quere ser.
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O.12 Desenvolvemento de iniciativas
turísticas e accións de promoción
turística en zonas rurais e de
interior,
en
particular
as
relacionadas coas Vías Verdes.
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4.4 EIXE 4. COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL
PA 4.1: PROMOVER UNHA EDUCACIÓN INCLUSIVA E DE CALIDADE

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 A taxa de abandono escolar é
superior á media europea aínda que
se reduciu significativamente nos
últimos anos.

A.1 A perda de poboación nas zonas
rurais e a dispersión como factores
dun posible encarecemento dos
servizos básicos relacionados coa
educación.

F.1 Un sistema público de ensinanza
consolidado e unha rede de centros
que permite dispoñer deste servizo
básico en proximidade ao domicilio
familiar. Importante esforzo na
prestación de servizos e axudas
complementarias da ensinanza.

O.1 Apostar por un sistema
educativo centrado nas necesidades
das persoas, inclusivo, equitativo e
eliminador de barreras para a
promoción de todos e todas.

D.2 Escaso desenvolvemento da
colaboración co sector empresarial
para a formación profesional e a
aprendizaxe.

A.2
Lexislación
cambiante,
inconsistente e de marcado carácter
político.

F.2 Segundo os resultados do
Informe PISA correspondente a
2015, os estudantes de Galicia
presentan un nivel medio de
rendemento superior á puntuación
media de España, da UE e da OCDE,
nas tres competencias consideradas
troncais:
ciencias,
lectura
e
matemáticas.

O.2 Fomentar unha educación que
axude aos cidadáns a coñecer e
utilizar
as
Tecnoloxías
da
Información de maneira intelixente.

D.3 Distancia entre a oferta
académica da ensinanza superior e
as
necesidades
do
contorno
socioeconómico.

A.3 Desigualdade de oportunidades
educativas como consecuencia das
dificultades económicas familiares.

F.3 Existencia de estratexias e plans
sectoriais: Proxecto Abalar (“Da aula
dixital á educación dixital”), Plan
galego de potenciación das linguas
estranxeiras, Plan de dotación de
infraestruturas educativas, Plan de

O.3 Utilizar as novas tecnoloxías
para mellorar o sistema educativo
coa
dotación
de
medios
tecnolóxicos
e
desenvolvendo
contidos educativos dixitais.
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mellora da aprendizaxe
rendemento (PMAR), etc.

D.4 Existencia de centros educativos
antigos e obsoletos. Inadecuación
das infraestruturas educativas á
implantación de novos ciclos de
formación
profesional
e
á
potenciación
da
mesma.
Insuficientes infraestruturas para
atender unha maior demanda en
determinados núcleos urbanos.

OPORTUNIDADES
e

o

F.4 Galicia supera o obxectivo
establecido en 2020 na Estratexia
Europa 2020 da taxa de titulados da
ensinanza superior.

O.4 Potenciar a educación e
formación en sectores que crearán
emprego no futuro: medio ambiente
(emprego verde), economía do
coidado,
competencias
STEM
(Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e
Matemáticas) e economía rural.

D.5
O
dominio
de
linguas
estranxeiras é inferior á media
europea.

O.5 Promover unha avaliación
formativa, diagnóstica, orientadora
e continua ao longo do proceso de
aprendizaxe e que contemple todos
os aspectos que inciden no proceso
educativo, incluído o funcionamento
dos centros, os seus recursos, o
labor docente e as metodoloxías de
ensino e de aprendizaxe.

D.6 Sistema educativo baseado
excesivamente
nos
resultados
académicos, obtidos máis a partir da
capacidade memorística que da
capacidade crítica e de análise, en
lugar de fomentar a motivación, o
traballo persoal e as gañas de
aprender nos estudantes.

O.6 A educación é unha prioridade
nas
principais
estratexias
internacionais. É un ODS da Axenda
2030 das Nacións Unidas que busca
garantir unha educación inclusiva e
equitativa de calidade e promover
oportunidades
de
aprendizaxe
permanente. Ademais, é un principio
do pilar europeo de dereitos sociais

375

TOMO I – PEG 22-30
132736

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
e un obxectivo específico obxecto da
política de cohesión no vindeiro
período 2021-2027.

D.7 Descenso nos últimos anos do
gasto público en educación respecto
ao PIB, porcentaxe lixeiramente
inferior á media nacional e por
debaixo da media europea.

O.7 A Crise global do COVID 19
mostrou
a
importancia
da
dixitalización do sistema educativo

D.8 Reducidos recursos destinados á
formación
permanente
do
profesorado.
D.9 Avaliacións externas e internas
de diagnóstico da calidade do ensino
pouco desenvolvidas.
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D.10 Ratios de alumnado por
unidade
en
funcionamento
mellorables, especialmente para
atender
adecuadamente
ao
alumnado
con
necesidades
específicas.
D.11 Reducida participación do
alumnado na formación profesional
de grao medio e superior.
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PA 4.2: FACER QUE O CRECEMENTO CHEGUE A TODA A CIDADANÍA, EN PARTICULAR ÁS PERSOAS MÁIS DESFAVORECIDAS E APOIAR A INTEGRACIÓN
SOCIOECONÓMICA DA POBOACIÓN RETORNADA E INMIGRANTE

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

D.1 Taxa de risco de pobreza ou
exclusión social afecta a preto da
metade da poboación estranxeira,
multiplicando por 2,5 a taxa da
poboación
con
nacionalidade
española

A.1 Situación política, social e
económica das economías de
América

F.1 Alta motivación, interese e valor
cara ao traballo da poboación
estranxeira.

O.1 Loita
irregular

D.2 Nivel de formación da poboación
inmigrante inferior ao da poboación
galega.

A.2 Concentración espacial
persoas da mesma orixe

de

F.2 Rexeneración da estrutura da
poboación. O 80% da poboación
inmigrante ten menos de 50 anos.

O.2 Desenvolvemento de programas
da Unión Europea referidos ó
retorno e a inmigración.

D.3 Elevada taxa de paro da
poboación
inmigrante,
especialmente entre as mulleres

A.3 Incerteza sobre a política
migratoria a nivel nacional e
europeo.

F.3 Maior taxa de actividade da
poboación inmigrante tanto nos
homes como nas mulleres.

O.3 Mellora e modernización dos
sistemas administrativos

D.4 Alto diferencial da taxa de paro
entre poboación inmigrante e
galega con niveis formativos altos.

A.4 Incremento de actitudes
adversas cara á inmigración na
opinión pública

F.4 Preto do 50% da poboación
estranxeira ten como lingua
materna o galego ou o castelán

O.4 Incremento da diversidade de
orixe, idades, categorías socio –
demográficas.

D.5 Maior mobilidade xeográfica dos
asalariados
con
nacionalidade
estranxeira

A.5
Posibles
repercusións
financeiras negativas derivadas do
cambio do ciclo económico

F.5 Retornados coñecen a lingua e a
cultura galega. Fácil integración
social

O.5 Política migratoria da UE é unha
prioridade da Axenda Estratéxica.

D.6 Os salarios da poboación de
nacionalidade estranxeira son un
20% inferiores aos da poboación de
nacionalidade
española.
Sen

OPORTUNIDADES
contra

a

economía

O.6 Estímulo para reflexionar e
concienciar
socialmente
sobre
civismo e cidadanía
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

información sobre posibles efectos
derivados da distinta estrutura.
D.7 A mediana de ingresos mensuais
por fogar é aproximadamente un
25% inferior nos fogares onde o
sustentador principal é estranxeiro.

O.7 Importante contribución dos
retornados ó reto demográfico.

D.8 Máis do 50% da poboación
estranxeira non ten como lingua
materna o galego ou o castelán.

O.8
Know-how
das
persoas
retornadas pola súa experiencia
vital noutros países.

D.9 Dificultade para a regularización
administrativa.

O.9 Iniciativa emprendedora das
persoas retornadas.

D.10 Dificultades administrativas
para a homologación de títulos e
convalidacións.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

D.11 Baixa dispoñibilidade de
información sobre certos aspectos
da
poboación
inmigrante:
marxinación, segregación escolar,
irregularidade,....
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PA 4.3: POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA COMO ELEMENTOS CLAVE PARA CONSTRUÍR UNHA SOCIEDADE INCLUSIVA E COHESIONADA E QUE
CONTRIBÚA Á CALIDADE DE VIDA DA CIDADANÍA

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Escaso peso económico atribuído
á cultura no PIB.

A.1 Importante dependencia do
gasto público que sostén unha gran
cantidade de servizos ofrecidos por
empresas, profesionais, entidades
sen ánimo de lucro.

F.1 Algunhas áreas, singularmente,
algúns produtos audiovisuais e de
edición teñen capacidade de
exportación
e
gozan
de
recoñecemento a nivel de España e
internacional

O.1 O deseño e elaboración da
Estratexia da cultura galega 2021.

D.2 A inexistencia dunha política
coordinada na programación de
actividades do sector cultural.

A.2 A transición a novas formas de
difusión da información que afecta
especialmente ao sector do libro, ás
publicacións
periódicas
e
ao
audiovisual.

F.2 Galicia é un destino turístico
cultural atractivo para españois e
estranxeiros.

O.2 Sector de gran relevancia social
e con potencial económico.

D.3 Escasa relación e coordinación
entre as administracións e moitos
actores dos sectores culturais.

A.3 Tendencia ao abandono das
formas de consumo cultural
tradicional.

F.3 O emprego na cultura e o no
número de empresas culturais
presenta unha tendencia positiva
nos últimos anos.

O.3 Existencia dunha extensa
diáspora e unha rede universitaria
que poderían facilitar a expansión
de moitos produtos e servizos
culturais,
como
publicacións
periódicas,
libros,
música,
distribución dixital dos medios
públicos, etc.

D.4 Na actualidade as políticas
culturais en Galicia carecen dunha
planificación e avaliación a medio
prazo que pode derivar en
ineficiencias nas medidas tomadas.

A.4 Os bens integrantes do
patrimonio cultural de Galicia por
mor das súas condicións de
propiedade, uso e xestión non están
nunha situación uniforme de
conservación,
coñecemento
e

F.4 Galicia conta cunha gran riqueza
patrimonial, material e inmaterial e
con coleccións museísticas de gran
valor.

O.4
Desenvolvemento
das
tecnoloxías
como
vías
para
potenciar as maneiras de creación,
produción, distribución e consumo
da cultura.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

accesibilidade o que representa un
risco para a súa permanencia.
D.5 O acceso e consumo da cultura
en Galicia é menor, en xeral, á media
de España.

A.5 A perda de poboación en
determinadas zonas de Galicia
dificulta a conservación do seu
patrimonio cultural.

F.5 As bibliotecas presentan un
aumento importante da oferta de
libro electrónico, programas de
préstamo innovadores e unha oferta
dixital que ten moi boa acollida en
xeral.

O.5 Impulso do consumo cultural
como xeito de financiar a actividade
cultural e o traballo das industrias
culturais e creativas.

D.6 A participación cultural no
contorno rural é inferior que no
urbano

A.6 Forte redución do gasto público
en cultura nos últimos anos.

F.6
Producíronse
avances
lexislativos importantes, como a
aprobación da Lei 7/2014, do 26 de
setembro,
de
arquivos
e
documentos de Galicia.

O.6 A protección, conservación,
investigación,
promoción
e
utilización dunha forma sostible, do
patrimonio cultural, supón unha
ferramenta e un axente fortemente
dinamizador da economía local e das
posibilidades de desenvolvemento
cultural.

D.7
Obsérvase
unha
profesionalización
en
ámbitos da cultura.

A.7 A crise económica derivada do
COVID 19, con un forte efecto
negativo no sector cultural, pode
facer retraer os investimentos
neste ámbito.

F.7 Existe unha gran cantidade de
infraestruturas culturais en Galicia
que se atopan en bo estado de
conservación.

O.7 Importante vinculación entre a
cultura e o desenvolvemento local e
comunitario.

F.8 O amplo tecido asociativo da
cultura en Galicia mostra un gran
dinamismo social en consonancia
cun
elevado
índice
de
asociacionismo.

O.8 A Cidade da Cultura de Galicia
como centro creativo e innovador.

escasa
moitos

D.8 Excesiva presenza da cultura de
gratuidade nalgúns sectores e
tamén
existencia
de
prezos
excesivamente
baixos
en
programacións culturais, como as
de teatro ou a música clásica.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.9 Pouca dedicación entre as
empresas galegas a exportar bens e
servizos culturais.

F.9 Aprecio social polo valor da
cultura como parte da identidade
galega.

O.9 A RTVG como ferramenta para a
divulgación cultural de calidade.

D.10 A Administración atopa
dificultades para xestionar a
tramitación
relacionada
co
patrimonio cultural.

F.10 O sistema galego de museos é
una rede estendida no territorio que
alcanza a una parte moi maioritaria
da poboación galega e fortemente
integrada cos lugares e destinos de
maior atractivo turísticos.

D.11 No total do emprego cultural en
Galicia, a taxa de autoemprego é
demasiado alta e mesmo superior
ao conxunto das actividades
económicas.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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D.12 As empresas do audiovisual
dependen excesivamente da TVG e
o seu consumo tradicional. Nin a
radio nin a televisión públicas son
líderes de audiencia.
D.13 No sector creativo detéctase
minoría de mulleres nalgunhas
disciplinas e a súa visibilidade e
recoñecemento son menores.
D.14 As entidades sen ánimo de
lucro do ámbito cultural dependen
excesivamente das subvencións e,
en
moitos
casos,
créanse
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DEBILIDADES
asociacións e fundacións
carecen de recursos propios

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

que

D.15 Gasto medio por fogar en bens
e servizos culturais inferior á media
estatal.
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D.16 Estancamento no uso habitual
do
galego
que
presenta
significativas diferenzas xeográficas
e por grupos de idade.
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PA 4.4: IMPULSAR A COHESIÓN TERRITORIAL E DESENVOLVER OS SERVIZOS NO TERRITORIO BAIXO O CONCEPTO DE CIDADE ÚNICA

DEBILIDADES
D.1 Alto grado
poboacional.

de

dispersión

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

A.1 Baixa dispoñibilidade de recursos
financeiros e redución de recursos
públicos que podería afectar a
proxectos de infraestruturas.

F.1
Mellora
da
vertebración
territorial debido ao avance nas
infraestruturas de comunicación
que facilitan as conexións exteriores
e vertebración interior.

O.1
Integración
nos
grandes
proxectos europeos no marco da
rede transeuropea de transportes
RTE-T.

A.2. O tráfico interurbano como un
factor de perda de identidade
territorial nas vilas e cidades.

F.2 Sistema portuario e transporte
marítimos galego especialmente
desenvolvido. Galicia, pola súa
localización xeográfica, forma parte
das
redes
transeuropeas,
fundamentalmente na “autoestrada
do mar” de Europa occidental.

O.2 Obxectivo rexional, nacional e
europeo de transición cara a unha
economía baixa en carbono á que
debe
contribuír
de
xeito
fundamental a mellora da eficiencia
do transporte.

A.3.
Desenvolvemento
metropolitano, modelo alleo a
Galicia
e
favorecedor
do
despoboamento do rural.

F.3 Medidas de cambio modal cara a
fórmulas de transporte máis
eficientes Tendencia a fomentar o
transporte intermodal.

O.3 Maior protagonismo e interese
do turismo exterior

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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D.2 Baixa densidade de poboación
das zonas pouco poboadas, 30 veces
inferior ás zonas densamente
poboadas. Nestas zonas vive un 27%
da poboación galega. Só as zonas
densamente
poboadas
experimentan
crecemento
da
poboación nos últimos dez anos.

D.3 Alto índice de envellecemento
das zonas pouco poboadas en
comparación coas outras zonas.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

D.4 Menor renda por habitante nas
zonas pouco poboadas, entre un
70% e un 85% das outras zonas.

A.4. Priorizar as áreas periurbanas
en detrimento do sistema urbano
intermedio e dos nodos de equilibrio
territorial

F.4 Forte crecemento do transporte
aéreo de viaxeiros nos últimos anos.

O.4 Corredor atlántico

D.5 Menor actividade económica a
medida que descende o grado de
urbanización.

A.5. Os efectos do cambio climático
e a previsible subida do nivel do mar
parecen unha seria ameaza para
amplas zonas do territorio. A subida
das temperaturas acompañada da
diminución de precipitacións e o
incremento do risco de lumes,
parecen
tamén
ameazas
a
considerar

F.5 Plan de Transporte Público de
Galicia. Estratexia en materia de
mobilidade alternativa de Galicia.
Plan de modernización tecnolóxica
da mobilidade en Galicia (e-Mobility)

O.5 Amplas superficies de terras
susceptibles de incorporarse á
produción agrícola de calidade

D.6 Dinámica demográfica
implica perda de poboación.

A.6 O risco de inundación polos
efectos climáticos adversos ligados
ao cambio climático de zonas
construídas que ameaza bens e
persoas.

F.6 Boa oferta turística, crecente.

D.7 A maior taxa de risco ou
exclusión social rexístrase nunha
gran parte do territorio ao
converxer maioritariamente nas
zonas pouco poboadas.

A.7 Intensificación
intensivo.

turismo

F.7. O minifundio como un potencial
para unha produción agrícola de alta
calidade
compatible
coa
conservación da biodiversidade.

D.8 Baixa accesibilidade dunha gran
parte do territorio aos principais
nodos de intermodalidade e a nodos

A.8 Corredor Atlántico Europeo para
o transporte de mercadorías por
ferrocarril, que deixe ao marxe á
Galicia co que isto supón para o

F.8. Galicia como modelo único de
calidade de vida e sustentabilidade.

que

do
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DEBILIDADES
de centralidade
económica

da

AMEAZAS

FORTALEZAS

actividade

desenvolvemento de portos como o
da Coruña.

D.9 Dificultades na prestación de
servizos de transporte nas zonas
rurais, deficiencias en transporte
interurbano debido á dispersión
poboacional.

A.9 Incremento da demanda do
transporte aéreo portugués (Porto)
que pon en risco a viabilidade dos
aeroportos galegos.

F.9.
Modelo
de
organización
territorial único, base para un
desenvolvemento sustentable.

D.10 Baixo uso dos medios de
transporte
de
viaxeiros/as
colectivos en zonas urbanas e
periurbanas e baixa participación do
transporte intermodal

F.10. A Lei de recuperación e posta
en valor das terras agrarias de
Galicia.

D.11 Reducida utilización de TIC
nalgúns sectores e modos de
transporte de mercadorías

F.11 As Directrices de ordenación do
territorio como un marco para o
desenvolvemento
de
carácter
estratéxico e o Plan de ordenación
do litoral como ferramenta de
sustentabilidade
no
ámbito
costeiro.

D.12 Situación xeográfica periférica
que prexudica a implantación de
centros loxísticos e de transporte
terrestre

F.12 Plan de transporte público de
Galicia para acadar a accesibilidade
do conxunto da poboación en
condicións de igualdade aos servizos
e dotacións.

D.13 Descoordinación do sistema
aeroportuario que provoca pouca
especialidade
e

F.13 A capacidade forestal de Galicia
como potencial dunha actividade
sostible e rendible que reverta na
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

complementariedade entre os tres
aeroportos galegos.

economía do rural en particular e
polo seu potencial como sumidoiro
de CO2.

D.14. Problema demográfico que
opera sobre os demais problemas.

F.14 A paisaxe de Galicia, tamén na
súa vertente cultural.

D.15. Desenvolvemento deficitario
da infraestrutura ferroviaria de
Galicia:

F.15 Galicia como territorio para a
produción de enerxías limpas.

OPORTUNIDADES

-articulación
exterior
con
corredores estratéxicos nacionais
(transcantábrico)
e
europeos
(Atlántico)
-articulación interior con amplas
zonas sen infraestrutura (Rías Altas,
Costa da Morte, Barbanza, Morrazo,
...)
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D.16 A xente nova formada que
emigra fóra de Galicia na procura
dun traballo axeitado a súa
formación.
D.17 A estrutura da propiedade
como dificultade para a xestión da
terra.
D.18 A visión maioritaria de que a
riqueza
vai
ligada
a
un
desenvolvemento metropolitano que
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DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

fai que a xente abandone o rural
cando quere emprender algunha
actividade económica.
D.19 A deficitaria e
accesibilidade territorial.

desigual

D.20 A debilidade dos ecosistemas
das Rías ao estaren en contacto coa
zona máis antropizada.
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D.21 Insuficiente concienciación da
sociedade sobre problemas medio
ambientais para afrontar os retos.
D.22 A actual estrutura de propiedade
da
terra
agravada
polas
características de idade e formación
de boa parte dos propietarios actuais
que manteñen unha vinculación vital e
económica coa terra. En moitos
outros
casos
os
propietarios
presentan un forte desarraigo,
descoñecemento e desinterese polo
medio.
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5 CADRO DE NECESIDADES
5.1 EIXE 1. O RETO DEMOGRÁFICO
PA 1.1 ACADAR UN NIVEL DE EMPREGO ELEVADO E DE CALIDADE, QUE GARANTA O EQUILIBRIO ENTRE A VIDA PROFESIONAL E A PRIVADA.

1.1.1 Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas, especialmente entre a poboación xuvenil e aquelas con maiores
dificultades de acceso ao mercado laboral, por medio da adquisición de experiencia profesional e da orientación, fomentando a igualdade
de oportunidades.
RETOS E NECESIDADES
Apostar por crear emprego de calidade en sectores emerxentes.
Aumentar a contratación de mulleres, especialmente en sectores económicos que presentan un alto potencial con escasa presenza feminina para acadar unha
participación equilibrada de xénero no mercado de traballo.
Aumentar o emprego indefinido a tempo completo e de calidade, así como mellorar o acceso ao mercado de traballo e a medidas de activación dos demandantes
de emprego, en particular dos colectivos desfavorecidos, ademais das persoas mozas, dos parados de longa duración e das persoas en risco de exclusión.
Evitar as xornadas parciais indesexadas e promover a estabilidade nos contratos laborais.
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Mellorar os servizos públicos de axuda á inserción laboral para garantir unha asistencia axeitada e personalizada e o apoio á adecuación entre a oferta e a demanda
no mercado de traballo
Reducir a taxa de desemprego, especialmente do desemprego xuvenil.
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1.1.2 Potenciar a formación, adquisición e acreditación de competencias profesionais, fomentando a igualdade de oportunidades.
Promover a aprendizaxe permanente e adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado de traballo.
RETOS E NECESIDADES
Mellorar as competencias e cualificación profesional das persoas desempregadas, mellorando a súa empregabilidade e incrementando as súas posibilidades de
inserción laboral.
Mellorar as competencias e cualificacións, así como a actualización e especialización profesional das persoas traballadoras ocupadas.
Facilitar o acceso á formación profesional para calquera persoa que o necesite.
Impulsar unha educación cunha compoñente máis práctica, apostando por fórmulas como a Formación Profesional Dual.
Potenciar a preparación da poboación cara as necesidades formativas que require a Industria 4.0, así como, a formación técnica e certificación oficial en idiomas e
produtos, servizos e metodoloxías TIC, en particular das persoas ocupadas en sectores produtivos estratéxicos.
Adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, así como mellorar a súa condición contractual para garantir o seu
mantemento no emprego e permitir a súa progresión profesional.
Aposta pola dixitalización, eliminando as fendas sociais e xeracionais e o analfabetismo dixital.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Establecer condicións favorables no mercado laboral para fixar talento.
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1.1.3 Aumentar as competencias emprendedoras, impulsar a creación de empresas e iniciativas de traballo por conta propia sustentables
e fomentar un mercado de traballo inclusivo.
RETOS E NECESIDADES
Aumentar o emprendemento e impulsar a creación de empresas e iniciativas por conta propia sustentables, facilitando o seu financiamento mellorando a calidade
e eficiencia dos servizos de apoio e de consolidación e simplificando os trámites administrativos.
Mellorar o acceso ao mercado de traballo de colectivos desfavorecidos, ademais das persoas mozas, os parados de longa duración e as persoas en risco de exclusión.
Aumentar a integración laboral das persoas con discapacidade fomentando a igualdade de oportunidades.

1.1.4 Consolidar un marco de relacións laborais moderno que facilite unhas condicións de traballo saudables e seguras e favorecer a
conciliación da vida laboral, familiar e persoal.
RETOS E NECESIDADES

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Avanzar cara un emprego estable e de calidade e contar cunhas relacións laborais sólidas e modernas baseadas na responsabilidade social empresarial, nun
entorno de traballo seguro, saudable e adaptado ás necesidades profesionais.
Fomentar e ampliar a negociación colectiva dentro do respecto ao principio de autonomía colectiva e impulsar unha adecuada estrutura dos convenios, nos ámbitos
territorial e sectorial, así como promover e facilitar a mediación e arbitraxe nos conflitos laborais.
Manter no mercado laboral ás persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral e servizos de atención á
dependencia. Fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral.

390

TOMO I – PEG 22-30
132751

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

RETOS E NECESIDADES
Aumentar a contratación de mulleres, especialmente en sectores económicos que presentan un alto potencial con escasa presenza feminina e fomentar plans de
igualdade e adopción de medidas que posibiliten a conciliación da vida familiar e laboral, así como a racionalización de horarios laborais ou elaboración de plans
de mellora da conciliación laboral.
Fomentar a conciliación e a corresponsabilidade para contribuír á mellora da calidade de vida dos homes e mulleres, de xeito que poidan participar de forma
igualitaria na asunción das responsabilidades familiares e dos tempos laborais e de ocio para o desenvolvemento do seu proxecto vital.
Fomentar a seguridade e saúde para a mellora das condicións de traballo coa integración da prevención de riscos laborais e a promoción da saúde no traballo.

1.1.5 Promover o cooperativismo e a economía social, como modelo de competitividade empresarial e sustentabilidade económica para
xerar empregos de calidade, fomentar o desenvolvemento local, a igualdade de oportunidades ou a inserción no mercado laboral de
colectivos en exclusión.
RETOS E NECESIDADES
Aumentar o emprego indefinido a tempo completo e de calidade, así como mellorar o acceso ao mercado de traballo de colectivos desfavorecidos, ademais das
persoas mozas, os parados de longa duración e as persoas en risco de exclusión.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Mellorar a xestión empresarial e societaria e da competitividade das empresas de economía social.
Promover iniciativas empresariais baseada nas persoas e na cooperación como alternativa estable e de calidade para o emprego e o autoemprego colectivo, en
particular entre as mulleres, a xuventude, as persoas con discapacidade ou en situación de vulnerabilidade, especialmente no medio rural.
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PA 1.2 MELLORAR A ATENCIÓN AO BENESTAR E Á CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS

1.2.1 Garantir unha estrutura de servizos de atención das necesidades das familias para favorecer que as persoas poidan levar a cabo o
seu proxecto familiar en Galicia así como ter o número de fillos e fillas que desexen, a través do desenvolvemento de actuacións integrais.
Impulsar políticas de conciliación para que a crianza dos fillos e fillas e o coidado de persoas dependentes non supoña unha eiva
profesional, en especial para as mulleres.
RETOS E NECESIDADES
Facer fronte ao problema demográfico de Galicia e atender as necesidades das familias, co obxectivo de acadar a súa protección integral na orde xurídica,
económica e social.
Impulsar a conciliación da vida familiar e laboral, fomentando a harmonización das responsabilidades familiares e laborais entre homes e mulleres e favorecendo
o acceso aos servizos de coidado e atención de menores e persoas dependentes.
Apostar por unha sociedade amigable coas familias e a crianza dos fillos e fillas, facilitando o acceso a medidas que favorezan a conciliación e o acceso ás escolas
infantís. Favorecer as condicións para que a idade media das mulleres á que teñen o primeiro fillo se reduza.
Facilitar o aumento de servizos extra escolares aos menores en idade escolar co gallo de facilitar a conciliación das nais e pais.
Promover unha cultura e sensibilidade social a favor dos dereitos e deberes da infancia e a adolescencia, así como a súa participación activa na sociedade.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Realizar unha abordaxe integral e erradicar as situacións de desprotección dos e das menores ante todo tipo de violencias
Establecer mecanismos xurídicos e financeiros estables que permitan unha estrutura permanente dos servizos esenciais de atención e apoio ás familias, en materia
de políticas de familia, vivenda, transporte, educación, etcétera, con especial consideración das familias numerosas, as monoparentais e as acolledoras.
Aproveitar o nicho de mercado que supón na actualidade o envellecemento, de xeito que sexa unha oportunidade de emprego e de creación de novos retos.
Poñer en valor novos conceptos de familia, en conxunción cos conceptos de familia “galega” e familia extensa. Fomentar o acollemento e a adopción.
Fomentar o apoio ás familias numerosas: redefinir e mellorar o sistema de prestacións e axudas, fomentar a conciliación e o emprego de nais e pais de familias
numerosas (sobre todo de mulleres).
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RETOS E NECESIDADES
Avanzar cara un modelo social baseado na infancia e as persoas maiores, con aproveitamento das relacións interxeracionais como vía importante para acadar a
inclusión e a igualdade.
Definir un modelo sustentable de protección social no ámbito do benestar que sexa capaz de responder ás necesidades da cidadanía, incorporando un enfoque
especializado e, polo miúdo de xénero e territorial.

1.2.2 Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias e capacidades, incrementando o seu benestar e
impulsando a participación e o voluntariado
RETOS E NECESIDADES
Mellorar a empregabilidade da mocidade galega a través da adquisición dunha serie de competencias, destrezas e capacidades complementarias á educación
formal ou regrada, reforzando os programas de educación non formal.
Promover a cultura da solidariedade e establecer novos programas de voluntariado orientados a colectivos específicos, segundo as necesidades que melloren a
calidade de vida das persoas en risco e incrementen a participación da cidadanía, en especial da mocidade.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Procurar o benestar físico, psíquico, emocional e social da poboación infantil, adolescente e xuvenil, a través da promoción de estilos de vida saudables e de
ámbitos familiares, medioambientais e sociais axeitados, así como mediante a detección e a prevención de factores de risco que comprometan o seu
desenvolvemento integral.
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PA 1.3 MELLORAR O ACCESO Á VIVENDA E AS SÚAS CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE

1.3.1 Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para a mocidade e as persoas en situación de
vulnerabilidade, e dar cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda da súa vivenda habitual
RETOS E NECESIDADES
Garantir a intervención das administracións públicas no mercado da vivenda con fin de corrixir os fallos de mercado.
Atender as necesidades reais da poboación local en cada contexto tendo en conta que existen distintas tipoloxías de concellos en Galicia.
Dar cobertura a un arrendamento accesible como primeiro paso para a independencia das persoas novas, priorizando ás familias con fillos.
Fomentar a accesibilidade de vivenda para as persoas en situación de vulnerabilidade, con especial atención ás zonas rurais. Axilizar o proceso de accesibilidade.
Permitir a conexión entre poboación envellecida propietaria de vivenda e persoas con dificultades no acceso á vivenda.
Reducir a carga que supón o custe da vivenda para os inquilinos.
Facilitar o acceso e o mantemento da vivenda en condicións de habitabilidade e nunha contorna inclusiva, poñendo o foco nas familias máis vulnerables con
menores, así como nos mozos e mozas.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Promover os alugueiros sociais, que permitan ás persoas en situación de vulnerabilidade destinar como máximo un 30% dos seus ingresos ao pago da vivenda.
Fomentar o asentamento das persoas con dificultades por todo o núcleo urbano das cidades, para minimizar o risco de que se xeren barrios de exclusión e
segregación nas cidades.
Reforzar as medidas para evitar ou paliar a perda da vivenda habitual como consecuencia dunha execución hipotecaria ou dun desafiuzamento por falta de
pagamento das rendas.
Erradicar a infravivenda e mobilizar a vivenda baleira.
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1.3.2 Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade e eficiencia enerxética das vivendas, que sexan saudables e que se
adapten aos futuros cambios demográficos, ás novas tecnoloxías e aos retos que supón o cambio climático. Impulsar a rehabilitación da
vivenda e a renovación e rexeneración urbana.
RETOS E NECESIDADES
Potenciar novos sistemas construtivosmáis eficientes tanto dende o punto de vista económico, como do medio ambiente e a enerxía.
Aproveitar o actual código técnico de edificación para mellorar os estándares de calidade das vivendas e sensibilizar á poboación sobre a relevancia destes.
Concienciar á poboación da necesidade dun consumo responsable que se traduza nun modo de uso eficiente da vivenda (luz, auga, calefacción, electrodomésticos...).
Promover a accesibilidade e a adaptación das vivendas ás necesidades dunha poboación cada vez máis envellecida.
Fomentar a rehabilitación de infravivendas para acometer obras que permitan ter as mínimas condicións de habitabilidade e axilizar os trámites para
rehabilitacións, especialmente nos cascos históricos e mellorar o diálogo coas administracións locais.

Reforzar o uso da normativa de habitabilidade e das guías de rehabilitación sustentable.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Considerar a rehabilitación na súa contorna, fomentando procesos globais de rexeneración urbana.
No entorno rural, conciliar a necesidade de rehabilitación de vivendas de propietarios envellecidos e con baixo poder económico coa da poboación que se o podería
permitir pero que non se instala no rural porque non ten acceso a determinados servizos.
Nas cidades, promover a rehabilitación de vivenda baleira para que poida ser reutilizada e evite o deterioro das mesmas.
Fomentar a rehabilitación con elementos construtivos máis eficientes e sostibles.
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PA 1.4 PROMOVER UNHA ASISTENCIA SANITARIA ACCESIBLE E DE CALIDADE

1.4.1 Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación, aproveitar as tecnoloxías para impulsar a
atención a domicilio e a teleasistencia que permitan prestar un mellor servizo asistencial a unha poboación moi avellentada e espallada
no territorio
RETOS E NECESIDADES
Impulsar un modelo de atención sanitaria moderno e de calidade, onde as persoas sexan as auténticas protagonistas do seu proceso de saúde, que se focalice na
atención integral dos pacientes, baseado nas necesidades e resultados en saúde, no respecto, a autonomía, a equidade e a información en relación cos pacientes.
Fortalecer os valores do sistema público de saúde.
Acadar un sistema sanitario que mellore a saúde da poboación, a calidade, experiencia e formación do paciente, a satisfacción dos profesionais e incremente a
eficiencia.
Acadar uns servizos máis próximos á cidadanía para favorecer vivir máis e mellor.
Impulsar a atención a domicilio con equipos de soporte de atención domiciliaria con Hospitalización e Asistencia a Domicilio, en definitiva proporcionar servizos e
prestacións máis próximos á cidadanía (“sanidade no fogar”).
Promover a telemonitorización da asistencia nas patoloxías crónicas de maior impacto en saúde e poñer a disposición da cidadanía ferramentas para o seu
autocoidado en saúde de forma proactiva.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Promover a corresponsabilidade da cidadanía co sistema de saúde.
Acercar a farmacia hospitalaria á cidadanía.
Aumentar a carteira de servizos dos hospitais comarcais e reforzar a atención primaria como vertebradora do sistema de saúde con máis e mellores recursos.
Utilizar a metodoloxía da avaliación de tecnoloxías sanitarias para apoiar as decisións de servizos a incorporar ao sistema de atención sanitaria
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1.4.2 Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades e problemas de saúde
RETOS E NECESIDADES
Mellorar a saúde dos galegos e galegas anticipándonos a enfermidade.
Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades nos principais problemas de saúde pública: prevención consumo de tabaco e diminuír a obesidade
e o comportamento sedentario.
Promover unha renovación tecnolóxica e impulsar novos cribados.
Ampliar o calendario vacinal consonte á evidencia científica.
Continuar na mellora dos sistemas de información innovadores para mellorar os labores de prevención, diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade no
seu conxunto.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Afondar na transformación dixital do sistema sanitario. Evolucionar cara un modelo dixital de saúde e asistencia sanitaria participativa e personalizada.
Continuar na mellora dos sistemas de información innovadores para mellorar as labores de prevención, diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade no
seu conxunto
Desenvolver ferramentas que permitan á cidadanía interactuar co sistema de saúde e mellorar o seu autocoidado.
Desenvolver un sistema de axuda no diagnóstico empregando intelixencia artificial e big data.
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RETOS E NECESIDADES
Construír unha Historia clínica intelixente, que axude a tomar decisións clínicas.
Mellorar a rede de vixilancia epidemiolóxica, en base en novos sistemas de información, como factor determinante para a alerta e promoción da saúde e control
de enfermidades.
Impulsar unha integración socio-sanitaria de nova xeración.

1.4.4 Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais, a
través dunha xestión orientada a resultados
RETOS E NECESIDADES
Situar a Galicia como unha das rexións máis avanzadas en materia de innovación e xestión eficiente dos recursos sanitarios
Incorporar resultados de saúde e a experiencia dos pacientes.
Impulsar a transformación dos niveis asistenciais e comunitarios.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Avanzar no desenvolvemento dixital do sistema sanitario.
Favorecer un sistema sanitario máis sustentable e promover unha estratexia de economía circular no ámbito sanitario
Asegurar unha xestión eficiente dos recursos sanitarios.
Avanzar na medición de resultados en saúde e divulgación á poboación destes resultados.
Mellorar a satisfacción dos profesionais sanitarios e incrementar a súa formación a través dun plan de formación continuada adaptado ás necesidades dos
profesionais. Transformar o coñecemento para favorecer novas contornas de aprendizaxe e potenciar novas metodoloxías docentes.

398

TOMO I – PEG 22-30
132759

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

1.4.5 Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta tecnoloxía e facer os nosos centros sanitarios
enerxeticamente máis eficientes, promovendo a economía circular e o respecto ao medio ambiente.
RETOS E NECESIDADES
Promover infraestruturas sanitarias máis eficientes que melloren a calidade asistencial e sexan respectuosas co medio ambiente.
Modernizar e adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades de pacientes e profesionais.
Utilizar a metodoloxía da avaliación de tecnoloxías sanitarias como apoio as decisións de renovación da alta tecnoloxía

1.4.6 Fomentar a I+D+i no Sistema Público de Saúde de Galicia dirixida as necesidades dos e das pacientes co obxectivo de mellorar a súa
atención e a transferencia dos resultados á sociedade
RETOS E NECESIDADES
Continuar promovendo a innovación sanitaria, de xeito que Galicia sexa pioneira en materia de I+D+i en materia sanitaria
Incorporar resultados de saúde e a experiencia dos pacientes.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Consolidar unha contorna de investigación atractiva para a incorporación, captación e retención de persoal investigador altamente cualificado, orientado ás
necesidades do sector sanitario.
Impulsar e consolidar unha rede de estruturas de apoio á investigación sanitaria.
Proporcionar soporte á xestión de procesos de transferencia de resultados de investigación no Sistema Público de Saúde de Galicia.
Promover a cultura de innovación entre os profesionais sanitarios e a transferencia dos resultados da investigación biomédica.
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RETOS E NECESIDADES
Promover a internacionalización da innovación do Sistema Público de Saúde de Galicia.

1.4.7 Impulsar o deporte dende a etapa escolar e como práctica integradora e inclusiva que conduza á súa xeneralización entre a poboación
galega, fortalecendo o deporte feminino e atendendo aos deportistas de alto nivel durante e despois da súa dedicación deportiva, así
como a procurando as condicións máis adecuadas que coadxuven aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas
dentro e fóra de Galicia.
RETOS E NECESIDADES
Fomentar a actividade física da poboación.
Dispoñer das instalacións deportivas necesarias para a práctica deportiva.
Incrementar a actividade deportiva na etapa escolar.
Consolidar o deporte de alto nivel.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fortalecer o deporte feminino.
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5.2 EIXE 2. GALICIA VERDE E SOSTIBLE
PA 2.1 FOMENTO DUNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO BASEADA EN FONTES DE ENERXÍA MÁIS LIMPAS E MENOS AGRESIVAS CO MEDIO AMBIENTE,
DANDO PRIORIDADE AS FONTES DE ENERXÍA RENOVABLES. POTENCIAR A EFICIENCIA ENERXÉTICA EN TODOS OS SECTORES: PÚBLICO, INDUSTRIAL E
DOMÉSTICO.

2.1.1 Mellorar a eficiencia enerxética na edificación, nas infraestruturas e servizos públicos. Avanzar na avaliación e mellora da eficiencia
enerxética das empresas, incidindo no que atinxe á intensidade enerxética.
RETOS E NECESIDADES
Mellora da eficiencia enerxética primaria e final reducindo a dependencia enerxética do exterior.
Aumentar a transparencia e a seguridade xurídica no sector enerxético para incentivar os investimentos.
Redución da intensidade enerxética do tecido empresarial, aumentando con elo o aforro e a eficiencia enerxética nas empresas, así como a consolidación da cultura
das auditorías enerxéticas.
Aumentar os criterios de eficiencia enerxética na contratación pública.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Fomento da I+D+i tecnolóxica no terreo enerxético, especialmente no campo da eficiencia enerxética e das enerxías renovables. Promover o uso de solucións
dixitais para contribuír á optimización da produción, distribución, consumo e almacenamento de enerxía, con fin de coordinar mellor todos os nodos da rede
enerxética, dende o produtor ata o consumidor final.
Consolidación das boas prácticas en materia de consumo enerxético entre a poboación e considerar aos cidadáns nunha dobre vertente: como consumidores e
como xeradores de enerxía
Mellorar a información enerxética dos produtos do mercado para que o consumidor dispoña dunha maior información que lle facilite a toma de decisións e a
adquisición de equipos cunha mellor cualificación enerxética.
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2.1.2 Aumentar o peso das enerxías renovables autóctonas no mix enerxético para favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de
emisión de carbono e reducir a dependencia enerxética do exterior.
RETOS E NECESIDADES
Reducir a alta dependencia enerxética e aumentar a proporción de enerxía renovable no conxunto de enerxía total consumida co fin de acadar unha economía de
baixo nivel de emisión de carbono.
Diversificar as fontes renovables. Continuar co fomento de actividades asociadas ao ciclo de aproveitamento da biomasa térmica, enerxía eólica e o autoconsumo
eléctrico. Impulsar proxectos de enerxías renovables como os gases renovables e as fontes de enerxía mariña entre outras
Desenvolvemento de proxectos impulsados por comunidades de enerxías renovables
Avanzar en sistemas de almacenaxe de enerxía renovable que sexan respectuosos co medio ambiente e a integración paisaxística.
PA 2.2 GARANTIR UNHA MOBILIDADE SUSTENTABLE

2.2.1 Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do transporte público colectivo e o emprego de medios
de transporte menos contaminantes. Garantir a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de transporte e a conexión urbanarural. Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros como de mercadorías. Incrementar a resiliencia climática da rede de
transporte e comunicacións de Galicia

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

RETOS E NECESIDADES
Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do transporte público colectivo e facéndoo máis atractivo.
Impulsar a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de transporte (mellorar horarios, frecuencias e conexións, así coma mellorar a accesibilidade ás
estacións intermodais).
Impulsar a xestión intelixente da rede de transporte de xeito que se alcance unha mobilidade más intelixente, sostible e accesible.
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RETOS E NECESIDADES
Modernizar as infraestruturas co fin de que sexan máis seguras, eficientes e accesibles, facendo o transporte público máis atractivo.
Sensibilizar e informará cidadanía en materia de mobilidade sustentable e potenciación do transporte colectivo nos desprazamentos in itinere (fogar-traballo)
localizados en lugares onde non existe aínda un transporte público urbano regular (polígonos industriais), garantindo unha transición xusta, tendo en conta as
implicacións que pode ter o fomento do transporte colectivo no sector da automoción.
Garantir o acceso ás vías de alta capacidade da poboación e das empresas que están afectadas pola dispersión xeográfica.
Emprego de novas tecnoloxías aplicadas ao transporte en todos os ámbitos, e especialmente aqueles marcadamente rurais e fomento de modalidades alternativas
de transporte colectivo (uso compartido, transporte a demanda, aplicacións que permitan avaliar e escoller de entre varias alternativas aquela máis eficiente en
termos tanto económicos como de sustentabilidade).
Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros coma de mercadorías e continuar a mellorar a seguridade viaria.
Incentivar a creación de centros loxísticos e fomentar o achegamento das principais industrias e portos ao corredor (ferroviario) Atlántico de cara a facer atractivo,
tanto por tempos coma por economía, o uso dun transporte sustentable.
Eliminar os estrangulamentos nas infraestruturas de rede fundamentais. Reducir ao mínimo posible as conxestións nos núcleos urbanos.
Renovación do parque de vehículos a favor de tecnoloxías máis limpas e eficientes.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mellorar as sendas verdes e ciclistas, dotándoas dun maior grao de seguridade, maior lonxitude e percorridos concretos, que permitan aos cidadáns acceder a
destinos específicos. Posibilidade de reutilización de antigas vías de ferrocarril.
Garantir unha transición xusta, tendo en conta as implicacións que pode ter o fomento do transporte colectivo no sector da automoción.
Apoiar á industria automobilística e naval para que avance no emprego de combustibles non fósiles.
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PA 2.3 GARANTIR UNHA RESPOSTA INTEGRAL ÁS NECESIDADES DA CIDADANÍA EN MATERIA DE EMERXENCIAS, INCLUÍDOS OS EFECTOS DO CAMBIO
CLIMÁTICO, E AUMENTAR A RESILIENCIA FRONTE AOS RISCOS RELACIONADOS CO CLIMA E OS DESASTRES NATURAIS.

2.3.1 Fortalecer unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de emerxencias, protección civil e seguridade pública, así
como a resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais.
RETOS E NECESIDADES
Mellora e potenciación dos sistemas de información para coñecemento do risco, a través do mantemento das bases de datos e ferramentas de análise que se
traduzan na elaboración dun mapa de riscos accesible ás administracións locais e aos cidadáns.
Potenciar o desenvolvemento de novas solucións dixitais que permitan ampliar a capacidade de monitorización e a aplicación de técnicas preventivas para protexer
o territorio e asegurar o benestar da cidadanía fronte a riscos físicos, químicos ou danos en situacións de ameaza.
Fortalecer a resiliencia e a capacidade de adaptación aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais.
Potenciar a formación autonómica en materia de Seguridade Pública (en materia de medio ambiente e incendios, menores, violencia de xénero, protección civil, e
emerxencias).
Prever e reducir os efectos negativos das catástrofes e dos accidentes mariños, reforzando as actuacións de salvamento e de prevención.
Modernización e potenciación do sistema de atención ás emerxencias en Galicia a través do CIAE 112 Galicia, dando unha resposta mais áxil e eficaz á cidadanía
galega.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mellorar a coordinación e colaboración transfronteiriza en emerxencias.

2.3.2 Xestión dos riscos ocasionados por incendios forestais mellorando a defensa contra os mesmos e aumentando a resiliencia a través
dunha adecuada planificación e prevención.
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RETOS E NECESIDADES
Incremento da vixilancia preventiva e disuasoria en todo o territorio, pero especialmente nas zonas de alto risco de incendio e outro tipo de catástrofes, e de
especial vixilancia que se definan previamente.
Desenvolvemento das campañas de educación forestal e ambiental sensibilización social e divulgación, dirixidas a cada un dos distintos estratos de poboación e
diferenciando, ademais, a poboación urbana e a rural.
Potenciar o estudo exhaustivo das catástrofes naturais e incendios forestais para coñecer a súa casuística de cara a mellorar no Plan de ordenación do territorio
e dos seus usos e un Plan de resolución de conflitos e conciliación de intereses.
Aumentar a prevención: potenciación das infraestruturas defensivas, fomento da silvicultura preventiva, actualización dos Plans de prevención a nivel autonómico,
de distrito e local. Fomento especial de:
- A silvicultura preventiva coa xestión do combustible nas zonas de alto risco de incendio e a promoción de queimas controladas nas zonas de pastoreo.
- A ampliación da rede de devasas e de puntos de auga.
- A mellora das instalacións e bases de medios aéreos.
- A construción e mellora de pistas e cortalumes
Apoiar, fomentar e controlar o mantemento da superficie forestal: xestión do arborado que diminúa o risco de incendio e se tornen en depósitos de carbono.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.3.3 Deseño dunha estratexia medioambiental dotada de ferramentas para loitar contra o cambio climático e consolidación dunha
estrutura de redes de observación. Aumentar a capacidade en investigación e innovación en materia de cambio climático. Sensibilización
da sociedade sobre as consecuencias das súas actuacións no medio. Impulsar a gobernanza climática.
RETOS E NECESIDADES
Fomentar a concienciación e sensibilización da cidadanía galega mediante o compromiso da Administración Pública Galega como soporte exemplar e aumentar a
capacidade de identificación de sinerxías. respecto ao cambio climático, dando a máxima difusión posible..
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RETOS E NECESIDADES
Incorporar medidas relativas ao cambio climático nas políticas, estratexias e plans autonómicos e locais. Incorporar a paisaxe nos instrumentos de ordenación do
territorio, na formulación urbanístico e mesmo nas accións territoriais públicas na procura da preservación dos valores non renovables do territorio no proceso de
desenvolvemento necesario da sociedade
Mellorar a educación, a sensibilización e a capacidade humana e institucional respecto da mitigación do cambio climático, a adaptación a el, a redución dos seus
efectos e a alerta temperá. Asegurar que a cidadanía galega dispoña da información e a formación pertinentes para favorecer un desenvolvemento sustentable e
estilos de vida en harmonía coa natureza.
Reforzar os sistemas de observación ambiental (da calidade do aire, da calidade das augas, ruído, olores..) e os sistemas de observación meteorolóxica e
oceanográfica, para mellorar cualitativa e cuantitativamente a información sobre os ecosistemas galegos.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Impulso da investigación en meteoroloxía e oceanografía así coma en prevención de riscos naturais, o que permitirá mellorar a predición meteorolóxica e
oceanográfica da nosa comunidade, desenvolver ferramentas de alerta temperá e definir plans de continxencia axeitados para previr riscos derivados de fenómenos
meteorolóxicos adversos, incendios, vertidos acuáticos e mariños e de emisións á atmosfera Reducir a vulnerabilidade das actividades do sector primario ante o
cambio climático mediante medidas de adaptación eficaces que aumente a resiliencia do sector primario ante cambios nas temperaturas e nas pauta de
precipitación, ambos aspectos fundamentais no sector primario.
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PA 2.4 IMPULSAR UN MODELO DE CRECEMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE
DO CICLO DA AUGA, Á ECONOMÍA CIRCULAR E A PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL.

2.4.1 Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración,
mellorando a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a comunicación e cooperación entre as administracións implicadas e
impulsando a innovación e investigación nos procesos de tratamento e do ciclo urbano e natural da auga. Fomento da circularidade do
ciclo urbano da auga
RETOS E NECESIDADES
Colaborar cos concellos para facilitar o acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración aos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais
existentes e buscando unha maior eficacia e eficiencia na execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas hidráulicas.
Adaptación das infraestruturas de saneamento e depuración aos efectos do cambio climático, con especial atención á optimización da xestión das augas pluviais.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación, diminuíndo os vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos, reducindo a
porcentaxe de augas residuais sen tratar que se verten ao medio. En concreto:
-

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

-

Reforzar as infraestruturas de depuración ante os contaminantes emerxentes (antibióticos, metais pesados ou radioactividade).

-

Mellorar a xestión, fomentando a comunicación e cooperación entre os diferentes niveis das administracións implicadas e coas comunidades de usuarios.
Potenciación da xestión supramunicipal. Mellorar a coordinación entre xestores e a coordinación de competencias. Garantir a xestión integrada do medio
hídrico. Clarificar as competencias en materia da auga.

Establecer criterios sobre a eficacia, a calidade e o custe na prestación dos servizos de saneamento e depuración, respectando o principio de recuperación de
custos. Criterios adecuados e homoxéneos, pero coa flexibilidade suficiente para poder recoller as particularidades de cada situación concreta, potenciando a
redución do consumo hídrico e enerxético e procurando avanzar na circularidade do modelo
Traballar na profesionalización do sector nas administracións competentes:
-

Mellorar o coñecemento das infraestruturas existentes, sobre todo a nivel de redes de saneamento (trazado, elementos existentes, funcionamento,
características, etc.) como punto de partida para poder establecer criterios para a súa xestión.
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RETOS E NECESIDADES
-

Incrementar a formación e establecer uns requisitos mínimos formativos para a xestión do ciclo da auga.

-

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

2.4.2 Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento ,
diminuíndo as diferencias territoriais existentes. Mellorar as infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción e distribución,
evitando fugas e despilfarros innecesarios, potenciando a eficiencia dos sistemas. Conseguir unha estrutura tarifaria que respecte o
principio de recuperación de custes da Directiva Marco da Auga.
RETOS E NECESIDADES
Mellorar as infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción, potabilización (nas ETAP), depósito e distribución ata os puntos de consumo final de auga,
co fin de evitar perdas nas canles de distribución e facilitar a adaptación aos efectos do cambio climático.
Reducir o risco de desabastecemento da poboación incrementando a resiliencia dos sistemas vulnerables ante un escenario de seca
Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores e asegurar a sustentabilidade da extracción e o abastecemento de auga doce para facer
fronte á escaseza de auga. Concienciación do carácter limitado, escaso e fráxil que ten este recurso.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mellorar a xestión, fomentando a comunicación e cooperación entre os diferentes niveis das administracións implicadas e coas comunidades de usuarios.
Potenciación da xestión supramunicipal.
Establecer criterios sobre a eficacia, a calidade e o custe na prestación dos servizos. Criterios adecuados e homoxéneos, pero coa flexibilidade suficiente para
poder recoller as particularidades de cada situación concreta.
Traballar na profesionalización do sector nas administracións competentes:
-

Mellorar o coñecemento das infraestruturas existentes, sobre todo a nivel de redes de abastecemento (trazado, elementos existentes, funcionamento,
características, etc.) como punto de partida para poder establecer criterios para a súa xestión.

-

Incrementar a formación e establecer uns requisitos mínimos formativos para a xestión do ciclo da auga.
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RETOS E NECESIDADES
Garantir un acceso igualitario ós servizos básicos de abastecemento, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior eficacia e eficiencia
na execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas hidráulicas.
Reforzar as infraestruturas de potabilización ante os contaminantes emerxentes como antibióticos, metais pesados ou radioactividade.
Mellorar o coñecemento dos sistemas de abastecemento autónomo:
Estado das infraestruturas e correcta definición da poboación abastecida a través destes sistemas

-

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-
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2.4.3 Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio
natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos, reducindo
a porcentaxe de augas residuais sen tratar. Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores e fomentar a redución
dos consumos. Reducir a vulnerabilidade do medio natural e das instalacións fronte ós riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e
meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes
RETOS E NECESIDADES
Continuar a mellorar a calidade das masas de auga, reducindo a contaminación no seu estado natural e garantindo que as augas que se restitúen teñan unha carga
de contaminación residual, que poida ser aceptada e autodepurada polo medio natural.
Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica. Estimar e valorar economicamente os servizos ecosistémicos
que nos aportan as masas de auga, así como as deseconomías que xera a súa degradación ou o seu emprego non racional.
Minimizar o impacto das actividades nas masas de auga, de tal xeito que todas aquelas que se desenvolven na auga (ou que afectan directamente á masa) sexan
compatibles entre si e cos obxectivos medioambientais establecidos.
Incrementar a información estatística referida ás masas de auga e da xestión do ciclo da mesma no marco do Plan Galego de Estatística, co fin de xerar un maior
número de datos e de maior calidade ao tempo que se integran nunha base de datos común a todas as fases do ciclo.
Diminuír a vulnerabilidade da sociedade fronte aos riscos derivados dos eventos extremos, tendo en conta os efectos do cambio climático

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Continuar coa realizar propostas específicas para a xestión do risco de inundación nas áreas con risco potencial significativo fronte a inundación.
Actualizar os plans municipais de emerxencia fronte á seca.

2.4.4 Xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados. Desenvolvemento efectivo dunha xestión dos residuos
baseada na economía circular. Situar á Galicia entre as rexións europeas con maior taxa de residuos tratados e reciclados
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RETOS E NECESIDADES
Potenciar a sensibilización e a información da poboación para producir menos lixo, fomentar a reutilización e mellorar as taxas de reciclaxe de residuos domésticos.
Aumentar a responsabilidade dos axentes industriais implicados na xeración e reciclaxe de residuos e incorporar ao tecido produtivo de procesos de simbiose ou
ecoloxía industrial..
Fomentar e favorecer unha produción máis limpa e modelos de negocio sostibles.
Fomento da innovación nos procesos de fabricación (especialmente, emprego da biotecnoloxía no sector alimentario); incorporación da I+D+i no desenvolvemento
de eco-produtos; innovación organizativa nas empresas, sendo fundamental a proximidade xeográfica e a capacidade para traballar de forma interconectada.
Procurar que a cidadanía identifique e acepte os produtos eco-innovadores no mercado e adquira un comportamento sostible.
Fomento do uso eficiente dos bens e das actividades de reparación para a prolongación da vida útil dos produtos (implicará a xeración de postos de traballo no
ámbito local).

2.4.5 Promover o estado de conservación de hábitats e especies de interese comunitario e/ou ameazas e os servizos ecosistémicos,
desenvolver a Infraestrutura Verde de Galicia e xestionar e implantar os instrumentos de planificación dos espazos naturais protexidos
e da súa biodiversidade

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

RETOS E NECESIDADES
Promover o uso sustentable dos ecosistemas terrestres, a xestión sustentable das superficies forestais, loitar contra a desertificación, deter e inverter a
degradación das terras e frear a perda da diversidade biolóxica.
Asegurar que a cidadanía galega dispoña da información e a formación pertinentes para favorecer un desenvolvemento sustentable e estilos de vida en harmonía
coa natureza.
Aumento da responsabilidade atribuída aos axentes que xeran impacto no medio ambiente a través das súas actividades económicas.
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5.3 EIXE 3. COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO
PA 3.1 MELLORAR AS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN E A ADOPCIÓN DE TECNOLOXÍAS AVANZADAS

3.1.1 Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado reforzando a
colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i, avanzar na especialización a través da priorización en ámbitos estratéxicos para
Galicia, impulsando o liderado empresarial, especialmente das PEMES, na transformación das ideas innovadoras en produtos e servizos
de alto valor engadido, xeradores de crecemento, emprego e benestar. Apoiar o talento emprendedor en todos os eidos (xeración,
atracción e retención). Mellorar a xestión administrativa vinculada a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i e incrementar a eficiencia
na xestión dos recursos dispoñibles a partires da avaliación do seu rendemento..
RETOS E NECESIDADES
Avanzar no modelo de especialización e mellorar o posicionamento de Galicia como rexión innovadora, mellorando a imaxe de Galicia como lugar apropiado para
facer I+D+i. Impulsar a marca Galicia como activo para a I+D+i co obxectivo de apalancar investimento privado exterior, configurando Galicia como un “living lab”
en ámbitos estratéxicos tractores na consolidación do modelo de especialización de Galicia, de xeito que se considere un enclave e un socio estratéxicos.
Dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado (universidades, centros públicos e privados de investigación, agrupacións industriais e empresas) e
valorización e comercialización de resultados de investigación
Fomentar o investimento en I+D+i en Galicia, tanto por parte da administración pública, como por parte da iniciativa privada.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Internacionalización da I+D+i galega e interconexión cos ecosistemas europeos. Necesidade de inserirnos nas cadeas de valor europeas.
Mellorar a eficiencia, a estruturación e a ordenación do ecosistema de I+D+i. Evitar solapamentos entre centros, servizos, etc.
Mellorar a xestión administrativa vinculada a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i, incrementando a eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles. Mellorar
a tramitación na xestión de axudas e incrementar a eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles.
Promoción da cultura innovadora e de emprendemento. Concienciar á sociedade dos beneficios da investigación e a innovación. “Fomento das vocacións STEM”
entre os mozos/as para garantir o talento futuro nos ámbitos da ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas, con especial foco nas mulleres.
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RETOS E NECESIDADES
Reforzar a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i, especialmente coas empresas
Visualización e posicionamento, mellorar a imaxe de Galicia como lugar apropiado para facer I+D+i..
Xerar, reter e atraer talento para I+D+i en Galicia.

3.1.2 Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora, os resultados e o traballo por proxectos da investigación universitaria galega,
desenvolver un sistema de transferencia efectivo que permita capitalizar o coñecemento xerado polo tecido produtivo
RETOS E NECESIDADES
Fomentar entorno de investigación e innovación de referencia global conectado coas redes internacionais máis relevantes en todos os ámbitos do coñecemento
Mellorar a eficiencia, a estruturación e a ordenación do ecosistema de I+D+i.
Reforzar as Estruturas de Investigación universitaria orientándoas a resultados, orientándoas a resultados. Dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado
(universidades, centros públicos e privados de investigación, agrupacións industriais e empresas) e valorización e comercialización de resultados de investigación
PA 3.2 IMPULSAR UNHA SOCIEDADE DIXITAL QUE REDUNDE EN BENEFICIO DA CIDADANÍA E AS EMPRESAS.

3.2.1 Impulsar e desenvolver un goberno e administración intelixente e accesible que ofreza máis e mellores servizos á cidadanía,
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

respondendo proactivamente as súas necesidades e facilitando a súa participación.
RETOS E NECESIDADES
Promover un goberno aberto e participativo que potencie a explotación dos datos públicos para maximizar o seu valor en beneficio da sociedade e fomentar o
cambio interno cultural e organizativo que require o novo paradigma dixital.
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RETOS E NECESIDADES
Continuar liderando a transformación do modelo relacional da administración coa sociedade, avanzando no desenvolvemento de servizos públicos dixitais máis
accesibles, inclusivos, proactivos, personalizados e seguros.
Avanzar na dixitalización do sistema xudicial baixo os principios de eficacia e eficiencia, contribuíndo a mellorar o acceso á xustiza, a incrementar a confianza da
sociedade na administración de xustiza e a resolver os seus conflitos de maneira máis áxil.
Evolucionar os actuais servizos públicos dixitais dos diferentes ámbitos sectoriais, e implantar tecnoloxías disruptivas e ferramentas en relación aos mesmos, para
mellorar a súa calidade, eficiencia e eficacia.
Anticipar os cambios no mercado laboral que trae consigo a economía dixital derivadas dos cambios nos procesos empresariais en termos de eficiencia (aforro de
tempo, redución de costes, de erros,…) e dos novos modelos de colaboración.
Propiciar un novo paradigma de atención sociosanitaria que, facendo uso da innovación tecnolóxica, permita mellorar a transparencia e calidade do servizo
asistencial, facilitar a participación das familias nos coidados e fomentar servizos personalizados e autónomos.

3.2.2 Fomentar e impulsar a educación, a capacitación e o talento dixital da sociedade necesaria para desenvolverse plenamente con
confianza e seguridade no novo contexto dixital.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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RETOS E NECESIDADES
Facilitar os medios necesarios para que a cidadanía conta coas capacidades dixitais básicas para participar de forma efectiva no novo contexto dixital, propiciando
unha mellor calidade de vida, a creación de oportunidades de emprego e a redución das fendas de participación existentes, en especial entre os colectivos máis
vulnerables.
Potenciar o desenvolvemento dun ecosistema educativo dixital de alta calidade, inclusivo e accesible, mellorando e ampliando o uso de solucións e ferramentas
dixitais para apoiar os procesos de ensinanza e aprendizaxe e dotando ao alumnado das competencias dixitais necesarias para vivir, traballar, aprender e prosperar
nun mundo cada vez máis dixital.
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3.2.3 Impulsar a economía dixital cara a un territorio intelixente, máis sostible e conectado, promovendo a innovación tecnolóxica no
aproveitamento e preservación dos recursos naturais e impulsando a mobilidade intelixente así como os novos modelos para a
dinamización do noso patrimonio e a produción cultural.
RETOS E NECESIDADES
Impulsar o uso de solucións dixitais para mellorar a xestión e o coñecemento do territorio como base para permitir aumentar a capacidade de adaptación ás
necesidades e oportunidades que se lle presenten á Comunidade, dunha forma ordenada, áxil, eficiente e eficaz.
Afondar na adopción das novas tendencias tecnolóxicas para aumentar a capacidade de xeración de valor no territorio reducindo o consumo de recursos e
mellorando o seu rendemento, avanzando cara a un modelo de rexión sostible e climáticamente neutra.
Potenciar o desenvolvemento de novas solucións dixitais que permitan ampliar a capacidade de monitorización e a aplicación de técnicas preventivas para protexer
o territorio e asegurar o benestar da cidadanía fronte a riscos físicos, químicos ou danos en situacións de ameaza.
Fortalecer a competitividade do tecido produtivo impulsando a dixitalización dos sectores estratéxicos da economía galega, para dar resposta ás principais
aspiracións dos clientes e/ou usuarios, entre elas, a persoalización, unha maior seguridade e comodidade, así como a eficiencia enerxética e bo uso de recursos.
Xerar un ecosistema dixital de apoio á xestión e información dun sistema de transporte e mobilidade seguro e respectuoso co medio ambiente que permita
responder de forma áxil e eficiente ás demandas crecentes de mobilidade no territorio.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Potenciar a innovación dixital aplicada á dinamización e salvagarda do patrimonio e a produción cultural da Comunidade como recurso vivo e accesible e
compoñente fundamental da nosa tradición, identidade e recoñecemento colectivo; incluíndo a lingua galega como creadora de cultura e vehículo de posibilidades
representativas.
Avanzar no turismo intelixente mediante a aplicación de solucións innovadoras que faciliten a interacción co visitante e incrementen a calidade da súa experiencia,
e que fagan os destinos galegos máis atractivos, especialmente o Camiño de Santiago.

3.2.4 Impulsar o crecemento do ecosistema dixital, a través da innovación e a especialización tecnolóxica, favorecendo a adopción de
tecnoloxías avanzadas que dean resposta aos retos de futuro.
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RETOS E NECESIDADES
Impulsar o desenvolvemento das capacidades en torno ás tecnolóxicas disruptivas para garantir un tecido productivo competitivo no novo contexto dixital,
garantindo a sustentabilidade e a evolución futura das actuacións de impulso á transformación dixital en novas áreas de interese para o sector público e privado.
Apoiar o desenvolvemento do hipersector TIC como un dos sectores con maior potencial de crecemento nos próximos anos, xerando redes de valor co resto de
axentes, empresas tractoras e sectores económicos, dando lugar á conformación dun ecosistema dixital galego activo, que atraia investimento á comunidade.
Impulsar a vocación en materia TIC para dar resposta á transformación dixital, reducindo a fenda crecente entre a demanda e a dispoñibilidade de talento dixital
para satisfacer as necesidades do mercado tecnolóxico a medio e longo prazo.
Apoiar o desenvolvemento de maiores capacidades en torno á novas tendencias tecnolóxicas en Galicia (Intelixencia artificial, 5G, Intelixencia do dato,
ciberseguridade,…) para acelerar o desenvolvemento e implantación de solucións que dean resposta aos novos retos da sociedade.
Continuar a dotar das infraestruturas dixitais necesarias para o impulso das tecnoloxías disruptivas e a implantación en Galicia das empresas do hipersector TIC.
Promover as relacións entre os diferentes axentes públicos e privados, contribuíndo á xeración de cadeas de valor a escala global.

PA 3.3 IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIAL E O EMPRENDEMENTO.

3.3.1 Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar
decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os seus
lexítimos intereses económicos
RETOS E NECESIDADES
Impulsar a creación de novas empresas favorecendo ecosistemas empresariais innovadores que completen cadeas de valor da industria e fomentar decididamente
o espírito emprendedor.
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RETOS E NECESIDADES
Promover o crecemento das empresas e fomentar un entorno empresarial favorable impulsando o desenvolvemento de redes e clústeres. Apoiar o crecemento
das microempresas, especialmente en sectores tradicionais e emerxentes (agricultura, turismo, artesanía) e en sectores con potencial de crecemento e exportación.
Consolidar a presenza das empresas galegas en mercados exteriores habituais para a exportación galega e promover o aceso a novos mercados internacionais
Favorecer o acceso ao crédito das PEMES e, en particular, dos novos emprendedores, e promover o acceso a fontes alternativas de financiamento, como capitalrisco, business angels, ou outras formas de investimento privado.
Incrementar a cooperación empresarial como elemento de crecemento das empresas, que incremente á súa vez a competitividade e a actividade económica
Poñer en valor a creatividade, a calidade e o produto local, elaborado e deseñado en Galicia.
Crear unha alianza coas empresas tractoras para fomentar o negocio local e o investimento en Galicia.
Fomentar a motivación e a cultura emprendedora nos diversos niveis educativos.
Mellorar o entorno administrativo asociado coa posta en marcha da iniciativa empresarial mediante a simplificación normativa, asesoramento público.
Eliminar os atrancos para crear ou expandir negocios e aproveitar economías de escala, eliminando trabas administrativas a nivel rexional e local, máis tamén a
figuras tributarias inhibidoras do emprendemento así como das limitacións ao acceso ao financiamento.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
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Favorecer as condicións para atraer actividade empresarial a Galicia.
Conseguir que todas as industrias galegas e instalacións cumpran cos requirimentos que establecen os regulamentos de seguridade industrial que lles son de
aplicación, para que sexan o máis seguras posibles.
Mellorar a competencia e funcionamento dos mercados, removendo obstáculos á entrada de novas empresas e garantindo a defensa dos dereitos e intereses das
persoas consumidoras e usuarios/as
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3.3.2 Incrementar a competitividade das empresas galegas a través da innovación e o desenvolvemento tecnolóxico, apoiar o
desenvolvemento de polos de desenvolvemento baseados nas tic e das habilidades STEM en tódalas fases do proceso educativo, e a
competitividade do sector produtivo apostando por produtos de alto valor engadido diferenciados en base ao compoñente tecnolóxico,
a calidade a o deseño
RETOS E NECESIDADES
Avanzar cara unha industria intelixente e aliñada coas tendencias internacionais da Fábrica Intelixente e Industria 4.0
Modernizar e facer máis competitivas ás PEMES en base á innovación dixital.
Promover o desenvolvemento tecnolóxico das empresas galegas en materia de internacionalización coa implementación de programas que fomenten a presenza
internacional das empresas con base tecnolóxica.
Reforzar o asesoramento e a formación sobre que tecnoloxías poden ser máis útiles, que modelos de negocio son máis adecuados á súa situación, que formación
pode permitir aos empresarios escalar o seu modelo, coa conseguinte actualización e facilitación do acceso ás especialidades formativas da formación profesional
para o emprego nestas áreas.
Mellorar a capacitación do capital humano adaptado ás novas necesidades do mercado laboral, impulsando e actualizando a formación profesional para o emprego,
tanto de persoas traballadoras desempregadas como ocupadas e o impulso do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola
experiencia laboral.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Impulsar unha contorna social e empresarial que favoreza a atracción de talento.
Utilizar os sectores estratéxicos galegos como panca do emprendemento innovador mediante modelos de innovación aberta.
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3.3.3 Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das empresas galegas, en especial as PEMES.
RETOS E NECESIDADES
Apoiar novos investimentos que actúen como tractores da economía, e promover as infraestruturas compartidas que necesitan as PEMES.
Incrementar o volume de empresas de base exportadora, vinculado ás pequenas empresas que só poden sobrevivir no mercado local (incrementar as empresas de
base exportadora, evolucionando cara á exportación de bens e produtos elaborados, servizos especializados e tecnolóxicos fronte á exportación de materias primas
ou bens non elaborados).
Por a disposición das empresas financiamento público que remedie os fallos de mercado do sector financeiro.
Potenciar a marca Galicia como territorio atractivo para a innovación e investimento económica. Atraer investimento estranxeiro e o investimento interno das
empresas galegas ou con centros de traballo no noso territorio
Incentivar o investimento privado nas pequenas empresas e xerar elementos que reduzan a aversión ao risco de investimento.
PA 3.4 PROMOVER AS INFRAESTRUTURAS PRODUTIVAS E AS DE REDE

3.4.1 Asegurar que unha alta porcentaxe da poboación se sitúe a 15 minutos ou menos do acceso á rede de Vías de Altas Prestacións.
Mellorar a calidade da rede viaria para aumentar a súa funcionalidade e seguridade viaria e adaptala á evolución da mobilidade e da
tecnoloxía. Modernizar e mellorar a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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RETOS E NECESIDADES
Completar a articulación da rede de infraestruturas de transporte de Galicia co exterior e a conexión cos principais eixes exteriores.
Asegurar que unha alta porcentaxe da poboación se sitúe a 15 minutos ou menos do acceso á rede de Vías de Altas Prestacións.
Mellorar a calidade da rede viaria para aumentar a súa funcionalidade e seguridade viaria e adaptala á evolución da mobilidade e da tecnoloxía.
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RETOS E NECESIDADES
Impulsar o papel do sistema portuario para o crecemento socioeconómico de Galicia e mellorar a conexión dos portos con outros medios de transporte, para
potenciar fundamentalmente o transporte dos produtos do mar
Modernización e adecuación das instalacións portuarias existentes, tanto para as actividades pesqueiras como para a actividade náutica recreativa. Construción
de novas infraestruturas necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores e demais persoal do sector.
Garantir os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena máis adecuado ás necesidades das actividades con maior demanda e máis
eficiente enerxeticamente e respectuoso co medio mariño.

PA 3.5 APROVEITAR AS POTENCIALIDADES DE GALICIA CARA A UN SECTOR PRIMARIO MODERNO E COMPETITIVO

3.5.1 Aumentar a rendibilidade e a competitividade dos sistemas produtivos das explotacións agro gandeiras e fomentar a súa
modernización e diversificación ao tempo que se reduce a pegada da agricultura e gandaría no eido medioambiental.
RETOS E NECESIDADES

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Renovar e modernizar as explotacións agrogandeiras para aumentar a súa competitividade:
-

A través de instrumentos financeiros de apoio á modernización e introdución das enerxías renovables

-

Impulso da dixitalización no sector primario e aplicación da industria 4.0, a tecnificación das tarefas e procesos e a utilización de técnicas de análises de
datos como elementos que permitan gañar competitividade

-

Fomento da I+D+i

-

Fomento da contratación de seguros agrarios

Incrementar o tamaño e a rendibilidade das empresas do sector agrogandeiro:
-

Desenvolvendo incentivos fiscais para o investimento empresarial no sector

-

Minimizando e eliminando trabas lexislativas e burocráticas vinculadas á apertura e consolidación de iniciativas empresariais;
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RETOS E NECESIDADES
-

Mellora da xestión dos fondos comunitarios que permita investimentos eficientes que leven a unha efectiva transformación do sector

-

Fomento do asociacionismo agrario e gandeiro para poder acceder ao mercado en condicións máis favorables, sobre todo en sectores menos desenvolvidos
(como por exemplo froitas, hortalizas, flor, planta ornamental)

Avanzar na cadea de valor do sector agrogandeiro, dende a extracción, produción, transformación e comercialización de produtos do sector mediante o reforzo
dos instrumentos de planificación e tendo en conta as tendencias dos mercados.
Fomentar a diferenciación do produto, en relación á posta en valor dos produtos en termos de calidade, produción sustentable, seguridade alimentaria e produtos
saudables, para minimizar a competencia por prezo. Impulsar a Marca Galicia e velar polo prestixio das denominacións xeográficas de calidade.
Fomentar a divulgación e promoción dos sectores agropecuario e forestal de Galicia, estimulando a demanda, a divulgación do medio rural en xeral, mellorando a
percepción que a poboación ten do mesmo, así como acadar un recoñecemento dos produtos agroforestais polo público en xeral acorde a súa calidade e
potencialidade.
Incremento da labor de asesoramento das explotacións como a ferramenta que axuda en gran medida a que as explotacións poidan acadar os obxectivos da súa
actividade, tanto técnico-económicos, sociais así como de cumprimento da normativa de condicionalidade das axudas para o cumprimento dos requisitos legais de
xestión e as boas prácticas agrarias e medioambientais
Aproveitar as oportunidades que supón a economía circular para a mellora da eficiencia nas explotacións e xerar novos nichos de negocio. Ensinar ás empresas e
produtores a sacar rendemento aos subprodutos.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Minorar o impacto da agricultura e a gandaría no medio ambiente tratando de reducir:
-

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

-

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

421

TOMO I – PEG 22-30
132782

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

3.5.2 Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos cultivos.
RETOS E NECESIDADES
Garantir un nivel axeitado de protección da sanidade animal entendida amplamente (identificación de explotacións e animais, programas de control e erradicación
de enfermidades, etc.) e da cadea alimentaria (residuos, hixiene da produción primaria, calidade do leite cru, xestión de subprodutos, pensos, etc.).
Reforzar a loita contra os axentes nocivos, o control da calidade e a seguridade alimentaria das producións e reducindo ao mínimo o seu impacto no medio de tal
xeito que sexan debidamente tratados os residuos e se garanta unha calidade sanitaria para as persoas consumidoras.
Incrementar o número de explotacións integradas en agrupacións de defensa sanitaria gandeiras, como vía fundamental para o control doutras enfermidades que
afectan económica e comercialmente ás explotacións
Garantir un nivel axeitado de protección á protección dos vexetais, mediante a aplicación de medidas eficaces de sanidade vexetal (aplicación de programas de
emerxencia, programas de vixilancia, control da utilización e comercialización de produtos fitosanitarios).
Mellorar a calidade dos produtos destinados á alimentación humana mediante unha correcta aplicación do programa de hixiene da produción primaria agraria.

3.5.3 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomento da xestión forestal sostible. Optimizar a gobernanza do monte e a
mobilidade das terras, para lograr unha mellora na sustentabilidade e eficiencia das explotacións.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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RETOS E NECESIDADES
Abordar a planificación de ordenación dos recursos forestais de cara a integrala no marco da ordenación do territorio, conseguindo, deste xeito, que a planificación
e xestión forestal se conecten coa ordenación territorial.
Completar un Mapa de solos de Galicia que permita mellorar o coñecemento das tipoloxías de solos, superficies, especies e permita coñecer a súa sensibilidade e
resistencia fronte aos distintos axentes degradativos.
Seguir despregando unha estratexia de dixitalización e descarbonización (D&D), favorecendo o acceso público á información forestal (estatística forestal) e
afondando no coñecemento detallado e continuado do recurso forestal (inventario forestal continuo de Galicia-IFCG)
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RETOS E NECESIDADES
Establecer e revisar os modelos silvícolas e de xestión forestal así como os referentes de boas prácticas, para a ordenación e o aproveitamento sustentable dos
montes, garantindo que non se poña en perigo a persistencia dos ecosistemas e se manteña a capacidade produtiva dos montes. Impulsar e promover a certificación
da xestión forestal sustentable mediante sistemas internacionalmente recoñecidos ou validados polas correspondentes entidades de normalización.
Mellorar a contribución do monte galego á conservación da natureza, á biodiversidade e ao patrimonio natural galego dos recursos xenéticos forestais, así como
a prestación doutros servizos ecosistémicos relacionados co cambio climático e as enerxías renovables. Potenciar actuacións de forestación e silvicultura que,
ademais de valorizar os produtos do monte, supoñan unha medida preventiva para diminuír o risco de incendios forestais. Mellorar a capacidade de absorción do
sector forestal e fomentar os produtos madereiros como depósitos de carbono.
Fomentar a agrupación de propietarios forestais cun sistemas de xestión forestal conxunta co fin de acadar unha explotación económica rendible e sostible dos
aproveitamentos forestais e a comercialización das producións forestais.
Incrementar a rendibilidade das explotacións forestais dos silvicultores. Afondar no desenvolvemento do status de “silvicultor activo”.
Restaurar, conservar e mellorar a cuberta vexetal protectora e a ampliación da superficie arborada mediante a restauración hidrolóxico-forestal, tendo cabida
dentro deste concepto accións tales como repoboacións forestais protectoras, corrección de canles torrenciais e traballos de conservación e mellora da cuberta
vexetal. Fomentar a recuperación de especies tradicionais.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Continuar fortalecendo as liñas dirixidas a manter e conservar a saúde e vitalidade dos ecosistemas forestais, con especial atención ao estado fitosanitario dos
nosos bosques mediante o seguimento, detección e actuación, de ser necesario, fronte a pragas e doenzas que están a minorar e incluso danar gravemente o
potencial forestal de determinadas áreas de montes galegos. Actuacións concretas en materia de resiliencia e vitalidade dos ecosistemas forestais e na adaptación
dos bosques a previsibles alteracións climáticas.
Impulsar os aproveitamentos forestais en montes de xestión privada, habilitando procedementos áxiles para a tramitación das autorizacións, necesarias así como
para o cumprimento das obrigas en materia da legalidade da madeira e produtos baseados en madeira.
Optimizar a gobernanza do monte e a mobilidade de terras como elementos para facer máis rendibles as explotacións e eliminar ineficacias na xestión.
Apoiar a especialización das empresas e incentivar o control dos canais de comercialización da madeira. Impulsar o uso da madeira local na construción e
rehabilitación, para facer da industria forestal a panca da bioeconomía.
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3.5.4 Potenciación da xestión sostible, eficiente e competitiva da pesca e a acuicultura que minimice os impactos do cambio climático e
garanta o posicionamento actual do sector. Garantir a calidade e a seguridade alimentaria dos produtos do mar..
RETOS E NECESIDADES

Potenciar medidas que aumenten a competitividade, a produción e fomenten a internacionalización dos produtos pesqueiros e da acuicultura.
Fomentar o incremento do tamaño das empresas do sector, que permita aumentar a súa rendibilidade e competitividade
Modernización das actividades e das instalacións empregadas para levar a cabo as actividades de pesca e acuicultura, especialmente a través do
desenvolvemento tecnolóxico (industria 4.0), a innovación e a transferencia de coñecemento. Incremento da tecnificación das tarefas.
Garantir un emprego eficiente dos recursos naturais e o mantemento, conservación e recuperación do medio mariño e a súa valorización e explotación sostible.
Prevención e control de todas as actividades que poidan afectar negativamente á sustentabilidade dos recursos mariños, especialmente os de interese pesqueiro,
así como dos seus hábitats, garantindo o equilibrio entre os recursos e a capacidade de pesca
Fomentar a diversificación de actividades do sector pesqueiro mediante a posta en marcha de programas de formación, de actuacións de demostración e de apoio
ás iniciativas de novas actuacións. Apoio aos colectivos que promoven a defensa do saber facer da pesca de Galicia
Potenciación do asesoramento e apoio ao sector para a definición e establecemento de novas figuras de protección e xestión de áreas mariñas de interese
pesqueiro, e a mellora dos seus mecanismos de xestión representativas do sector.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fomentar da investigación para o coñecemento e control das patoloxías dos organismos mariños sometidos á explotación comercial mediante a pesca, o marisqueo
e a acuicultura
Seguir a controlar a calidade e a seguridade alimentaria dos produtos do mar
Mellorar a eficiencia enerxética nos medios e instalacións empregados para as actividades e redución do impacto das mesmas no medio mariño
Continuar aplicando a normativa sobre calidade das augas e da produción de moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a
acuicultura. En concreto, o control das condicións oceanográficas, bioxeoquímica mariña e poboacións fitoplanctónicas, das biotoxinas mariñas, da contaminación
química e da contaminación microbiolóxica, tanto no referente aos organismos coma ás zonas de produción.
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RETOS E NECESIDADES
Incrementar a recompilación de toda clase de información técnica, científica e operacional, elaborando e mantendo bases de datos ao respecto cara a afondar na
observación oceanográfica ao obxecto de proporcionar respostas a situacións de emerxencia no mar (contaminación mariña accidental, seguimento de obxectos á
deriva,..).
Mellorar a trazabilidade dos produtos pesqueiros que permita avanzar na loita contra a pesca ilegal.
Desenvolver sectores da comercialización e transformación cun elevado potencial de crecemento reforzando tamén a cadea de innovación. Favorecer a
reestruturación e potenciar o establecemento destas empresas de comercialización e transformación
Potenciar medidas que aumenten a competitividade, a produción e fomenten a internacionalización dos produtos pesqueiros e da acuicultura.

3.5.5 Mellorar a calidade e resultados do ensino relacionado coas actividades agroforestais e marítimo-pesqueiras para facilitar a
incorporación ao mercado laboral e mellorar a profesionalización
RETOS E NECESIDADES
Coñecer das necesidades do sector para adecuar a oferta formativa e a formación continua.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Fomentar a formación na que se priorice a sustentabilidade das actividades do sector primario, de xeito que todas as actividades produtivas sexan respectuosas
co medio ambiente
Garantir a capacitación profesional daqueles que se incorporan por primeira vez á actividade agraria ou marítimo-pesqueira como consecuencia do relevo
xeracional.
Mellorar a cualificación dos profesionais do sector e impulsar a transferencia tecnolóxica para que os resultados das investigacións cheguen ao sector.
Potenciar a formación de formadores, que ten como obxectivo manter a calidade na prestación dos servizos, continuando a mellora do nivel de formación do
persoal docente e técnico encargado de transmitir os coñecementos aos usuarios e usuarias.
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RETOS E NECESIDADES
Potenciar o tránsito á vida laboral, continuando e mellorando o modelo de “empresa tutelada”

3.5.6

Contribuír ao desenvolvemento económico e social en zonas rurais e costeiras. Mellorar as condicións de vida no territorio rural
galego, especialmente a través dunha mellora das infraestruturas, mellora no acceso aos servizos básicos e creación de emprego.
RETOS E NECESIDADES

Articular a planificación e coordinación de investimentos no rural e potenciar as sinerxías e efectos multiplicadores das actuacións horizontais, a través da
execución de estratexias locais de desenvolvemento, fomento do tecido asociativo social, cultural e económico no medio rural, fomento da participación pública e
privada no proceso de desenvolvemento.
Contribuír á construción dun territorio rural intelixente no marco da acción da UE a favor dos pobos intelixentes. Elaborar e xestionar propostas de proxecto
europeos neste eido e no do desenvolvemento rural.
Contribuír á mellora da calidade de vida dos habitantes do rural, a través da creación e consolidación de dotacións, equipamentos, infraestruturas e servizos
básicos para o desenvolvemento no medio rural, fomento das novas tecnoloxías da información no medio rural, conservación e uso sostible do patrimonio natural
e cultural rural.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Dar visibilidade e difundir o coñecemento sobre a realidade existente, a oferta actual de produtos galegos do sector e o impacto do mesmo, mellorando a
percepción que a poboación en xeral ten do medio rural
Elaborar e aprobar os instrumentos de planificación e ordenación dos usos dos solos agroforestais, así como desenvolver actuacións integrais en ámbitos
específicos do territorio rural.
Poñer a disposición da sociedade e do sector agrario a información e os servizos que contribúan a un aproveitamento e xestión eficiente e sostible do territorio
desde un punto de vista económico, social e ambiental.
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RETOS E NECESIDADES
Potenciar un desenvolvemento económico sostible e un desenvolvemento territorial cohesionado, a través do fomento da creación e consolidación de actividades
económicas sostibles no medio rural a través de PEMES, fomento da diversificación das actividades económicas sostibles no medio rural, fomento da
competitividade das actividades económicas vinculadas ao mundo agroforestal, apoio á creación de emprego e fomento do autoemprego.
Promocionar e favorecer o relevo xeracional nas actividades do sector primario.
Promover o emprego, o crecemento, a inclusión social e o desenvolvemento local nas zonas rurais, incluíndo a bioeconomía e a silvicultura sustentable.

PA 3.6 FOMENTAR O TURISMO SUSTENTABLE E DE CALIDADE

3.6.1 Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis competitivo, que aposte por proxectos
de alto valor engadido , sustentable e adaptado aos cambios do mercado. Integrar a adaptación ao cambio climático na planificación
sectorial do turismo e adaptar a actividade turística para minimizar o seu impacto.
RETOS E NECESIDADES
Afianzar a imaxe de Galicia como destino seguro. Trasladar tanto a turistas como residentes a boa cobertura sanitaria e a seguridade fronte a enfermidades,
accidentes e incluso episodios puntuais de violencia (fundamentalmente garantir a seguridade no Camiño de Santiago fronte a posibles agresións, roubos, etc.).

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Diversificar na promoción do Camiño de Santiago, mediante o reforzo da visibilidade das rutas oficiais menos transitadas.
Fomentar a actividade turística sostible co medio ambiente, tratando de minimizar a pegada que as actividades turísticas teñen no medio natural. Deseño dunha
estratexia en liña cos obxectivos da Axenda 2030.
Favorecer a creación e a comercialización de novos produtos turísticos que respondan ás demandas do viaxeiro post COVID 19, impulsando a creación de novas
ferramentas de comercialización adaptadas á nova realidade (comercialización online e big data, entre outras) e, sobre todo, impulsando a innovación como
ferramenta fundamental para a recuperación económica do sector.
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RETOS E NECESIDADES
Apoio ao tecido asociativo de xeito que permita fomentar o traballo cooperativo e o establecemento de sinerxías.
Impulsar dunha oferta de calidade, a través da extensión da certificación de calidade relativa agora tamén á seguridade sanitaria, impulsando accións orientadas
a mellorar a formación e capacitación dos profesionais de toda a cadea de valor e con especial atención a aqueles vencellados co Camiño de Santiago, co obxectivo
de ofrecer servizos ao peregrino ou peregrina dunha maior e máis alta calidade.
Potenciar a especialización das empresas do sector nas posibles actuacións de lecer e culturais que poden facer os viaxeiros na contorna, co fin de mellorar e
enriquecer a experiencia dos clientes.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fomentar procesos de formación e emprendemento no sector a través de iniciativas de aceleración turística empresarial que contribúan ao desenvolvemento dun
sector turístico moderno e rendible, con respostas para as novas necesidades da realidade derivada da pandemia.
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5.4 EIXE 4. COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL
PA 4.1 PROMOVER UNHA EDUCACIÓN INCLUSIVA E DE CALIDADE

4.1.1 Reforzar o sistema educativo do ensino infantil e de primaria mediante a reforma e a modernización dos sistemas educativos, dos
centros educativos sostibles e accesibles e o desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital
RETOS E NECESIDADES
Consolidar un rendemento escolar por enriba da media europea, reducindo aínda máis o fracaso escolar e o abandono educativo temperán e mellorar os resultados
educativos do conxunto do alumnado, en especial do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (alumnado con necesidades educativas especiais,
dificultade de aprendizaxe, altas capacidades, alumnado estranxeiro, etc.).
Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo galego.
Reforzar o sistema educativo mediante a súa adaptación aos novos retos, a modernización, incluídas as infraestruturas, e o desenvolvemento de novas capacidades
para a economía dixital e as vocacións científicas, perfeccionando o sistema plurilingüe. Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis
vinculado á innovación e a investigación educativa, consolidando o uso das tecnoloxías dixitais.
Introducir sistemas de avaliación da calidade do ensino e do financiamento de proxectos.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4.1.2 Reforzar o sistema educativo en educación secundaria mediante a reforma e a modernización dos sistemas educativos, dos centros
educativos sostibles e accesibles e o desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital
RETOS E NECESIDADES
Consolidar un rendemento escolar por enriba da media europea, reducindo aínda máis o fracaso escolar e o abandono educativo temperán e mellorar os resultados
educativos do conxunto do alumnado, en especial do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (alumnado con necesidades educativas especiais,
dificultade de aprendizaxe, altas capacidades, alumnado estranxeiro, etc.).
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RETOS E NECESIDADES
Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo galego.
Reforzar o sistema educativo mediante a súa adaptación aos novos retos, a modernización, incluídas as infraestruturas, e o desenvolvemento de novas capacidades
para a economía dixital e as vocacións científicas, perfeccionando o sistema plurilingüe. Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis
vinculado á innovación e a investigación educativa, consolidando o uso das tecnoloxías dixitais.
Introducir sistemas de avaliación da calidade do ensino e do financiamento de proxectos

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Elevar a participación na formación profesional, nos graos básico, medio e superior, e cursos de especialización, e en particular naquelas modalidades nas que
colabora o tecido produtivo.
Afondar na personalización da formación profesional, adaptando a formación ás necesidades do tecido produtivo galego, especialmente as xurdidas da
transformación dixital e ecolóxica, así coma dos sectores emerxentes. Adaptación e reciclaxe da formación e do profesorado ás novas demandas.
Mellorar as capacidades de innovación, dixitalización, emprendemento e internacionalización dos centros, do profesorado e do alumnado de formación profesional
de Galicia.
Incrementar as capacidades de inserción laboral do capital humano de Galicia a través do recoñecemento das competencias adquiridas pola experiencia, e do
complemento desas competencias con formación axustada, que permita ao dito capital mellorar a súa empregabilidade.
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RETOS E NECESIDADES
Mellora na calidade a través do desenvolvemento de redes de centros de excelencia, que desenvolvan a súa actividade en base a estándares de calidade.

4.1.4 Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que de resposta ás necesidades do alumnado e do mercado laboral. Acadar
unha maior integración das universidades galegas co tecido económico e social, non só no ámbito da investigación, senón tamén no ámbito
da docencia e recuperar o liderado da Universidade como motor de cambio da sociedade galega. Fomentar a colaboración entre as
universidades e a súa internacionalización e afondar na especialización dos campus.
RETOS E NECESIDADES
Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que dea resposta ás necesidades do alumnado e do mercado laboral.
Acadar unha maior integración das universidades galegas co tecido económico e social, non só no ámbito da investigación, senón tamén no ámbito da docencia e
recuperar o liderado da Universidade como motor de cambio da sociedade galega.
Fomentar a colaboración entre as universidades, a súa internacionalización, e afondar na especialización dos campus.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
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Mellorar os sistemas de avaliación da calidade do ensino universitario.
Ampliar a educación universitaria para acompañar aos graduados ao longo da súa traxectoria profesional.

4.1.5 Diminuír o fracaso escolar, reducir o abandono educativo temperán e mellorar os resultados educativos especialmente do alumnado
con necesidades educativas especiais e do alumnado con necesidades específicas
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RETOS E NECESIDADES
Consolidar un rendemento escolar por enriba da media europea, reducindo aínda máis o fracaso escolar e o abandono educativo temperán e mellorar os resultados
educativos do conxunto do alumnado, en especial do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (alumnado con necesidades educativas especiais,
dificultade de aprendizaxe, altas capacidades, alumnado estranxeiro, etc.).
Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo galego.

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Fomentar a reciclaxe profesional do profesorado, de xeito que se manteña actualizado á realidade existente en cada momento e aliñado coas demandas do sistema
educativo.

4.1.7 Reforzar o sistema educativo do ensino especial e das ensinanzas de réxime especial, mediante a reforma e a modernización dos
sistemas educativos, en especial no que atinxe ao dominio efectivo dunha terceira lingua.
RETOS E NECESIDADES
Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo galego.
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RETOS E NECESIDADES
Reforzar o sistema educativo mediante a súa adaptación aos novos retos, a modernización, incluídas as infraestruturas, e o desenvolvemento de novas capacidades
para a economía dixital e as vocacións científicas, perfeccionando o sistema plurilingüe. Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis
vinculado á innovación e a investigación educativa, consolidando o uso das tecnoloxías dixitais.
Introducir sistemas de avaliación da calidade do ensino e do financiamento de proxectos

4.1.8 Promover unha educación accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo e reforzar a
función que desempeña a educación, xunto coas familias, na plena realización dos dereitos humanos, a paz, o exercicio responsable da
cidadanía local e global, a igualdade de xénero, o desenvolvemento sustentable e a saúde
RETOS E NECESIDADES
Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo galego.
Reforzar a función que desempeña a educación, xunto coas familias, na plena realización dos dereitos humanos, a paz, o exercicio responsable da cidadanía local
e global, a igualdade de xénero, o desenvolvemento sustentable e a saúde.
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Favorecer un entorno propicio para os fillos de familias inmigrantes co fin de garantir a súa plena inclusión na sociedade.
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PA 4.2 FACER QUE O CRECEMENTO CHEGUE A TODA A CIDADANÍA, EN PARTICULAR ÁS PERSOAS MÁIS DESFAVORECIDAS E APOIAR A INTEGRACIÓN
SOCIOECONÓMICA DA POBOACIÓN RETORNADA E INMIGRANTE

4.2.1 Dotar de integridade un sistema de garantía de ingresos para que as persoas sen recursos ou con insuficiencia destes podan cubrir
as súas necesidades básicas
RETOS E NECESIDADES
Consolidar, dende a complementariedade, un sistema de garantía de ingresos para as persoas, a través dunha inserción sociolaboral con emprego digno e, de non
ser o caso, garantir un sistema áxil de ingresos mínimos para que as persoas accedan aos recursos básicos.
Achegar os recursos e os servizos necesarios aos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia.

4.2.2 Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situacións de vulnerabilidade, pobreza ou exclusión social e loitar contra
calquera forma de discriminación ademais de garantir a igualdade de oportunidades e o acceso aos servizos públicos da poboación
retornada e inmigrante
RETOS E NECESIDADES
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Activar itinerarios integrados e personalizados de inserción, tendo en conta as diferenzas das zonas rurais fronte as urbanas para mellorar a inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social.
Apostar pola implementación de políticas que promovan o desenvolvemento comunitario como elemento vertebrador da cohesión social e a sustentabilidade do
sistema.
Contemplar a inmigración como un activo potencial relacionado co reto demográfico, na medida en que contribúe á renovación xeracional e á dinamización social,
laboral e económica.
Definir novos modelos de formación profesional adaptada ás persoas en risco de exclusión.
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RETOS E NECESIDADES
Desenvolver accións integrais que fomenten a diversidade e a igualdade de trato e a loita contra todo tipo de discriminación para aumentar a integración sociolaboral, a contratación e o emprego por conta propia das persoas migrantes e outras persoas en situación de vulnerabilidade, puntual ou crónica.
Desenvolver modelos de acreditación de competencias adquiridas no estranxeiro e o recoñecemento da experiencia laboral das persoas migrantes.
Facilitar o acceso aos servizos ás persoas que viven en territorios afectados polo fenómeno da exclusión territorial, a través de servizos de atención itinerantes,
garantido a dispoñibilidade de servizos de transporte e facilitando a atención on-line trala formación necesaria en TIC.
Facilitar o pleno desenvolvemento das persoas e unidades familiares máis vulnerables e atender as necesidades derivadas das situacións de exclusión social e as
familias con persoas con dependencia ou menores a cargo, con especial atención á monoparentalidade, de cara a mellora da súa calidade de vida.
Favorecer a inmigración e a acollida da poboación recentemente chegada ás áreas rurais con políticas integrais de benvida e acollida a novos/as residentes.
Favorecer o acceso aos servizos básicos de calidade para toda a poboación e aproveitar o potencial inclusivo do sector primario de cara a poñer fin ao círculo de
exclusión territorial, ademais da produción doutras externalidades positivas como a economía verde ou a economía social que ofrecen moitas posibilidades en
canto á integración dos grupos de poboación en situación de vulnerabilidade.
Garantir a adecuada atención especializada do sistema de saúde aos problemas de saúde mental, como elemento asociado á exclusión, fomentando medidas de
prevención desde a detección temperá na escola á atención primaria de saúde.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Impulsar a integración socioeconómica de comunidades marxinadas.
Impulsar a responsabilidade social empresarial, recoñecendo o seu compromiso a través do selo de empresa inclusiva, e promover a colaboración da iniciativa
privada nos obxectivos de inclusión social das persoas e familias máis vulnerables.
Mellorar a accesibilidade para as persoas máis vulnerables aos servizos de atención sanitaria, sociais e de orientación, formación e educación, dando una resposta
axeitada as súas necesidades, incluíndo a eliminación dos estereotipos.
Previr o senfogarismo para evitar a súa aparición e consolidación e eliminar o chabolismo ou outras situacións de infravivenda.
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RETOS E NECESIDADES
Promover unha educación accesible e inclusiva, especialmente entre adolescentes e adultos con baixa cualificación, que reduza o abandono educativo temperán e
o fracaso escolar, mellore os niveis de cualificación e dote aos cidadáns e cidadás das habilidades e competencias, persoais e profesionais, necesarias para a súa
inserción no mercado de traballo e erradicación da pobreza e exclusión social.
Romper co illamento e soidade das persoas maiores fomentando a súa participación na sociedade mediante a intervención social grupal e comunitaria, tendo en
conta que a soidade se manifesta de maneira diferente nas zonas urbanas e nas rurais.
Superar a fenda dixital como elemento de exclusión e paliar os efectos da transformación dixital do mercado de traballo nos grupos de poboación en situación de
vulnerabilidade e outros ata agora non vulnerables que se ven afectados pola fenda dixital.

4.2.3 Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia e atender as necesidades
derivadas da mesma
RETOS E NECESIDADES
Actuar de xeito preventivo para contribuír a aumentar a esperanza de vida libre de dependencia e garantir os dereitos das persoas maiores, a non discriminación
e a igualdade de oportunidades, promovendo medidas coa perspectiva de xénero.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Apostar pola atención social á dependencia e a discapacidade na súa contorna vital e social, reforzando a provisión de recursos de proximidade.
Crear emprego vinculado ao sistema para a autonomía e atención á dependencia e potenciar a sinerxía co sistema sanitario
Achegar os recursos e os servizos necesarios aos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia.
Facilitar o pleno desenvolvemento das persoas e unidades familiares máis vulnerables e atender as necesidades derivadas das situacións de exclusión social e as
familias con persoas con dependencia ou menores a cargo, con especial atención á monoparentalidade, de cara a mellora da súa calidade de vida.
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RETOS E NECESIDADES
Impulsar a conciliación da vida familiar e laboral, fomentando a harmonización das responsabilidades familiares e laborais entre homes e mulleres e favorecendo
o acceso aos servizos de coidado e atención de menores e persoas dependentes.

4.2.4

Mellorar a atención social e a calidade de vida das persoas con discapacidade e das persoas maiores, garantindo a accesibilidade
universal e fomentando a eliminación de calquera tipo de barreira que impida a súa participación en termos de igualdade, así
como previr as situacións de dependencia
RETOS E NECESIDADES

Actuar de xeito preventivo para contribuír a aumentar a esperanza de vida libre de dependencia, promocionar a autonomía persoal e garantir os dereitos das
persoas maiores, a non discriminación e a igualdade de oportunidades, promovendo medidas coa perspectiva de xénero.
Apostar pola atención social á dependencia e a discapacidade na súa contorna vital e social, reforzando a provisión de recursos de proximidade. Apostar polo
envellecemento activo e a solidariedade interxeracional.
Establecer a prevención como obxectivo transversal nos sistemas de emprego, sanidade, vivenda e educación, principalmente, para previr a perpetuación de
situacións desfavorables con alto risco de terminar nos servizos sociais nun estado da situación máis agravada e con maior complexidade de intervención.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Facilitar o acceso da poboación maior ás comunicacións e ás redes tecnolóxicas.
Fomentar a I+D+i na atención, protección e promoción das persoas e os seus dereitos, de maneira accesible e alcanzable, que lles permita acadar unha maior
independencia.
Garantir a accesibilidade universal e fomentar a eliminación de calquera tipo de barreira que impida a participación das persoas con discapacidade en termos de
igualdade. Garantir a eliminación de barreiras en todos os inmobles e instalacións das administracións públicas galegas.
Normalizar a imaxe das persoas con discapacidade e outorgarlles maior visibilidade nos medios de comunicación.
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RETOS E NECESIDADES
Potenciar a figura do/a asistente persoal para facilitar a inclusión social das persoas en situación de dependencia.
Visibilizar e apoiar o papel das persoas maiores como motor de cambio e a súa contribución ao benestar familiar e promover o seu empoderamento.

4.2.5 Acadar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, impulsando unha maior e mellor participación das mulleres en todos
os ámbitos sociais e profesionais e nos procesos de toma de decisións
RETOS E NECESIDADES
Acadar o equilibrio de xénero na toma de decisións e a política e asegurar a participación plena da muller e garantir a igualdade de oportunidades.
Desenvolver actividades de información, formación, orientación, asesoramento, acompañamento e sensibilización que contribúan a concienciar sobre a necesidade
de acadar a igualdade entre mulleres e homes.
Eliminar a discriminación por razón de sexo e as fendas de xénero no acceso, permanencia e promoción no emprego e favorecer a autonomía económica e o
desenvolvemento profesional das mulleres desde unha cultura da innovación.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, á vez que se promove un modelo de sociedade corresponsable no que homes e mulleres compartan de
maneira equilibrada as responsabilidades domésticas e familiares e realicen un uso equitativo dos tempos e das medidas de conciliación.
Garantir a igualdade de participación e de oportunidades no mercado laboral, incluída a igualdade de retribución. Impulsar o emprendemento e o autoemprego
femininos.
Impulsar o cambio de valores, actitudes, roles e estereotipos que sustentan a desigualdade de xénero a través dun modelo educativo que promova a igualdade
entre mulleres e homes en todas as súas dimensións.
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RETOS E NECESIDADES
Reforzar a perspectiva de xénero en todas as políticas públicas e nos diferentes ámbitos co fin de contribuír á mellora da calidade de vida, da saúde e ao benestar
integral da poboación feminina, así como á eliminación das desigualdades entre mulleres e homes na sociedade.

4.2.6 Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias articulando unha resposta global e coordinada
RETOS E NECESIDADES
Rematar coa violencia e os estereotipos de xénero.
Protexer e apoiar ás mulleres que sofren violencia de xénero. Fortalecer os mecanismos para a prevención e a rápida detección das distintas manifestacións da
violencia de xénero.
Incidir en medidas de sensibilización sobre as causas e efectos que a violencia de xénero ten sobre as mulleres, sobre os nenos e as nenas, e sobre a sociedade en
xeral
Poñer en marcha programas de concienciación que promovan a inserción laboral das vítimas de violencia de xénero como un medio para conseguir a súa
recuperación integral.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Reforzar a resposta institucional para unha adecuada intervención e atención integral ás vítimas de violencia de xénero.
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PA 4.3 POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA COMO ELEMENTOS CLAVE PARA CONSTRUÍR UNHA SOCIEDADE INCLUSIVA E COHESIONADA E QUE
CONTRIBÚA Á CALIDADE DE VIDA DA CIDADANÍA

4.3.1 Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores
produtivos, facilitando o acceso á cultura da cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e internacionalización. Apoiar á industria
de contidos culturais, dende a artesanía ata o audiovisual, para que aproveite as oportunidades que ofrece un mercado global e
dixitalizado.
RETOS E NECESIDADES
Consolidar unha visión social da cultura como valor esencial e imprescindible para o desenvolvemento integral da sociedade.
Estimular a produción e a distribución cultural, especialmente en galego, por todo o territorio de Galicia, co fin de favorecer a democratización da cultura, isto é,
a inclusión e a participación na cultura de toda a sociedade.
Poñer en valor a cultura e facilitar o acceso á mesma, incidindo na igualdade de oportunidades para todas as persoas.
Asentar un tecido social e empresarial da cultura potenciado e fortalecido que desempeñe una actividade que cree riqueza. Promocionar e apoiar a cultura como
un medio de vida e apostar pola profesionalización das persoas creadoras.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Integrar a cultura e en particular o audiovisual galego no marco das industrias culturais e creativas europeas. Considerar o audiovisual como sector industrial
integrado na industria 4.0, polo seu carácter creativo e innovador na xeración e produción de contidos e situalo en posición de liderado nun momento de continuos
cambios de hábito de consumo e modelos de negocio.
Potenciar o papel da CRTVG como motor de innovación, tanto da industria creativa coma do sector tecnolóxico e como instrumento de difusión internacional de
contidos culturais galegos. Incrementar a relevancia da televisión e da radio pública galega como elemento de tracción de pequenas e medianas empresas.
Avanzar na proxección exterior e a internacionalización da produción cultural de Galicia, logrando que Galicia sexa un referente internacional na xeración de
contidos.
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RETOS E NECESIDADES
Fomentar o uso das novas ferramentas dixitais e tecnolóxicas para o desenvolvemento da cultura en todas as súas facetas, potenciando o posicionamento da
cultura galega no marco da sociedade dixital. Apoiar a innovación cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, así como a colaboración
entre as institucións públicas e privadas e a boa gobernanza no ámbito da cultura.
Garantir a igualdade de oportunidades no acceso á cultura: deseño de espazos e programacións culturais inclusivos asegurándose de que ningún colectivo teña
problemas de acceso por cuestións económicas, de xeito que a cultura actúe como elemento de integración social da poboación máis desfavorecida

4.3.2 Fortalecer a programación e os servizos dispoñibles nas bibliotecas, arquivos, museos e centros de interpretación, para lograr a
participación activa da cidadanía como usuaria destes servizos e como consumidora dunha oferta cultural de calidade
RETOS E NECESIDADES
Consolidar unha visión social da cultura como valor esencial e imprescindible para o desenvolvemento integral da sociedade. Estimular a produción e a distribución
cultural de base por todo o territorio de Galicia, co fin de favorecer a democratización da cultura, isto é, a inclusión e a participación na cultura de toda a sociedade.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Apoiar a innovación e asegurar a calidade dos servizos públicos culturais fomentando o uso das novas ferramentas dixitais e tecnolóxicas para o desenvolvemento
da cultura en todas as súas facetas, potenciando o posicionamento da cultura galega no marco da sociedade dixital.
Asegurar a cobertura territorial do servizo de bibliotecas e integrar ás bibliotecas e outros servizos públicos na súa contorna social a fin de que a poboación na
súa diversidade goce destes espazos máis próximos aos seus intereses.
Facer das bibliotecas e outros espazos culturais públicos ferramentas máis atractivas para a mocidade, reconverténdose en espazos de intercambio e
descubrimento, sobre todo no rural. Apostar pola actualización de fondos e a adaptación de espazos.
Continuar poñendo en valor a cultura e facilitar o acceso á mesma, incidindo na igualdade de oportunidades para todas as persoas.
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4.3.3 Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia como un recurso vivo e accesible.
RETOS E NECESIDADES
Consolidar unha visión social da cultura como valor esencial e imprescindible para o desenvolvemento integral da sociedade.
Promover a difusión e a posta en valor do patrimonio cultural material e inmaterial e fomentar as accións destinadas a investigar e ampliar o seu coñecemento e
as súas necesidades de conservación, restauración e rehabilitación.
Fomentar a I+D+i no sector cultural que permita a salvagarda do patrimonio e propiciar a creación de emprego e riqueza.
Potenciar a innovación dixital aplicada á dinamización e salvagarda do patrimonio e a produción cultural da Comunidade como recurso vivo e accesible e
compoñente fundamental da nosa tradición, identidade e recoñecemento colectivo; incluíndo a lingua galega como creadora de cultura e vehículo de posibilidades
representativas.
Deseñar políticas globais en cuestións relacionadas co patrimonio que cren pasarelas coas políticas sectoriais, sobre todo de ordenación do territorio.
Fomentar os coñecementos tradicionais sobre o patrimonio cultural como recurso que dinamice a vida no mundo rural e urbano.
Fomentar o uso das novas ferramentas dixitais e tecnolóxicas para o desenvolvemento da cultura en todas as súas facetas, potenciando o posicionamento da
cultura galega no marco da sociedade dixital.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Dinamizar a elaboración dos informes de patrimonio natural que permiten preservar a o estado dos bens de interese cultural e natural de Galicia.
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4.3.4

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

Conseguir que a cidadanía teña garantida a posibilidade de vivir en galego en todos os ámbitos, se o desexar.
Conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, priorizando a súa presenza en sectores estratéxicos.
Promover unha visión afable, moderna e útil da lingua galega que esfarele prexuízos, reforce a súa estima e aumente a súa demanda.
Conseguir que a cidadanía teña garantida a posibilidade de vivir en galego en todos os ámbitos, se o desexar.
Incorporar a crecente poboación inmigrante ao galego, garantíndolle, para este fin, unha oferta formativa accesible, gratuíta, atractiva e de calidade.
Reforzar a política lingüística de promoción, coñecemento e uso do galego.
Promover que os produtos culturais de maior demanda na infancia e a mocidade estean dispoñibles en galego, potenciando a subtitulación e a tradución.
Habilitar dentro da cultura xuvenil espazos de uso para o galego, a través dunha oferta de produtos de demanda masiva no eido da cultura, o deporte e do ocio.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Incrementar o apoio ás expresión culturais e de comunicación emerxentes e innovadoras como as redes sociais para que o seu desenvolvemento se faga en galego.
Fomentar a proxección das expresións culturais en galego fóra de Galicia, impulsando programas de tradución a outras linguas.
Posicionar a lingua galega na designación e etiquetaxe dos produtos comerciais e no ámbito empresarial como marca de proximidade, confianza e denominación
de orixe.
Conseguir identificar o galego coa modernidade a través dunha CRTVG conectada cos movementos e tendencias culturais e sociais máis dinámicos e innovadores.

443

TOMO I – PEG 22-30

132804

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

RETOS E NECESIDADES
Potenciar a labor da CRTVG como ferramenta para manter a lingua e a cultura galega como elementos de referencia e de proxección da imaxe de Galicia. Garantir
unha oferta informativa, sobre lecer e cultura tematicamente variada e de calidade.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Apoiar institucionalmente o uso e a promoción do galego nas comunidades de fóra da Galicia territorial nas que ten uso e pervivencia.
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PA 4.4 IMPULSAR A COHESIÓN TERRITORIAL E DESENVOLVER OS SERVIZOS NO TERRITORIO BAIXO O CONCEPTO DE CIDADE ÚNICA.

4.4.1 Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os
valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo industrial.
RETOS E NECESIDADES
Fomentar solo industrial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, con
especial atención ás áreas transfronteirizas con Portugal. Reforzar a conectividade do solo coas vías de comunicación, fundamentalmente alternativas ao
transporte por estrada.
Favorecer a conectividade TIC necesaria para garantir a vertebración dixital do territorio de xeito seguro e sostible. Posta en marcha da plataforma Galicia
territorio intelixente, que consolide en base cartográfica única toda a información en tempo real xerada a través das redes de sensorización, captación de imaxes
e outras fontes de datos.
Ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Establecer catálogos e directrices da
paisaxe, con carácter vinculante en urbanismo, co obxecto de protexer, xestionar e ordenar a paisaxe de Galicia
Mellorar e actualizar a información cartográfica e xeográfica necesaria para o desenvolvemento de estudos territoriais que contribúan a protección da paisaxe e
o seguimento dos instrumentos de ordenación do territorio.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Creación dunha Plataforma Urbanística Dixital de Galicia que permita a tramitación integral dos instrumentos de planeamento territorial e urbanísticos, a través
dun modelo de sistemas que dea soporte ao proceso completo de tramitación e posibilite de xeito seguro e transparente o intercambio e acceso á información a
todos os axentes implicados no proceso.
Manter actualizadas as directrices de ordenación do territorio de Galicia.
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1.

ENFOQUE ESTRATÉXICO XERAL DO PEG 2022-2030
Estrutura

1.1.

O obxectivo xeral do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 (PEG) podería enunciarse do seguinte
xeito: Deseñar as liñas estratéxicas de actuación que convertan a Galicia nunha rexión máis verde,
máis dixital, máis resiliente e mellor adaptada aos retos actuais e futuros, que converxa en
riqueza coa media española e europea, a partires dun modelo de crecemento sostible e inclusivo
baseado no aumento da produtividade a través da innovación, a internacionalización, o apoio ás
transicións ecolóxica e dixital, o fomento da calidade do emprego e do produto, e o aumento do
benestar da cidadanía galega, en especial o dos máis desfavorecidos, para seguir a artellar unha

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

sociedade ben formada, libre e cohesionada.
¿Que pretende o Plan?

Deseñar a

Galicia do
futuro,
poñendo no centro
o reto

demográfico

Favorecer os valores
diferenciais de
Galicia como motores de

desenvolvemento

1.

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

Superar o impacto
causado pola Covid-19
e lograr unha

recuperación
sostible,

resistente e
inclusiva

Promover
unha sociedade
moderna,
competitiva,
solidaria e

cohesionada

Amosar unha senda

rigorosa
e estable de

previsible,

actuación do goberno,
impulsar e coordinar
as diferentes
estratexias

Deseñar a Galicia do futuro, poñendo no centro o reto demográfico que implicará
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deseñar e impulsar novas medidas de dinamización, pero tamén outras para garantir o
benestar dunha sociedade máis avellentada.
2.

Impulsar medidas que favorezan o paso cara unha Galicia máis ecolóxica e
climáticamente neutra, máis dixital, máis resistente e mellor adaptada aos retos actuais
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e futuros, con capacidade de axuste para afrontar posibles crises e cun sistema sanitario
reforzado e eficiente.
3.

Dar un pulo ao modelo baseado na innovación e o capital humano, que favoreza unha
sociedade moderna, competitiva, solidaria e cohesionada social e territorialmente, con
altas taxas de emprego e que sexa de calidade. Aumentar a produtividade incrementando
o valor engadido dos seus produtos e posicionándoos en calidade e deseño.

4. Favorecer os valores diferenciais de Galicia como factores de desenvolvemento entre os
que destacan a lingua, a cultura e o medio ambiente, para facer de Galicia un lugar
atractivo para traballar, investir e convivir.
5.

Superar o impacto económico e social causado pola pandemia da COVID-19 e lograr unha
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recuperación sostible, resistente e inclusiva, que fomente o emprego de calidade e axude
a modernizar o tecido produtivo, a través do impulso de proxectos de importancia
estratéxica.
6. Mostrar unha senda previsible, rigorosa e estable de actuación do goberno, impulsar e
coordinar as diferentes estratexias sectoriais da Xunta de Galicia a medio prazo.
En aras de acadar estes obxectivos, desenvólvense as prioridades de actuación e obxectivos
estratéxicos que se agrupan en cinco eixes:
•

O reto demográfico

•

Galicia verde e sostible

•

Competitividade e crecemento

•

Cohesión social e territorial

•

Gobernanza
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Eixe 1: O reto demográfico
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Eixe 2: Galicia verde e sostible
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Eixe 3: Competitividade e crecemento

Eixe 4: Cohesión social e territorial
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Eixe 5: Gobernanza

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

Eixe 1

1.1. Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida
profesional e a privada
1.2. Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias
1.3. Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade
1.4. Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
2.1. Fomento dunha economía baixa en carbono baseada en fontes de enerxía máis limpas e
menos agresivas co medio ambiente, dando prioridade as fontes de enerxía renovables.
Potenciar a eficiencia enerxética en todos os sectores: público, industrial e doméstico
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Eixe 2

Eixe 3

2.2. Garantir unha mobilidade sustentable
2.3. Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de emerxencias,
incluídos os efectos do cambio climático, e aumentar a resiliencia fronte aos riscos
relacionados co clima e os desastres naturais
2.4. Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio,
dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e a protección do
patrimonio natural
3.1. Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías
avanzadas
3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible
3.3. Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o
emprendemento
3.4. Promover as infraestruturas produtivas e as de rede
3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e
competitivo
3.6. Fomentar o turismo sustentable e de calidade
4.1. Promover unha educación inclusiva e de calidade
4.2. Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en particular ás persoas máis
desfavorecidas e apoiar a integración socioeconómica da poboación retornada e inmigrante

Eixe 4

Eixe 5

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5.3 Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa
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Principios horizontais

1.2.

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

Autoridades públicas rexionais e locais: sendo as diferentes Consellerías da Xunta de
Galicia as encargadas de recompilar toda a información facilitada polas unidades
administrativas participantes.
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2.

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

3.

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

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

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

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

Igualdade de xénero e non discriminación
A igualdade de oportunidades é un principio xeral cuxos dous aspectos son: a igualdade entre
mulleres e homes e a igualdade de trato entre as persoas (non discriminación). Este principio
xeral debe aplicarse en todos os sectores, en especial na vida profesional, a educación e o acceso
á asistencia sanitaria, os bens e servizos.
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A promoción da igualdade debe ser un principio básico das políticas públicas, xa que constitúe
un valor fundamental dunha sociedade democrática moderna e á súa vez é un factor de impulso
do crecemento económico e da prosperidade.
O presente Plan Estratéxico identifica, dentro do diagnóstico da situación socioeconómica e na
matriz DAFO, as necesidades relacionadas coas fendas de xénero e a discriminación de persoas
existentes nos distintos ámbitos de actuación. Para permitir a redución das mesmas definíronse
unha serie de obxectivos estratéxicos e prioridades de actuación que contribúen, a través de
accións específicas, a esta finalidade.
Ademais das actuacións de carácter específico, debe terse en conta a igualdade de xénero e entre
persoas como un principio horizontal, de xeito que a dimensión de xénero e de non
discriminación, como estratexia de mellora das políticas públicas, implica que ningún aspecto da
realidade económica, social, cultural e política, e en consecuencia tampouco ningunha
intervención que teña lugar desde os poderes públicos, sexa alleo ás persoas. En definitiva, a
análise da realidade das persoas debe ter en conta ambas dimensións, o que implicará coñecer a
situación, as necesidades, as achegas e saberes de mulleres e de homes.
Os principais aspectos nos que se pretende incidir, tendo en conta a perspectiva de xénero e de
non discriminación nas diferentes políticas públicas, son fundamentalmente:
1. Combater os estereotipos. Os estereotipos son unha das causas profundas da desigualdade

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

entre homes e mulleres e afectan a todos os ámbitos da sociedade. As expectativas
estereotipadas baseadas en normas fixas para mulleres e homes, nenas e nenos limitan as súas
aspiracións, as súas eleccións e a súa liberdade e contribúen en gran medida á brecha entre
mulleres e homes e entre as distintas esferas da sociedade.
2. Prosperar nunha economía con igualdade de xénero e entre persoas, tratando de:
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- Aumentar a participación das mulleres e de persoas afectadas por algún tipo de discriminación
no mercado de traballo
- Mellorar a conciliación da vida privada e la vida profesional
- Eliminar a brecha salarial e de pensións entre homes e mulleres
3. Igualdade nos postos de mando en todos os ámbitos da sociedade, de forma que exista
equilibrio na toma de decisións e na política e que non se desperdicie o talento e a capacidade
das mulleres.

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

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

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

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

1
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-

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

-

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

-

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

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

-

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

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

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

POBOACIÓN EN GALICIA E CAMBIOS GLOBAIS
Ficou apuntada a imposibilidade de abordar o estado da poboación en Galicia á marxe dos
cambios globais e a necesidade de situalos nun contexto espacial máis amplo, como o español e
europeo principalmente, sen esquecer como se insire en dinámicas mundiais como mostran os
datos seguintes, referidos principalmente á progresión da lonxevidade humana e á súa
interacción cos cambios no sistema reprodutivo.
Dende hai máis dun século e medio a lonxevidade humana está a aumentar a un ritmo de tres
meses cada ano. Unha evolución tan extraordinariamente continuada, que precisou dunha
notable extensión temporal, produciu, e segue a producir, unha profunda transformación no
sistema reprodutivo humano. É ben sabido que a especie humana mantivera en decenas de miles
de anos unha esperanza de vida ao nacer de entre 30 e 40 anos, explicable, en gran medida, pola
alta mortalidade infantil e xuvenil, o que significaba que nunha parte moi substantiva os
nacementos estaban abocados a unha morte temperá. Esta elevada mortalidade facía necesaria
unha alta fecundidade para poder garantir a substitución das poboacións adultas e, xa que logo,
a reprodución da especie. Compréndese así que o aumento da esperanza de vida nas proporcións
sinaladas alterara en profundidade este escenario. Este proceso secular de alteracións tan
profundas é o que se coñece como transición demográfica ou, para algúns autores, como

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

26

TOMO II – PEG 22-30
132832

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

A NATUREZA DOS CAMBIOS NO MODELO REPRODUTIVO
Tras século e medio de diminución da mortalidade a todas as idades e con esperanzas de vida
que superan ben os oitenta anos, as xeracións galegas foron adaptando, ao igual que noutras
sociedades da nosa contorna, o seu esforzo reprodutivo a un escenario de alta supervivencia (de
aí que se fale de eficiencia reprodutiva aínda considerando o feble índice sintético de
fecundidade). Hoxe en día, o aumento do tempo de vida e a superposición de xeracións (pola
diminución da mortalidade tamén nas idades adultas) xogan o papel que hai un século
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desempeñaba a alta natalidade no sistema reprodutivo.
En Galicia, como no conxunto de España, o retroceso da mortalidade -aínda tratándose dun
proceso secular- debuxa nos últimos tempos unha forte aceleración, o que se traduce nunha
prolongación da vida ata límites insospeitados hai poucas décadas. Proceso que a irrupción da
COVID-19 está a frear, espérase que de xeito conxuntural, como parecen apuntar os datos xa
dispoñibles do Movemento Natural da Poboación do INE e IGE.
Se acudimos como indicador da mortalidade á esperanza de vida ao nacer, en Galicia a diminución
foi de medio ano, pasando dos 83,8 anos de 2019 aos 83,3 de 2020 segundo datos provisionais
dos institutos estatísticos referidos. No conxunto de España a diminución da esperanza de vida
nese mesmo período foi de 1,3 anos.
Parece previsible que a esperanza de vida se ralentice nos vindeiros trinta ou corenta anos debido
á diminución radical da mortalidade infantil e xuvenil – enténdese que con taxas tan baixas de
mortalidade infanto-xuvenil resulten difícil de repetir as espectaculares ganancias en esperanza
de vida da ultima centuria- e polas limitacións biolóxicas na progresión da lonxevidade. Un tema
sometido a ampla discusión no eido científico.
A observación da evolución da mortalidade foi perdendo parte da súa capacidade explicativa á
hora de medir a saúde e o benestar da poboación, en parte debido á importancia crecente das
enfermidades crónicas, que se estima se están a incrementar por causas directas e sobre todo
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

indirectas da pandemia da COVID-19. O aumento da esperanza de vida ocorrido nas últimas
décadas provocou que o interese non se centre só no aumento dos anos de vida, senón en saber
se tal aumento se produce á conta de anos en boa saúde ou, pola contra, á conta dun aumento
da morbilidade e a mala saúde.
O outro reto que enfronta a poboación en termos de mortalidade é o de conseguir reducir as
desigualdades sociais ante a morte. Do mesmo xeito que no resto de poboacións, no caso galego
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existen diferenzas en mortalidade segundo o grupo social de pertenza. Nivel de estudos, lugar
de residencia, clase social ou ser home ou muller, determinan a cantidade de anos por vivir e a
calidade coa que se vivan os mesmos. A publicación recente do Atlas Nacional de Mortalidade en
España 2021 (realizado a partir de máis de dez millóns de rexistros de mortes entre 1989 e 2014,
financiado pola Fundación Fisabio), revela a forte incidencia da pobreza e escaseza de recursos
materiais e formativos na mortalidade. O Atlas mostra moi detallados resultados para Galicia.
Situar no centro os logros e éxitos que, como sociedade significa para Galicia ter acadado os
actuais niveis de supervivencia, non permite esquecer que unha sociedade lonxeva, como a galega,
que cómpre insistir conseguiu reducir ao mínimo os anos de maior capacidade produtiva perdidos
por mortalidade, non enfronte importantes retos, entre os que cómpre salientar a baixa
fecundidade sinalada, a prolongación da etapa da mocidade, a evolución da saúde e a redución
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das desigualdades na mortalidade e na saúde.
Verbo do comportamento da fecundidade en Galicia, cabe mencionar a incidencia que sobre o
seu descenso está a ter a prolongación da etapa da mocidade e a súa tardía emancipación do
fogar familiar (en 2020 a porcentaxe de poboación de 18 a 34 anos que vive cos pais é do 64,2 por
cento; no caso dos homes é do 68,8 por cento mentres que nas mulleres é de 59,5 por cento). Isto
en parte explica tamén o continuo aumento da idade media á maternidade, 32,8 anos en 2019,
mentres que no conxunto de España era nese mesmo ano lixeiramente inferior, de 32,3, e na UE27 de 30,9 anos. Tan só un 5,1 por cento dos fogares está formado por persoas menores de 35
anos; 4,2 puntos menos que hai dez anos.
Pola súa especial relevancia nas dinámicas demográficas, e de maneira moi especial no
achegamento á comprensión dos comportamentos reprodutivos, faise necesario atender á
situación da mocidade, que enfronta un porvir eivado pola crise financeira de 2008 e polo parón
económico provocado pola pandemia dende marzo de 2020.
No estudo da medición do fenómeno “emancipación” hai que empezar sinalando a dificultade de
asignarlle un período de anos en canto ao seu inicio. Resulta evidente que a día de hoxe a maioría
de idade legal (18 anos) non mostra adecuación co comezo do período de emancipación; parece
unha idade excesivamente temperán para os usos sociais actuais. Máis complicado aínda resulta
tratar de establecer o límite superior debido á evolución das circunstancias sociais, económicas
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e culturais moi diversas.
A ampliación do período de estudos e o retraso na incorporación á actividade laboral, a
conxuntura do mercado de traballo, a maior ou menor accesibilidade a unha vivenda ou as
actitudes familiares definen as circunstancias que regulan o calendario da emancipación. Se
atendemos aos datos do cuarto trimestre de 2018 presentados polo “Observatorio de la
Emancipación del Consejo de la Juventud de España” menos da metade das persoas mozas de
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Galicia eran “activas” no mercado de traballo, o que é dicir que estaban traballando ou estaban
na procura de traballo. No caso de estar ocupando un posto de traballo, insiste o Observatorio
da emancipación en que o risco de que estiveran subocupadas e sobrecualificadas era superior no
caso da mocidade galega ao da maioría das comunidades autónomas.
Un cambio significativo, que viña agromando dende 2010 como resultado da crise que se
manifesta en 2008, o constitúe o feito de ser a mocidade agora un colectivo en risco de pobreza.
En xuño de 2021 o 32 por cento da poboación española de entre 20 e 29 anos estaba en risco de
pobreza ou exclusión social, fronte ao 16 por cento do grupo de maiores de 65 anos. Entre as
causas está a tradicional precariedade do mercado de traballo, entre as súas consecuencias, que
dous de cada tres persoas mozas viva no fogar familiar. Se ben a mocidade non é un todo
homoxéneo, e non todos son igual de vulnerables. O risco de pobreza ou exclusión é triplo para a
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xente que non rematou o instituto que para os universitarios; igual que inflúen as carencias
económicas e culturais do fogar familiar. Outro caso extremo é o da mocidade inmigrante, porque
case a metade está en risco de pobreza (un 45 por cento, fronte ao 20 por cento do grupo nacido
en España).
O presente PEG 2022-2030 sitúa como unha prioridade de actuación dentro do Eixe 1 (o reto
demográfico) “acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre
a vida profesional e privada”, con especial atención nos seus obxectivos estratéxicos á
empregabilidade xuvenil e á adecuación da súa formación ás necesidades do mercado laboral así
como á adquisición e acreditación de competencias profesionais.
Engádese ao respecto no “diagnóstico da situación actual” que a taxa de paro da poboación nova,
de entre 16 e 29 anos (no último trimestre de 2020) era de 26,3 (25,2 por cento nos homes e 27,5
por cento nas mulleres), “con cocientes que se sitúan máis de dez puntos por riba dos valores
medios de Galicia e España”. Neste mesmo eixe de “O reto demográfico” a prioridade de “Mellorar
a atención ao benestar e á calidade de vidas das familias” que sitúa coma un dos seus obxectivos
estratéxicos “mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias
e capacidades...”.
Polo que respecta aos temas de acceso á vivenda por parte da mocidade, cómpre salientar que
outra das prioridades dentro deste primeiro eixe de “reto demográfico” é a de “mellorar o acceso
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á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para as persoas mozas e/ou
en situación de vulnerabilidade”.
Na diagnose e análise DAFO do Tomo I enuméranse unha serie de problemas que explican en boa
medida a tardía emancipación da mocidade. Un problema que alcanza non só ás persoas que o
padecen se non que se amplía ao conxunto da sociedade. Considérase que ningunha outra
cuestión hipoteca de maneira tan rotunda o futuro dun país. Velaí que enfrontar a xestión do reto
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demográfico, ou articular estratexias de xestión demográfica si se prefire, implique poñer o
acento na importancia estratéxica dos temas que teñen como protagonista á mocidade. Sabemos
sobradamente que nas dinámicas de poboación en Galicia está a pesar de maneira extraordinaria
a prolongación da etapa da xuventude, nun momento en que a pandemia está a agravar o retraso
na emancipación residencial e na autonomía persoal deste grupo de idade.
Dende unha perspectiva de “dinamización demográfica” é fundamental, promover a educación
para a autonomía e facilitar con medidas de impulso a transición entre formación e emprego,
mellorando a calidade do emprego ofrecido á mocidade e favorecendo o seu emprendemento e o
desenvolvemento dos seus proxectos vitais.
Aos efectos derivados da tardía emancipación da mocidade sobre a fecundidade súmase o
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impacto da pandemia da COVID-19 sobre a mesma no coñecido contexto de morbilidade e
mortalidade da crise sanitaria, cando ademais é sobradamente sabida a resposta regresiva da
fecundidade aos shocks económicos, ao desemprego e, por outra parte, a influencia do clima de
incerteza económica xerada pola pandemia.
Non sorprende así que neste contexto se agarde no corto prazo un descenso da fecundidade como
xa parecen apuntar os datos que se van coñecendo. De feito as últimas estimacións do INE sobre
os nacementos en España en 2021 presentan a cifra máis baixa desde 1941. Un descenso debido
por un lado á decrecente fecundidade, que vai baixando lentamente e non remonta, e de maneira
moi especial debido tamén ao descenso da poboación en idade fértil. Lembremos que a idade á
primeira maternidade cada vez se retrasa máis. Con todo, parece advertirse que os efectos da
COVID sobre a redución do número de nacementos non están a ser tan negativos como o foi na
crise do 2008.
A crianza infantil, alicerce da vida familiar, é un dos aspectos que máis están a cambiar. O
descenso das taxas de fecundidade podería indicar a nivel xeral, por unha banda, que as mulleres
teñen máis voz e poder de decidir se teñen descendencia, canta e cando tela. Pero tamén se sabe,
e trátase dun aspecto que se coñece ben para o caso de España e de Galicia en particular, que
mulleres e homes teñen menos fillas e/ou fillos do que desexan.
As previsións que se albiscan sitúan no medio-longo prazo unha recuperación parcial da
fecundidade, difícil se non se supera a incerteza económica e tamén vital derivada da pandemia,
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se ben esa recuperación vai estar sempre mediatizada pola estrutura de idades e o maior ou
menor retraso na idade das nais ao primeiro nacemento.
Como ficou sinalado, desde o momento no que a fecundidade cae redúcense o número dos
nacementos entre nais menores de vinte e cinco anos e aumenta a proporción de nais de entre
vinte e cinco e trinta e cinco anos e inclusive máis alá. O número de nacementos de nais de corenta
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anos está a aumentar continuamente desde o ano 2000. Así a idade media á primeira maternidade
está a experimentar unha progresiva variación á alza, pasando de 25,70 anos en 1989 a 30,23 anos
en 2008 e 31,93 no 2019 (so superada nese ano polas mulleres do País Vasco cunha idade media á
primeira maternidade de 31,94. A media española situábase en 2019 nos 31,10 anos). E xa resulta
ben coñecido o efecto combinado do atraso na fecundidade e na emancipación da xente nova.
Nas últimas décadas a diminución da fecundidade acompañouse en Galicia, como na xeneralidade
das áreas desenvolvidas, de importantes cambios que afectan ao papel das mulleres e á familia.
Cambios que van ligados á permanencia das mulleres no mercado de traballo, ao seu novo papel
na sociedade e á transformación da organización da reprodución demográfica. Coa progresiva, e
hoxe moi significativa, presenza das mulleres no mercado laboral e a súa crecente conquista do
espazo público, a articulación entre familia e traballo eríxese nunha problemática central, ao
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descansar tradicionalmente nas mulleres a atención aos coidados familiares, un tema
amplamente documentado para Galicia. E mesmo nun contexto de crise como o actual, a familia,
cunha visión máis aberta do seu modelo, está a ganar peso como sostén fronte á crise.
Facilmente pode apreciarse do ata aquí sinalado que Galicia, como o conxunto de España,
completou hai décadas o seu proceso de “transición demográfica” (que no caso de Galicia tería
unha referencia significativa en 1986). Reparemos en que a fin da transición demográfica significa
tamén a fin do crecemento vexetativo. Xa non estamos ante poboacións crecentes en ausencia
de migracións. Velaí a especial importancia que, entre as variables demográficas, se lles asigna
aos movementos migratorios sobre os que na Diagnose se ofrecen pormenorizados datos.
Gráfico 1. Evolución da poboación de Galicia.
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Co fin da transición demográfica remataba, como vimos, un período de crecemento poboacional
excepcional, aínda que máis moderado en Galicia, como reflicten ben os seguintes datos:
2.073.638 eran os habitantes en 1900. Unha poboación en aumento ata inicios dos anos 80 do
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pasado século (2.800.000), con discretas variacións despois ata situarse a 1 de xaneiro de 2020
en 2.701.819 habitantes (Gráfico 1).
Galicia segue a estar inmersa na serie de transformacións características da “segunda transición
demográfica” ligadas ao incremento da mobilidade e a importantes cambios familiares, sociais,
económicos e de valores, que entrañan unha crecente diversificación e complexidade nas
traxectorias de vida individuais e familiares. Procesos estes últimos que se están a vivir cunha
inusitada rapidez.

O CAMBIO NA ESTRUTURA DE IDADES DA POBOACIÓN
Outra consecuencia da transición demográfica é o cambio na estrutura por idades da poboación.
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A idade media da poboación residente en Galicia, a 1 de xaneiro de 2020, é de 47,5 anos, case
catro anos superior á idade media de España. Idade que está a aumentar a un ritmo de 0,2 anos
cada período. Como acontece coa observación do comportamento das variables demográficas, en
Galicia rexístranse importantes variacións por sexo e tamén na súa representación territorial.
Con respecto ao primeiro, os homes teñen de media 45,8 anos e as mulleres 49,0. A distribución
no territorio revela, algo xa sabido por outra parte, que son as provincias orientais as máis
envellecidas mentres que Pontevedra rexistra a menor idade media.
A evolución da estrutura etaria da poboación constitúese no acontecemento demográfico actual
máis relevante no mundo de hoxe en día. Asístese a tres tipos de cambios a este respecto: i) caída
da dependencia da franxa de poboación que se sitúa entre 0 e 15 anos, é dicir, o coeficiente entre
este grupo de idade menor de 15 anos e o da poboación considerada “tradicionalmente” activa
(entre 15 e 64 anos); ii) cambios na cantidade de adolescentes e persoas adultas mozas (15-30
anos); e iii) a crecente proporción de persoas maiores (65 e máis anos). Entre este grupo de
maiores a representación das mulleres é máis elevada, como se reflectía na esperanza de vida
diferencial. Sen embargo nacen máis homes que mulleres; exceso que se mantén ata que a maior
mortalidade diferencial masculina elimina esa avantaxe inicial, xa moitos anos despois, en torno
aos cincuenta anos.
A nova estrutura de idades afecta tamén de maneira directa a outros ámbitos sociodemográficos.
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As formas de convivencia e as estruturas dos fogares (dos que se fai unha ampla análise no
Informe Galicia perspectivas demográficas, 2018) son distintas en cada idade, de maneira que a
nova estrutura implica así mesmo un maior peso dos fogares característicos da vellez, co que
diminúe o seu tamaño medio, aínda que isto último non só cabe atribuílo ao envellecemento da
poboación.
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Unha poboación que para reproducirse a si mesma “precisa” menos nacementos, porque a
xeneralidade dos seres nacidos sobreviven durante longas traxectorias de vida, convértese nunha
poboación con menos menores e máis persoas de máis idade. A comparativa das pirámides de
1900 e de tempos máis actuais dan boa conta destes cambios, como se reproduce nas páxinas da
Diagnose do Tomo I, nas que se inclúe necesariamente diversas series de índices, gráficos,
histogramas, táboas e mapas que reflicten as vicisitudes históricas da poboación e a súa situación
actual.
Como as necesidades e capacidades das persoas varían no seu curso de vida, as consecuencias da
variación da estrutura etaria poden ser significativas. Na infancia consúmese máis do que se
produce e necesítanse moitos recursos para alimentación, vestimenta, vivenda, atención médica
e educación. A xente adulta, pola contra, tende a aportar máis do que consume, xa sexa mediante
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o traballo e/ou o aforro. A contribución neta das persoas maiores sitúase nun punto intermedio
(pero con importantes contribucións ao PIB, como se aborda para Galicia no Informe Galicia
Perspectivas Demográficas (2018).
Temos en Galicia, ao igual que en España, toda unha xeración que está a chegar á idade maior
con máis saúde, máis experiencia, máis coñecementos e unha posibilidade real de contribuír
activamente á sociedade, como xa sabemos que sucede. Hai que crear espazos e preparar á
sociedade para un cambio na construción social do que é a vellez. Unha vellez que participa
activamente, entre outras actividades, en traballo de sostén familiar e na economía social.
Reparemos unha vez máis en que a terceira idade (a da “senescencia” que Alexander Kalache
prolonga ata os 80-85 anos) e a cuarta idade son hoxe as etapas da vida nas que máis evidentes
están a facerse en Galicia as consecuencias do cambio demográfico. Por primeira vez accede á
vellez a maior parte dos individuos nacidos de calquera xeración e o peso nunca visto das persoas
maiores no conxunto da poboación elevou notablemente a importancia e a atención prestada á
súa saúde.
As persoas nonaxenarias e centenarias son as que están a rexistrar un maior crecemento na
actualidade. Así as persoas de 90 e máis anos representaban o 1,77 por cento da poboación en
Galicia, proporción que se eleva a 1,86 por cento en 2021 segundo as estimacións do INE. As
persoas de 100 anos e máis alcanzaban en Galicia unha representación do 0,04 por cento en 2020
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e de 0,05 por cento en 2021. Son datos relevantes que indican que se están alcanzando cada vez
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Asístese pois a unha configuración por idades nova á vez que se reafirma a supervivencia ata
idades maduras e avanzadas en escenarios dominados por unha menor natalidade. Sen que nada
neste escenario nos autorice a falar de declive demográfico desde unha perspectiva científica.
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Dentro do colectivo de persoas maiores en Galicia (coa súa acusada e ben coñecida feminización),
as diferenzas entre homes e mulleres non só existen obviamente como no resto da poboación,
senón que a maior parte das brechas existentes se agudizan debido ao peso cultural e social en
que a sociedade pertencente a estas xeracións foi socializada. Cómpre ter en conta o nivel
educativo das persoas maiores á hora de interpretar a desigualdade que marcou ás actuais
xeracións de mulleres de máis idade (un dato ben expresivo dánolo o feito de que aínda no ano
2017 as mulleres maiores duplican a taxa de analfabetismo dos varóns). Pensemos que,
obviamente, o nivel de instrución é máis baixo canto máis avanzada é a idade. Entre as persoas
maiores – se ben nos últimos corenta anos houbo un cambio notable no que afecta ao seu nivel
educativo-, aínda quedan bolsas de analfabetismo e poboación sen estudos (máis acusado no caso
das mulleres) que reflicten escaseza dotacional escolar e condicións de vida e desenvolvemento
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que non lles permitiron acceder ou seguir no sistema educativo no seu momento.
A desigualdade en saúde a idades avanzadas é un reflexo da desigualdade ao longo do ciclo vital.
Así, as mulleres esperan vivir máis anos, pero con peor saúde; as persoas con menor nivel de
estudos tamén viven menos anos e un maior número deles con mala saúde.
Cabe pensar que nos próximos anos o aumento dos niveis educativos da poboación maior
asociado ao cambio xeracional, especialmente entre as mulleres, xogará un papel positivo nos
niveis agregados de saúde e mortalidade da poboación. Nun recente traballo de especialistas no
tema téimase en que ese cambio debería vir acompañado de políticas que mitiguen as
desigualdades entre, e dentro, dos diferentes grupos socioeconómicos, especialmente se
consideramos a marxe de mellora aínda existente se se controlan, entre outros, os factores
subxacentes á mortalidade evitable. Factores que están relacionados cos hábitos e estilos de
vida, coas condicións laborais e o status, con aquilo denominado a “alfabetización en saúde”
(health literacy), co uso do sistema sociosanitario.
Os anteriores factores, que así mesmo evidencia o Atlas Nacional de Mortalidad en España, 2021,
enfróntanos ás fortes desigualdades sociais e económicas existentes, andaina que será aínda
máis perentoria polos efectos sociais e económicos derivados da COVID-19. Entre especialistas
no tema hai xa coincidencia en sinalar que a epidemia agrandou as desigualdades sociais e
económicas preexistentes á mesma.
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É de interese salientar tamén que os cambios na estrutura etaria poden promover o crecemento
económico, ofrecendo o que se coñece como un dividendo demográfico, é dicir un impulso ao
ingreso per cápita asociado coa caída da fecundidade, que reduce a carga de dependencia da
mocidade, aumenta a proporción da xente en idade de traballar e permite redistribuír os recursos
para outros fins: en lugar do sustento da infancia, permite outros investimentos máis rendibles
a curto prazo e investir en educación e en investigación e desenvolvemento.
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Cómpre decatármonos que, tamén ao nivel mundial, as persoas de 15 a 24 anos de idade superan
hoxe (32 por cento) ás de sesenta e máis, proxectándose que ambos os dous grupos de idade
hanse igualar en 2026; deseguido o grupo das persoas maiores de sesenta han superar ao grupo
de idades mozas, proceso que xa tivo lugar nas economías avanzadas desde 1984.
Pero non só están compostas as poboacións postransicionais por máis persoas de máis idade, se
non tamén de máis idades. A prolongación da traxectoria de vida xerou novas idades e non só ao
final da vida. Persoas nonaxenarias e centenarias, como vimos, son as poboacións que están a
rexistrar un maior crecemento na actualidade, pero o aumento na duración da vida provoca o
retraso de moitas transicións no curso de vida e a creación de novas idades. Entre a infancia e a
adultez fixo a súa aparición a adolescencia; o mocidade estase a prolongar; distínguense novas
etapas entre o grupo de maiores. Estase, en definitiva, ante sociedades máis plurais dende o
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punto de vista etario.

A DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN NO TERRITORIO
Poboación e territorio tecen entrámbolos dous unha matriz de condicionantes mutuos que teñen
que ver, no presente e no longo tempo, coas condicións naturais do entorno, coas habilidades
culturais para a supervivencia, coa facilidade dos fluxos de bens e servizos, con factores
institucionais ou políticos... Un bloque de variables interactivas que definen, conxunta e
indivisiblemente, as condicións para o asentamento das poboacións sobre os territorios. Formas
de asentamento, claro está, cambiantes en función dos distintos tempos vividos. Velaí que a
lóxica territorial, ou a contemplación das formas de asentamento se se prefire, reflicta distintos
comportamentos segundo o momento e o ámbito territorial analizado.
Nun país como Galicia dotado dunha grande unidade estrutural básica e que á vez encerra
grandes contrastes internos, estes, obviamente, manifestaranse con rotundidade ao descender
a nivel comarcal e municipal. Constátanolo os distintos patróns demográficos que se incardinan
na súa lóxica territorial recente e que se reflicten nas distintas dinámicas territoriais.
No conxunto de España, como describiu o recente informe anual 2020 do Banco de España
publicado o 13 de maio do 2021, entre 1950 e 1991 produciuse un éxodo rural cara ás cidades
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derivado da perda de peso do sector agrario en favor da industria e os servizos, o que levou a que
a taxa de persoas que viven nas cidades se incrementase dende o 59 por cento ata o 79 por cento.
Dende entón ate agora o incremento foi lixeiro, ata acadar o 80,8 por cento, derivado case en
exclusiva do crecemento vexetativo. Unha tendencia que non é propia senón global, máis aínda a
nivel europeo, onde oito de cada dez persoas viven a día de hoxe nas cidades. “As provincias con
maior incidencia de concellos en risco de despoboamento son aquelas nas que a capital de
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provincia é máis pequena”, sinálase no informe, mentres “os pobos rurais próximos aos núcleos
urbanos teñen máis dinamismo a medida que os custos de transporte foron caendo” e se rompeu
a unidade entre lugar de residencia, traballo e ocio.
A este profundo cambio demográfico, económico e social non foi allea Galicia, que o inicia a
mediados da década de 1950, e que deseguido entrou nunha fase de rápida aceleración, que tivo
unha das súas manifestacións territoriais no acusado proceso de urbanización; co que así mesmo
entraña este proceso de mudanzas nas estruturas económicas, produtivas e sociais. Nun breve
espazo de tempo Galicia pasou de ser unha sociedade cunha elevada proporción de poboación
rural, ocupada maioritariamente no sector agrario, e unha escasa (en números relativos)
poboación urbana, a inserirse nun modelo territorial de base urbana, industrial e terciaria.
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A intensidade dos cambios ocorridos nos últimos setenta anos pódese seguir facilmente do
simple dato de que a día de hoxe apenas a cuarta parte dos habitantes do rural galego teñan a
agricultura como actividade principal. O rural galego, que representa máis do 80 por cento do
territorio da nosa Comunidade Autónoma, tan só acolle ao 25 por cento da poboación e aporta
menos do 20 por cento do PIB da Comunidade.
Os cambios nas estruturas demográficas e sociais, e no aparello produtivo, ligados á implantación
dun modelo que terminaría tipificando á sociedade galega das últimas tres décadas de
esencialmente urbana, deixarían o seu sinal na existencia dunha serie de patróns demográficos
ben diferenciados. Estase así a facer referencia de áreas rurais do interior de Galicia moi
envellecidas e cun marcado retroceso poboacional; de vilas que desempeñan o papel de pequenas
cabeceiras comarcais nese espazo interior deprimido; de cidades reitoras que á súa vez, no seu
interior, presentan distintas situacións sociodemográficas; de periferias urbanas con diferentes
tipoloxías habitacionais no seu seo (urbanizacións de luxo, “adosados” ou encostados, barrios
dormitorio e poboacións máis ou menos tradicionais); de áreas litorais cunha ocupación do solo
similar á das periferias urbanas, nas que existen vilas de economía bastante diversificada e
centralizan pequenas comarcas; e de ámbitos litorais máis deprimidos economicamente.
Hoxe a poboación galega, malia que carece de grandes centros urbanos, é fundamentalmente
urbana, como se reflicte na clasificación sobre o grao de urbanización proposta polo Instituto
Galego de Estatística (IGE) e que se presenta na Diagnose.
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A Galicia das cidades, das vilas e dos espazos periurbanos derivou cara unha nova condición onde
a distinción entre dentro e fóra se dilúe e onde a orde xerárquica característica do vello espazo
urbano da paso á heteroxeneidade, á fragmentación e á dispersión. Unha aceleración da
urbanización que, como cabía esperar, implicou unha drástica redución dos efectivos humanos no
rural. O resultado é unha forma urbana descontinua e caracterizada polas baixas densidades,
cunha configuración apoiada en accións individuais e pola repetición de construcións illadas; un
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espazo conformado polas tensións entre este e a sociedade que o habita. Porén non é só a
morfoloxía urbana a que cambia impulsada pola acelerada dinámica social, é o territorio ao
completo o que muda.
Nesta nova configuración do espazo as vías de comunicación e as infraestruturas adquiren un
papel central. Serven, por unha banda, de soporte físico que posibilita a transformación do
territorio e por outra, alternan o factor tempo e as distancias, reducindo ambos a meros
percorridos e provocando unha maior aproximación entre o centro urbano e a periferia. Así, a
periferia adquire novas características de accesibilidade. E a mobilidade cobra unha importancia
significativa. Pensemos que en Galicia a grande dispersión dos asentamentos de poboación
tradicionais, a extensión da cidade difusa e o carácter policéntrico da rede urbana outórganlle un
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papel chave á mobilidade comarcal e supracomarcal.
O acelerado proceso de “urbanización“ primeiro e a crecente ocupación urbana do territorio, a
costa dun rápido decrecemento demográfico en amplos espazos rurais do país, fixo esvaecer os
xa de seu borrosos límites entre o rural e o urbano. O tradicional carácter disperso dos
asentamentos humanos en Galicia dificulta, máis que en outras partes de España, a adopción de
calquera tipo de taxonomía de clasificación nas categorías “urbana” e “rural”, unha distinción que
é cada vez máis nebulosa. As persoas viven, traballan e consumen tanto nas áreas rurais, cada
vez máis vinculadas en termos económicos, demográficos e ambientais, como nas urbanas. Disto
dá mostra o primeiro estudo de mobilidade que realizou o INE no ano 2019 a partir da telefonía,
que arroxa que naqueles concellos rurais non integrados nunha área urbana, o 10 por cento da
súa poboación ocupada pasou un mínimo de catro horas ao día, durante alomenos dous días á
semana, nunha área urbana da mesma provincia. Estas interaccións entre as áreas urbanas e
rurais serán aínda máis importantes no futuro, na medida en que a dixitalización e a implantación
do teletraballo -que irrompeu de xeito abrupto durante a pandemia- contribúan a unha maior
disociación entre os lugares de residencia, ocio e traballo.
Resulta imprescindible coñecer o alcance e significación do modelo territorial á hora de propoñer
e promover avances na procura da adecuación entre os territorios funcionais, institucionais e
relacionais, máis aínda cando é urxente potenciar as políticas medioambientais e elevar a
conciencia da sociedade sobre a necesidade da conservación e mellora do patrimonio cultural e
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natural. Para que isto sexa posible cómpre ordenar o territorio, pensalo e deseñalo de tal xeito
que conte con servizos, equipamentos, infraestruturas e vivendas axeitadas e adaptadas ao modo
de vida actual e de futuro da poboación galega. Isto implica a colaboración de distintas instancias
para desenvolver unha estratexia asentada na dinamización económica, que conte co rural e
contemple un acceso axeitado aos servizos para unha poboación eminentemente urbana –aínda
que viva no rural- e para as novas empresas. As vantaxes de vivir no rural e as oportunidades de
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emprego deben servir para concienciar á sociedade sobre a relevancia da súa ocupación tamén
para a conservación do patrimonio cultural e natural e de accións tendentes a empoderar o
traballo e a vida no medio rural e costeiro non urbano.

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

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

Saúde conectada a través de dispositivos mHealth –ou saúde asistida a través do móbil- para
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a prevención, diagnose e monitoreo das enfermidades.
-

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

-

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

do mercado.
-

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

paliar o illamento social que sofren algúns maiores.
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-

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

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

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

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

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

das novas tecnoloxías.
-

Avances no transporte, público e privado, a través de novas tecnoloxías que permitan a
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adaptación e a mobilidade dos maiores.

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

Fonte. Elaboración propia, INE.

Gráfico 4. Persoas que utilizaron internet en Galicia nos últimos 3 meses de 2021 por tramos de idade.

120,0
100,0
100,0

100,0

96,7

80,0

95,8
86,8

60,0

65,0

40,0
20,0
0,0
De 16 a 24
anos

De 25 a 34
anos

De 35 a 44
anos

De 45 a 54
anos

De 55 a 64
anos

De 65 a 74
anos

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fonte: elaboración propia, INE.

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

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

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

FAMILIA, BENESTAR E SAÚDE
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Producíronse nos últimos anos en Galicia, como nas demais sociedades da nosa contorna, unha
serie de mudanzas que, como sabemos, se reflicten na estrutura e dinámica demográficas e
implican, de seu, importantes consecuencias dende o punto de vista persoal, da sociedade, da
economía, da política ou do medio ambiente. Algúns destes cambios foron de tal calado que
reclaman actuacións e medidas tamén de impacto, si se pretende manter os niveis de benestar e
de calidade de vida da poboación a medio e longo prazo. Se fixamos a atención de primeiras nas

50

TOMO II – PEG 22-30
132856

dinámicas familiares é preciso empezar destacando que asistimos hoxe a uns cambios rápidos e
profundos na institución familiar que, por outra parte, están en consonancia coa intensidade, e
ata se podería engadir velocidade, que debuxa o proceso máis amplo de modernización e de
cambio demográfico – e sabemos ben que o cambio demográfico implica unha modificación dos
marcos de convivencia no fogar- e de modernización económica e social no que aqueles se insiren.
Cambios, lembremos, forxados ao carón da denominada “segunda transición demográfica”.
Trátase de mudas que responden a causas múltiples e complexas. Así a equiparación educativa
das mulleres cos homes, a súa crecente incorporación e permanencia no mercado de traballo, e
a consecuente necesidade de “renegociar” a división do traballo tradicional, no plano social; a
tardía emancipación, o desemprego xuvenil e a precariedade laboral, no terreo económico; a
incerteza sobre o futuro, no terreo psico-social; a secularización e a globalización de valores
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“modernos” con respecto aos dereitos e liberdades individuais e a equidade de xénero, no plano
cultural; e a falta de adecuación do estado de benestar, o mundo laboral e a lexislación ao novo
contexto familiar, no plano institucional, son algúns dos factores que se agochan tras a crecente
diversidade, complexidade e tamén vulnerabilidade das estruturas familiares.
O retrato das familias de hoxe en día en Galicia reflicte os cambios sociais, económicos e culturais
xurdidos nestas últimas décadas; existe unha redución do tamaño medio da familia, máis fogares
unipersoais, pásase a convivencia de dúas xeracións en vez de tres.... Ao modelo coñecido como
familia tradicional-familia nuclear-familia adaptativa, vánselle agregando pluralidade de novas
formas de famili. A familia deixa de identificarse mimeticamente co fogar e adquire formas
diversas tales como familia biparental, monoparental, reconstruída, sen descendencia, con
descendencia propia /adoptada/ou por novo matrimonio ou parella de feito. E non só cambia a
estrutura, senón tamén trazos básicos da súa composición.
Pese a este cambio nas dinámicas familiares, en Galicia como se apuntaba anteriormente,
persiste a familia con funcións de apoio e solidariedade entre os seus membros. As redes
familiares continúan funcionando, podéndose afirmar que a nosa contorna socio/cultural segue
sendo profundamente “familista”. A institución familiar, a pesar dos augurios que en décadas
pasadas anunciaron o seu fin diante dos avances da “modernidade”, segue ocupando un lugar
central na vida da poboación, xa sexa mediante modalidades que aseguran a pervivencia de
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“vínculos fortes” ou doutras formas familiares nas que rexen os “vínculos débiles”.
O cambio demográfico, o aumento da esperanza de vida e as novas tipoloxías de familia, están a
variar as expectativas das persoas e as relacións entre xeracións. Asistimos a un alongamento da
vida co que entraña tamén de aumento do tempo posible de relación, que non ten por que
pensarse como unha relación estática nin menos que estea a se debilitar. A xeneralidade de
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estudos apuntan máis ben ao proceso de transformación que afecta as relacións intra e
interxeracionais e ao mantemento de redes familiares de distinta intensidade.
Temos visto en que medida existe unha relación biunívoca entre cambio social e duración da vida.
O estado de saúde, os niveis de dependencia e a prevalencia da discapacidade ou dalgunhas
enfermidades crónicas en diferentes sociedades vense afectadas por moitas e diversas
dimensións: o grao de envellecemento da poboación, a calidade e amplitude dos sistemas de
saúde, o apoio público aos colectivos vulnerables, a desigualdade social, as políticas económicas
adoptadas, a inversión en investigación, desenvolvemento e innovación, as condicións do mercado
laboral, as políticas impositivas sobre produtos de risco, os hábitos e comportamentos
individuais, o tipo de dieta, a etapa de transición epidemiolóxica en que nos atopemos ou os
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sesgos socio-demográficos da poboación, entre moitas outras.
A medida que o número de persoas lonxevas vai en aumento tamén crece o interese sobre a
natureza das relacións entre fillos/as e os seus proxenitores cando envellecen e, especialmente,
entre estes ascendentes directos e a segunda xeración, a de netos e netas, xa que o rol de avoas
e avós coidadores é unha figura que no caso de Galicia en particular, e de España en xeral, alcanza
maior relevancia que noutros países europeos.
No caso da institución familiar atopámonos ademais co paradoxo de que aínda que a
dispoñibilidade de recursos familiares para os coidados tende a reducirse, debido principalmente
aos cambios na traxectoria de vida das mulleres – que afecta especialmente ás xeracións adultas
e ás novas- e na mesma concepción de “familia”, a feminización do coidado (considerado sempre
desde a óptica familiar) continúa sendo a realidade dominante. E esta tendencia corrobórase na
atención que o colectivo de maiores dispensa, entre outros, ao coidado dos seus netos e netas e
o apoio a fillas e fillos para o desenvolvemento da súa vida profesional e laboral. A maior
complexidade da vida social non oculta, senón que máis ben resalta, o papel central que segue
representando a familia en relación ao “coidado”, entendido na súa acepción máis ampla. E dicir
“familia”, especialmente se pensamos en xeracións hoxe lonxevas, enseguida suscita, aínda, a idea
dunha institución social tradicionalmente configurada pola desigualdade xenérica, marcada por
fortes asimetrías internas de poder –tanto do control dos recursos como do poder de decisión-,
onde se levan a cabo unha pluralidade de actividades, esenciais para a reprodución económica e

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

social, pero moitas veces invisibles e carentes de valoración económica, polo menos ata hai moi
pouco tempo.
Sabemos que a familia en Galicia, do mesmo xeito que en España e nos países da Europa
meridional, non deixou de actuar como “o principal e tradicional instrumento de apoio no coidado
de persoas dependentes. A pesar da profundidade dos cambios experimentados pola sociedade
galega coñécese ben (grazas en especial á existencia de Enquisas de Emprego do Tempo de 2002-
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2003 do INE/IGE así como as de 2009-2010 do INE) a importancia que mantén a familia como lugar
de produción. Permanece como a institución que protexe e asegura a supervivencia e o benestar
dos seus propios membros, exercendo unha esencial función benefactora. Poñer o acento na
“solidariedade familiar” esixe recoñecer que esta se sostivo en realidade na hiperactividade das
mulleres que ademais de asumir as novas responsabilidades laborais continuaron absorbendo as
cargas familiares, co que se está aludindo de maneira especial ás xeracións de mulleres de entre
corenta e cinco e sesenta e cinco anos. Sen que, por outra parte, se limite tampouco aos coidados
a contribución ao benestar das persoas maiores.
A actual pandemia colocou no centro do debate social a preocupación polos coidados (na súa
acepción máis ampla), unha corrente que agromou primeiro no eido da psicoloxía e da reflexión
filosófica durante os anos oitenta do pasado século e que foi conquistando un lugar sobranceiro
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na cultura contemporánea. Os problemas de conciliación e corresponsabilidade, sumados a
dificultades no mercado laboral ou na promoción profesional pesan, e así se reflicte no avance de
resultados que presentou o INE da Enquisa de Fecundidade, á hora de optar por un segundo fillo
ou filla, cando este sería o desexo manifestado por mulleres e homes. De feito aínda é baixa a
incidencia da infecundidade, como segue a mostrar a enquisa do INE e reflicten os datos galegos.
En Galicia os fogares de parellas con fillos e/ou fillas e os monoparentais e/ ou monomarentais
son clara maioría.
A duración da vida e a maior procura da calidade da mesma están no cerne do cambio
demográfico. Reparemos no sinalado con respecto ao envellecemento demográfico e a natalidade
en páxinas anteriores. O envellecemento demográfico e o cambio na pirámide de idades non é
resultado de que simplemente baixara a fecundidade; débese principalmente a que aumentou a
duración da vida e este trunfo fronte ás mortes evitables logrouse ao tempo que se tiñan menos
descendentes pero que viven moito máis tempo.
Da lectura do conxunto das páxinas anteriores facilmente podería deducirse que foi a conciencia
de que a evolución da poboación, así como da base socioeconómica, condiciona no presente e no
inmediato futuro o benestar o que está a situar como tema de especial relevancia –como sucedeu
primeiramente dende o ámbito académico da economía e dos xestores públicos-, o interese pola
demografía que se intensificaría coa irrupción da pandemia da COVID-19. De aí que o cambio
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demográfico se erixira como un dos principais temas da axenda política dos países desenvolvidos
e que distintas instancias da Unión Europea leven anos alertando da súa importancia e das súas
repercusións para a sociedade, instando aos Estados e Rexións europeas a dar unha resposta
urxente ás novas demandas e necesidades, que abranga tamén os aspectos da Axenda 2030 das
Nacións Unidas.
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Compréndese, dada a dimensión que aínda deixa sentir a pandemia, que os debates científicos en
torno á mesma entren necesariamente de cheo no campo da demografía, situados como están
na intersección entre o biolóxico e o social. Sábese que a estrutura por idades da poboación influíu
no comportamento da enfermidade en cada país, ao igual que a relación entre xeracións en
termos de contacto cotián, estratexias de coidado e o tema tan sensible de formas de residencia
das persoas maiores, tanto no eido familiar como no externo. Ademais, os fluxos de mobilidade
da poboación ao longo do planeta son clave para comprender a peculiaridade do
desenvolvemento da pandemia respecto a fenómenos similares do pasado. E a reacción fronte á
enfermidade ten á súa vez consecuencias sobre a mobilidade, con efectos que foron cambiando
a gran ritmo. Sen que se poda esquecer un elemento de especial significación como o da
distribución da poboación no territorio: a densidade poboacional dun planeta cada vez máis
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

urbano é determinante para comprender como se desenvolveu a crise sanitaria. E ao anterior hai
que agregar máis dimensións críticas, como a desigualdade social, a vulnerabilidade ou o acceso,
aínda non universal, á tecnoloxía dixital.
Deixemos apuntado que unha das máis relevantes leccións da pandemia apunta a necesidade de
reforzar a gobernanza (lembremos que o Diccionario da RAE define gobernanza como “Arte o
manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e
institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el
mercado de la economía”), asumindo pública e privadamente maiores cotas de responsabilidade
á hora de asegurar o benestar persoal e colectivo. Nesta liña urxe, por outro lado, xerar e
potenciar valores compartidos que beneficien ao conxunto da sociedade civil, á iniciativa privada,
ao mundo académico e ao sector público creando un ecosistema que permita a superación da
experiencia inédita, e moitas veces frustrante, orixinada por unha pandemia que se pensaba allea
a un mundo supostamente dominado polo coñecemento técnico e científico e polos continuos
avances médicos.

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

54

TOMO II – PEG 22-30
132860

2030 na que ha primar “un enfoque coherente para o impulso do crecemento en Galicia e orientar
o deseño das actuacións de forma que permitan impulsar o crecemento da rexión”. Co
establecemento do “reto demográfico” como primeiro eixe estratéxico e transversal do PEG
perséguese “deseñar a Galicia do futuro poñendo no centro o reto demográfico que implica
deseñar e impulsar novas medidas de dinamización, pero tamén outras para garantir o benestar
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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dunha sociedade máis avellentada”.
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PA 1.1 Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a
vida profesional e a privada.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

1.1

Título da PA

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

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico

OP

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

Pilar dos dereitos
sociais

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

Programas
gasto

311A - Dirección e servizos xerais de promoción social

de

Capítulo II: Condicións de traballo xustas

312G - Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de
protección social
321A - Dirección e servizos xerais de emprego
322A - Mellora e fomento da empregabilidade
322C - Promoción do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo
inclusivo
323A - Formación profesional desempregados
323B - Formación profesional de ocupados
324A - Mellora da organización e administración das relacións laborais e da
prevención de riscos laborais
324B - Mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo
324C - Promoción da economía social
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Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
1.1.1 Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas, especialmente entre a
poboación xuvenil e aquelas con maiores dificultades de acceso ao mercado laboral, por medio da
adquisición de experiencia profesional e da orientación, fomentando a igualdade de oportunidades.
1.1.2 Potenciar a formación, adquisición e acreditación de competencias profesionais, fomentando
a igualdade de oportunidades. Promover a aprendizaxe permanente e adaptar a cualificación das
persoas traballadoras ás necesidades do mercado de traballo.
1.1.3 Aumentar as competencias emprendedoras, impulsar a creación de empresas e iniciativas de
traballo por conta propia sustentables e fomentar un mercado de traballo inclusivo.
1.1.4 Consolidar un marco de relacións laborais moderno que facilite unhas condicións de traballo
saudables e seguras e favorecer a conciliación da vida laboral, familiar e persoal.
1.1.5 Promover o cooperativismo e a economía social, como modelo de competitividade empresarial
e sustentabilidade económica para xerar empregos de calidade, fomentar o desenvolvemento local,
a igualdade de oportunidades ou a inserción no mercado laboral de colectivos en exclusión.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•

•

•

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

•

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

OE 1.1.1 Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas,
especialmente entre a poboación xuvenil e aquelas con maiores dificultades de
acceso ao mercado laboral, por medio da adquisición de experiencia profesional, da
formación e da orientación, fomentando a igualdade de oportunidades.
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
01.01.01

Título do OE

Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas,
especialmente entre a poboación xuvenil e aquelas con maiores dificultades de
acceso ao mercado laboral, por medio da adquisición de experiencia profesional,
da formación e da orientación, fomentando a igualdade de oportunidades.

Planificación
relacionada

Nova estratexia autónomos
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ID OE

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Plan de actuación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia 2022

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico

OP

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

Pilar dos dereitos
sociais

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

Programas
gasto

de

321A - Dirección e servizos xerais de emprego
322A - Mellora e fomento da empregabilidade
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Reducir a taxa de desemprego, especialmente do desemprego xuvenil.

•

Aumentar o emprego indefinido a tempo completo e de calidade, así como mellorar o acceso ao
mercado de traballo e a medidas de activación dos demandantes de emprego, en particular dos
colectivos desfavorecidos, ademais das persoas mozas, dos parados de longa duración e das
persoas en risco de exclusión.

•

Apostar por crear emprego de calidade en sectores emerxentes.

•

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

•

Aumentar a contratación de mulleres, especialmente en sectores económicos que presentan un
alto potencial con escasa presenza feminina para acadar unha participación equilibrada de xénero
no mercado de traballo.

•

Mellorar os servizos públicos de axuda á inserción laboral para garantir unha asistencia axeitada e
personalizada e o apoio á adecuación entre a oferta e a demanda no mercado de traballo.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Facilitar que calquera persoa poida ter acceso a toda a formación profesional para o emprego que
necesite.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Definir procesos de asesoramento eficientes

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

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Homes

Número

Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Mulleres

Número

Persoas atendidas accións e programas de orientación laboral. Homes

Número

Persoas atendidas accións e programas de orientación laboral. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Número

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

Número

60

TOMO II – PEG 22-30
132866

OE 1.1.2 Potenciar a formación, adquisición e acreditación de competencias profesionais,
fomentando a igualdade de oportunidades. Promover a aprendizaxe permanente e adaptar
a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado de traballo.

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.01.02

Título do OE

Potenciar a formación, adquisición e acreditación de competencias profesionais,
fomentando a igualdade de oportunidades. Promover a aprendizaxe permanente
e adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado
de traballo.

Planificación
relacionada

Plan de Transformación Dixital do Servizo Público de Emprego

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico

OP

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

Pilar dos dereitos
sociais

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

Programas
gasto

de

323A - Formación profesional desempregados
323B - Formación profesional de ocupados
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Mellorar as competencias e cualificación profesional das persoas desempregadas, mellorando a súa
empregabilidade e incrementando as súas posibilidades de inserción laboral.

•

Mellorar as competencias e cualificacións, así como a actualización e especialización profesional
das persoas traballadoras ocupadas.

•

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

•

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

•

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

•

Potenciar a preparación da poboación cara as necesidades formativas que require a Industria 4.0,
así como, a formación técnica e certificación oficial en idiomas e produtos, servizos e metodoloxías
TIC, en particular das persoas ocupadas en sectores produtivos estratéxicos.

•

Adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, así como
mellorar a súa condición contractual para garantir o seu mantemento no emprego e permitir a súa
progresión profesional.

•

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

•

Establecer condicións favorables no mercado laboral para fixar talento.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes en accións de formación. Homes

Número

Participantes en accións de formación. Mulleres

Número

Persoas que participan no procedemento de recoñecemento experiencia
profesional. Homes

Número

Persoas que participan no procedemento de recoñecemento experiencia
profesional. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Porcentaxe

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

Porcentaxe

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

Porcentaxe

63

TOMO II – PEG 22-30
132869

OE 1.1.3 Aumentar as competencias emprendedoras, impulsar a creación de empresas e
iniciativas de traballo por conta propia sustentables e fomentar un mercado de traballo
inclusivo.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.01.03

Título do OE

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

Planificación
relacionada

Nova estratexia autónomos

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico

OP

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

Pilar dos dereitos
sociais

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

Programas
gasto

de

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

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

•

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

•

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

•

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

•

O 19,3% das persoas ocupadas en Galicia o son por conta propia, fronte a un 80,7% que traballa por
conta allea (asalariada). Estes valores son algo máis de 3 puntos superiores aos do conxunto do
estado español.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Aumentar o emprendemento e impulsar a creación de empresas e iniciativas por conta propia
sustentables, facilitando o seu financiamento mellorando a calidade e eficiencia dos servizos de
apoio e de consolidación e simplificando os trámites administrativos.

•

Mellorar o acceso ao mercado de traballo de colectivos desfavorecidos, ademais das persoas
mozas, os parados de longa duración e as persoas en risco de exclusión.

•

Aumentar a integración laboral das persoas con discapacidade fomentando a igualdade de
oportunidades.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

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

•

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

•

Promover o emprendemento no ensino desde idades temperás.

•

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

•

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

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas desempregadas, en particular os colectivos específicos que presentan maiores dificultades de
inserción laboral: persoas con discapacidade, as persoas que pertencen aos colectivos en situación ou
en risco de exclusión social, as persoas desempregadas que esgotaran as prestacións ou os subsidios
de desemprego, as persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas mozas menores
de 30 anos, as persoas desempregadas maiores de 45 anos e as persoas traballadoras con contratos
temporais.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sen embargo, os colectivos beneficiarios directos das axudas son empresas, persoas emprendedoras
que crean o seu propio posto de traballo, as pequenas iniciativas empresariais xeradoras de emprego,
entidades sen ánimo de lucro que xeren postos de traballo e, as entidades públicas e privadas sen ánimo
de lucro que potencien o desenvolvemento de programas de cooperación e colaboración

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Persoas desempregadas. Homes

Número

Persoas desempregadas. Mulleres

Número
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Participantes con discapacidade. Homes

Número

Participantes con discapacidade. Mulleres

Número

Entidades de emprendemento

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

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

Número

OE 1.1.4 Consolidar un marco de relacións laborais moderno que facilite unhas condicións
de traballo saudables e seguras e favorecer a conciliación da vida laboral, familiar e
persoal.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.01.04

Título do OE

Consolidar un marco de relacións laborais moderno que facilite unhas condicións
de traballo saudables e seguras e favorecer a conciliación da vida laboral,
familiar e persoal.

Planificación
relacionada

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

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3. Saúde e benestar

OP

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

Pilar dos dereitos
sociais

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

Programas
gasto

de

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

En 2018 o 54% das persoas asalariadas con responsabilidades de coidado de persoas dependentes,
non teñen ou case nunca teñen, a posibilidade de modificar o inicio ou o final da xornada laboral
para asumir mellor esas responsabilidades. En 2017, o 17% dos núcleos familiares con menores de
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

12 anos reducen a xornada de traballo para atendelos e un 31% flexibiliza ou coordina o horario de
traballo para atender aos menores.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Avanzar cara un emprego estable e de calidade e contar cunhas relacións laborais sólidas e
modernas baseadas na responsabilidade social empresarial, nun entorno de traballo seguro,
saudable e adaptado ás necesidades profesionais.

•

Fomentar e ampliar a negociación colectiva dentro do respecto ao principio de autonomía colectiva
e impulsar unha adecuada estrutura dos convenios, nos ámbitos territorial e sectorial, así como
promover e facilitar a mediación e arbitraxe nos conflitos laborais.

•

Manter no mercado laboral ás persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de
conciliación da vida persoal e laboral e servizos de atención á dependencia. Fomentar a igualdade
de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral.

•

Aumentar a contratación de mulleres, especialmente en sectores económicos que presentan un
alto potencial con escasa presenza feminina e fomentar plans de igualdade e adopción de medidas
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que posibiliten a conciliación da vida familiar e laboral, así como a racionalización de horarios
laborais ou elaboración de plans de mellora da conciliación laboral.

•

Fomentar a conciliación e a corresponsabilidade para contribuír á mellora da calidade de vida dos
homes e mulleres, de xeito que poidan participar de forma igualitaria na asunción das
responsabilidades familiares e dos tempos laborais e de ocio para o desenvolvemento do seu
proxecto vital.

•

Fomentar a seguridade e saúde para a mellora das condicións de traballo coa integración da
prevención de riscos laborais e a promoción da saúde no traballo.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Visibilizar o papel das mulleres na sociedade.

•

Eliminar a fenda salarial existente entre homes e mulleres.

•

Concienciar a poboación galega sobre a importancia da corresponsabilidade.

•

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

•

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

•

Racionalizar e flexibilizar o tempo de traballo.

•

Promover unha igualdade de oportunidades real para todas as persoas

•

Fomentar o coñecemento en Igualdade Laboral

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Unidade de medida

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

Número

Familias monoparentais que reduciron a súa xornada laboral. Mulleres

Número

Beneficiarios de acordos de flexibilidade. Homes

Número

Beneficiarios de acordos de flexibilidade. Mulleres

Número

Número de actividades de conciliación da vida familiar e laboral

Número

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

Número

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

Número

Número de acordos acadados en materia laboral.

Número

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

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Porcentaxe

Porcentaxe do coñecemento empresarial da RSE en Galicia

Porcentaxe

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

Porcentaxe

Número de empresas que contan con plans de igualdade

Número

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

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Excedencias para coidado de fillos/as e familiares solicitadas por mulleres en
comparación cos homes.
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OE 1.1.5 Promover o cooperativismo e a economía social, como modelo de competitividade
empresarial e sustentabilidade económica para xerar empregos de calidade, fomentar o
desenvolvemento local, a igualdade de oportunidades ou a inserción no mercado laboral
de colectivos en exclusión.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.01.05

Título do OE

Promover o cooperativismo e a economía social, como modelo de
competitividade empresarial e sustentabilidade económica para xerar empregos
de calidade, fomentar o desenvolvemento local, a igualdade de oportunidades
ou a inserción no mercado laboral de colectivos en exclusión.

Planificación
relacionada

Nova estratexia de economía social

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico

OP

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

Pilar dos dereitos
sociais

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

Programas
gasto

de

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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A participación no mercado laboral permanece estable cunha taxa de actividade próxima ao 52,2%
cun diferenzal de preto de 5 puntos coa media de España e a UE. A fenda entres homes e mulleres
redúcese nos últimos anos agás en 2020, onde o diferenzal foi de 9,4 puntos.

•

A saída de crise económica tradúcese nun aumento do emprego só interrompido no ano 2020
debido á COVID-19. A taxa de ocupación da poboación de 20 a 64 anos sitúase no 63,5%, inferior en
1,2 puntos á do ano anterior e igual á de 2018. A taxa das mulleres é 8,0 puntos inferior á dos homes,
diferenzal superior ao de anos precedentes que se situaba no 6,5% aproximadamente.

•

A taxa de paro reduciuse sensiblemente nos últimos anos, en 2020 sobe dúas décimas con respecto
ano anterior situándose no 12,0%, 3,5 puntos menos que no conxunto do Estado e por riba da media
europea. A taxa de paro das mulleres é 2,3 puntos superior á dos homes. A taxa de paro xuvenil (16
a 29) sitúase no 25,8%, descendeu 7,4 puntos nos últimos 5 anos a pesar dun aumento de 4,8 puntos
en 2020.

•

A taxa de temporalidade diminuíu ata o 24% en 2020 logos de varios anos con taxas no entorno do
26,5%. As mulleres presentan unha taxa 3,8 puntos superior.

•

O 19,3% das persoas ocupadas en Galicia o son por conta propia, fronte a un 80,7% que traballa por
conta allea (asalariada). Estes valores son algo máis de 3 puntos superiores aos do conxunto do
estado español.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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•

O 87% das persoas ocupadas traballan a tempo completo, elevándose esta porcentaxe para os
homes (94,6% dos homes ocupados) e sendo case dez puntos menor para o caso das mulleres
(78,4%) que volven presentar os maiores cocientes e cunha escasa mellora respecto a as cifras do
principio do período analizado. Estes valores son case dous puntos superiores aos presentados para
o conxunto do estado

•

En 2018 o 54% das persoas asalariadas con responsabilidades de coidado de persoas dependentes,
non teñen ou case nunca teñen, a posibilidade de modificar o inicio ou o final da xornada laboral
para asumir mellor esas responsabilidades. En 2017, o 17% dos núcleos familiares con menores de
12 anos reducen a xornada de traballo para atendelos e un 31% flexibiliza ou coordina o horario de
traballo para atender aos menores.

•

A poboación con discapacidade en idade de traballar (128.000 persoas) supoñen un 7,7% do total
da poboación en idade de traballar, e delas o 29,8% clasifícanse como activas e o 70,3% como
inactivas. Do total de poboación con discapacidade activa, o 77,2% estaba ocupada en 2019 e un
22,8% en paro. Taxa de actividade e de emprego para as persoas con discapacidade moi afastada
da das persoas sen discapacidade.

•

Segundo os datos recollidos no módulo específico de conciliación da EPA correspondente ao ano
2018, son máis as persoas que poden organizar a súa xornada de maneira que dispoñan dun día libre
para o coidado (49,7%) que as que teñen a posibilidade de modificar o inicio ou final da xornada
(40,90%).

•

En canto á posibilidade de deixar de traballar durante polo menos un mes seguido para o coidado
ben de fillos ben de persoas dependentes maiores de 15 anos, o módulo da EPA para o ano 2018
mostra que para Galicia só un 6,04% púidoo facer para coidar a un familiar de máis de 15 anos. Por
contra o 68,80% e o 51,67% non puido deixar de traballar para o coidado de fillos ou para coidar
familiares de máis de 15 anos.

•

O número de persoas que reduciu a súa xornada como medida de conciliación diminúe nos últimos
anos, tanto para homes como para mulleres, e o mesmo ocorre cando se trata de medidas relativas
á flexibilización dos horarios. Ademais, tampouco se observa unha mellora na situación entre
homes e mulleres, sendo maior a incidencia de mulleres que se acollen a este tipo de medidas.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
Aumentar o emprego indefinido a tempo completo e de calidade, así como mellorar o acceso ao
mercado de traballo de colectivos desfavorecidos, ademais das persoas mozas, os parados de longa
duración e as persoas en risco de exclusión.

•

Mellorar a xestión empresarial e societaria e da competitividade das empresas de economía social.

•

Promover iniciativas empresariais baseada nas persoas e na cooperación como alternativa estable
e de calidade para o emprego e o autoemprego colectivo, en particular entre as mulleres, a
xuventude, as persoas con discapacidade ou en situación de vulnerabilidade, especialmente no
medio rural.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Incrementar os apoios que reciben por parte das administracións públicas as cooperativas,
sociedades laborais, empresas de inserción laboral e os centros especiais de emprego para seguir
xogando un papel integrador, sobre todo en zonas rurais.

•

Fomentar ás entidades de Economía Social como alternativa estable e de calidade para o emprego
e o autoemprego colectivo e para a transformación de empresas en entidades de Economía Social.

•

Apostar polas Entidades de Economía Social para potenciar (dinamizar) e favorecer a saída laboral
de mulleres

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

GRUPOS DESTINATARIOS
Centros especiais de Emprego, empresas de inserción laboral, persoas socias e traballadoras de
cooperativas e empresas de economía social, persoas emprendedoras, entidades de economía social e
as entidades asociativas destas e persoas desempregadas, empresas mercantís transformadas en
entidades de economía social

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Entidades de economía social beneficiadas

Número

Participantes en accións de formación. Homes

Número

Participantes en accións de formación. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cooperativas e sociedades laborais vixentes en Galicia
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PA 1.2 Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias.
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

1.2

Título da PA

Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias

ODS

3. Saúde e benestar
5. Igualdade de xénero
4. Educación de calidade

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

10. Redución das desigualdades

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo
Capítulo II: Condicións de traballo xustas
Capítulo III: Protección e inclusión social

Programas
gasto

de

312B - Programas de prestacións ás familias e á infancia
312F - Programas de solidariedade
313A - Servizos á xuventude

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
1.2.1 Garantir unha estrutura de servizos de atención das necesidades das familias para favorecer que
as persoas poidan levar a cabo o seu proxecto familiar en Galicia así como ter o número de fillos e
fillas que desexen, a través do desenvolvemento de actuacións integrais. Impulsar políticas de
conciliación para que a crianza dos fillos e fillas e o coidado de persoas dependentes non supoña unha
eiva profesional, en especial para as mulleres.
1.2.2 Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias e
capacidades, incrementando o seu benestar e impulsando a participación e o voluntariado.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•
•

•

•

Garantir o acceso gratuíto á educación preescolar.
Completar unha estrutura de servizos de atención das necesidades das familias para favorecer que
as persoas poidan levar a cabo o seu proxecto familiar en Galicia así como ter o número de fillos e
fillas que desexen, a través do desenvolvemento de actuacións integrais. Impulsar políticas de
conciliación para que a crianza dos fillos e fillas non supoña unha eiva profesional para os pais e,
en especial para as nais. Facilitar o aumento de servizos extraescolares a os menores en idade
escolar co gallo de facilitar a conciliación dos pais e nais traballadoras.
Definir un modelo sustentable de protección social no ámbito do benestar que sexa capaz de
responder ás necesidades da cidadanía, incorporando un enfoque especializado e, polo miúdo de
xénero e territorial.
Promover unha cultura e sensibilidade social a favor dos dereitos e deberes da infancia e a
adolescencia, así como a súa participación activa na sociedade.
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•
•
•

Fomentar o apoio ás familias numerosas: redefinir e mellorar o sistema de prestacións e axudas,
fomentar a conciliación e o emprego de nais de familias numerosas.
Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias e capacidades,
incrementando o seu benestar e impulsando a participación e o voluntariado.
Visibilizar e apoiar o papel das persoas maiores na súa contribución ao benestar familiar e promover
o seu empoderamento e participación social.

OE 1.2.1 Garantir unha estrutura de servizos de atención das necesidades das familias para
favorecer que as persoas poidan levar a cabo o seu proxecto familiar en Galicia así como
ter o número de fillos e fillas que desexen, a través do desenvolvemento de actuacións
integrais. Impulsar políticas de conciliación para que a crianza dos fillos e fillas e o
coidado de persoas dependentes non supoña unha eiva profesional, en especial para as
mulleres.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.02.01

Título do OE

Garantir unha estrutura de servizos de atención das necesidades das familias
para favorecer que as persoas poidan levar a cabo o seu proxecto familiar en
Galicia así como ter o número de fillos e fillas que desexen, a través do
desenvolvemento de actuacións integrais. Impulsar políticas de conciliación para
que a crianza dos fillos e fillas e o coidado de persoas dependentes non supoña
unha eiva profesional, en especial para as mulleres.

Planificación
relacionada

Axenda Social Única de Galicia 2021-2024

ODS

3. Saúde e benestar
5. Igualdade de xénero

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

2. Igualdade de sexos
9. Equilibrio entre vida profesional e vida privada
11. Asistencia e apoio aos nenos

Programas
gasto

de

312B -Programas de prestacións ás familias e á infancia

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O número medio de persoas por fogar presenta un descenso na última década, ata situarse en 2,51.
No 44,3% dos fogares hai persoas de 65 ou máis anos. En cambio, no 78,2% dos fogares non hai
persoas menores de 16 anos.

•

O número de fillos por muller medido polo indicador conxuntural de fecundidade, sitúase en 1,02
fronte ao 1,18 do conxunto de España. Por CC.AA, tan so Asturias e Canarias sitúanse por debaixo.

•

A porcentaxe de mulleres traballadoras con nenos de 0 a 12 anos con redución de xornada de
traballo para atender aos nenos é do 15%, fronte ao 5% no caso dos homes traballadores.
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A idade media á maternidade é de 32,88 anos en 2020, 2,37 anos máis que en 2020 e 5,58 anos máis
que en 1980.

•

En 2020 o índice de envellecemento sitúase en 160,4 puntos, case 54 máis que en 2000.

•

O número de menores en situación de tutela pola Xunta de Galicia ascende a 1.843 en 2019. Por
outro lado, 934 familias acollen a 1.278 menores, mentres que 1.173 menores son acollidos en
centros propios e colaboradores.

•

Ademais 2.045 menores son beneficiarios de distintos programas de apoio como o de atención de
día, de integración familiar, de inserción laboral, etc.

•

Situación actual das familias numerosas:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

-

42% das familias numerosas en España atopábase en risco de pobreza relativa (datos Eurostat,
2019), é dicir, cuns ingresos inferiores ao 60% da media nacional. Segundo a Enquisa de
Condicións de Vida (ECV) ano 2019 a taxa de pobreza dos fogares españois sitúase no 25,3% e
elévase ao 33,4% nos fogares con nenos/as dependentes.

-

O75% das familias numerosas chegan xustas ou teñen que dispoñer de aforros para chegar a
fin de mes (datos da Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) en colaboración co
Ministerio de Sanidade Servizos Sociais e a consultora GAD3 recollidos no seu estudo sobre a
crise provocada polo Corona virus).

-

O 33% das familias numerosas non accede ás axudas por non cumprir os requisitos. É dicir, á
hora de establecer os criterios de acceso non se contempla a realidade destes fogares, ao non
considerar o seu tamaño e necesidades fixando límites de renda demasiado baixos sen aplicar
renda per cápita, polo que a gran maioría destes fogares quedan excluídos de axudas.

-

7 de cada 10 mulleres, ten claro que “ser muller e nai de familia numerosa puido ser un
inconveniente para acceder ao emprego ou promocionar no seu traballo” e o 57,6% das nais de
familia numerosa deixou de traballar nalgún momento para coidar da súa familia, fronte ao
14,6% dos pais e para máis da metade delas (53,9%) foi difícil reincorporarse.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Facer fronte ao problema demográfico de Galicia e atender as necesidades das familias, co
obxectivo de acadar a súa protección integral na orde xurídica, económica e social.

•

Impulsar a conciliación da vida familiar e laboral, fomentando a harmonización das
responsabilidades familiares e laborais entre homes e mulleres e favorecendo o acceso aos servizos
de coidado e atención de menores e persoas dependentes.

•

Apostar por unha sociedade amigable coas familias e a crianza dos fillos e fillas, facilitando o acceso
a medidas que favorezan a conciliación e o acceso ás escolas infantís. Favorecer que a idade media
á que se ten o primeiro fillo se reduza.

•

Facilitar o aumento de servizos extra escolares aos menores en idade escolar co gallo de facilitar a
conciliación das nais e pais.

•

Promover unha cultura e sensibilidade social a favor dos dereitos e deberes da infancia e a
adolescencia, así como a súa participación activa na sociedade.

•

Realizar unha abordaxe integral e erradicar as situacións de desprotección dos e das menores ante
todo tipo de violencias
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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•

Establecer mecanismos xurídicos e financeiros estables que permitan unha estrutura permanente
dos servizos esenciais de atención e apoio ás familias, en materia de políticas de familia, vivenda,
transporte, educación, etcétera, con especial consideración das familias numerosas, as
monoparentais e as acolledoras.

•

Aproveitar o nicho de mercado que supón na actualidade o envellecemento, de xeito que sexa unha
oportunidade de emprego e de creación de novos retos.

•

Poñer en valor novos conceptos de familia, en conxunción cos conceptos de familia “galega” e
familia extensa. Fomentar o acollemento e a adopción.

•

Fomentar o apoio ás familias numerosas: redefinir e mellorar o sistema de prestacións e axudas,
fomentar a conciliación e o emprego de nais e pais de familias numerosas (sobre todo no caso das
mulleres).

•

Avanzar cara un modelo social baseado na infancia e as persoas maiores, con aproveitamento das
relacións interxeracionais como vía importante para acadar a inclusión e a igualdade.

•

Definir un modelo sustentable de protección social no ámbito do benestar que sexa capaz de
responder ás necesidades da cidadanía, incorporando un enfoque especializado e, polo miúdo de
xénero e territorial.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Medidas de impulso á natalidade.

•

Accións de fomento da conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

•

Favorecer as condicións necesarias para que as persoas menores poidan integrarse nunha familia
ou desenvolver o seu propio proxecto de vida nas mellores condicións.

•

Medidas de apoio ás familias numerosas:
-

Fortalecer os órganos encargados das políticas específicas para familias numerosas e creación
de novas figuras de apoio, difusión de información e participación pública

-

Actualizar e superar os defectos estruturais actuais do sistema de prestacións e axudas

-

Fomentar medidas de conciliación e emprego para os nais e pais destas familia, sobre todo no
caso das mulleres, máis afectadas polas cargas do coidado de nenos/as.

-

Promoción de programas públicos de información, asesoramento e axuda

GRUPOS DESTINATARIOS

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

As familias, os nenos e as nenas, os e as adolescentes e as persoas maiores.
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INDICADOR

Unidade de medida

Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación
subvencionadas

Persoas

Familias beneficiarias da tarxeta benvida

Familias

Menores en situación de acollemento familiar. Homes

Homes

Menores en situación de acollemento familiar. Mulleres

Mulleres

Menores participantes nos programas Mentor e de traballo remunerado e
formación ocupacional en centros de reeducación. Homes

Homes

Menores participantes nos programas Mentor e de traballo remunerado e
formación ocupacional en centros de reeducación. Mulleres

Mulleres

Medidas encamiñadas ao apoio de familias numerosas

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Taxa de escolarización de poboación de 0 a 3 anos

Porcentaxe

Porcentaxe de menores en situación de acollemento familiar sobre o total de
menores en situación de acollemento (residencial e familiar)

Porcentaxe

Taxa bruta de natalidade (Número de nacementos por cada 1.000 habitantes)

Tanto por mil

Indicador conxuntural de fecundidade (número medio de fillos por muller)

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
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OE 1.2.2 Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas
competencias e capacidades, incrementando o seu benestar e impulsando a participación e
o voluntariado

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.02.02

Título do OE

Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas
competencias e capacidades, incrementando o seu benestar e impulsando a
participación e o voluntariado

Planificación
relacionada

Axenda Social Única de Galicia 2021-2024

ODS

4. Educación de calidade
8. Traballo decente e crecemento económico

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

4. Apoio activo para o emprego

Programas
gasto

312F - Programas de solidariedade

de

313A - Servizos á xuventude

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

En 2020, a taxa de paro da poboación de 16 a 29 anos é do 25,8% (27,1% nas mulleres e 24,7% nos
homes), rompendo a tendencia á baixa que se producía desde 2015. Por outro lado, a taxa de
emprego é do 33,8% (31,2% nas mulleres e 36,4% nos homes).

•

O 7,8% da poboación de 16 a 29 anos nin estuda, nin traballa. Esa porcentaxe é do 8,4% nos homes,
1,2 puntos superior ao das mulleres.

•

A porcentaxe de poboación de 18 a 34 anos que vive cos seus pais é do 64,2%, indicador que presenta
unha tendencia ascendente nos últimos anos. No caso dos homes é do 68,8% fronte ao 59,5% das
mulleres.

•

So un 5,1% dos fogares está composto por persoas menores de 35 anos, 4,2 puntos menos que hai
dez anos.

•

Un 37,6% da poboación de 30 a 34 anos ten acadado o nivel de formación de educación terciaria.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Mellorar a empregabilidade da mocidade galega a través da adquisición dunha serie de
competencias, destrezas e capacidades complementarias á educación formal ou regrada,
reforzando os programas de educación non formal.
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•

Promover a cultura da solidariedade e establecer novos programas de voluntariado orientados a
colectivos específicos, segundo as necesidades que melloren a calidade de vida das persoas en risco
e incrementen a participación da cidadanía, en especial da mocidade.

•

Procurar o benestar físico, psíquico, emocional e social da poboación infantil, adolescente e xuvenil,
a través da promoción de estilos de vida saudables e de ámbitos familiares, medioambientais e
sociais axeitados, así como mediante a detección e a prevención de factores de risco que
comprometan o seu desenvolvemento integral.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fomentar e apoiar os programas de prácticas formativas e de mobilidade transnacional, para a
mellora da cualificación e para facilitar o acceso ao mercado laboral dos mozos e mozas.

•

Impulsar a participación dos mozos e mozas en actividades de educación non formal que permitan
a adquisición de competencias e habilidades altamente valoradas polos empregadores.

•

Promover novas iniciativas e alternativas educativas e saudables á mocidade para o seu tempo
libre, a través de programas de ocio educativo e espazos seguros, divertidos, formativos e
favorecedores da transferencia de valores e coñecemento.

•

Fomentar a participación xuvenil nos programas de voluntariado e aproveitar o coñecemento e a
experiencia das persoas maiores nun marco de convivencia e intercambio das vivencias con persoas
novas, promovendo a inscrición das experiencias das persoas voluntarias que faciliten a
certificación das actividades realizadas.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas novas que residen na nosa Comunidade Autónoma, así como distintas entidades que
desenvolven a súa actividade no ámbito do voluntariado e da xuventude, tratando de incrementar o seu
benestar e impulsando programas dirixidos aos mozos e mozas galegos, como asociacións xuvenís,
entidades prestadoras de servizos á xuventude, concellos e outras entidades sen ánimo de lucro.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes en proxectos de voluntariado. Homes

Homes

Participantes en proxectos de voluntariado. Mulleres

Mulleres
Homes

Persoas mozas que reciben axudas. Homes

Mulleres

Persoas mozas que reciben axudas. Mulleres

Homes

Participantes en programas de xuventude. Homes
Participantes en programas de xuventude. Mulleres
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Número

Persoas voluntarias inscritas no rexistro de voluntariado galego

Persoas

Mozos/as participantes en programas de educación non formal que adquiren
competencias vinculadas á empregabilidade

Persoas

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Entidades do rexistro de voluntariado galego
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PA 1.3 Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

1.3

Título da PA

Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

ODS

10. Redución das desigualdades
11. Cidades e Comunidades Sustentables
4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

OP

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo III: Protección e inclusión social

Programas
gasto

451A - Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda

de

451B - Acceso á vivenda

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
1.3.1 Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para a
mocidade e as persoas en situación de vulnerabilidade, e dar cobertura a aquelas situacións que se
atopan en risco de perda da súa vivenda habitual.
1.3.2 Promover medidas de mellora da habitabilidade das vivendas, que sexan saudables e que se
adapten aos futuros cambios demográficos, ás novas tecnoloxías e aos retos que supón o cambio
climático. Impulsar a renovación da vivenda e a rexeneración urbana.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•
•
•

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para as
persoas mozas e/ou en situación de vulnerabilidade.
Dar cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda da súa vivenda habitual.
Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade das vivendas, que sexan saudables
e que se adapten aos futuros cambios demográficos, ás novas tecnoloxías e aos retos que supón o
cambio climático.
Impulsar a renovación e rehabilitación da vivenda e a rexeneración urbana.
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OE 1.3.1 Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares,
principalmente para a mocidade e as persoas en situación de vulnerabilidade, e dar
cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda da súa vivenda habitual.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.03.01

Título do OE

Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares,
principalmente para a mocidade e as persoas en situación de vulnerabilidade, e
dar cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda da súa
vivenda habitual

Planificación
relacionada

Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025

ODS

11. Cidades e comunidades sostibles

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

19. Vivenda e asistencia para as persoas sen fogar

Programas
gasto

451B – Acceso á vivenda

de

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Réxime de alugueiro: O prezo medio do alugueiro en Galicia en 2020 situouse nos 437,9 euros, é
dicir, un 20,6% máis que no ano 2015 (datos do observatorio da Vivenda de Galicia). Un fogar con
ingresos mensuais de ata 600 euros gastou de media no ano 2019 un 39,7% da súa renda dispoñible
ao pago do alugueiro (IGE).

•

Vivenda pública destinada ao alugueiro social: en Galicia o 0,32% (3.534 vivendas titularidade da CA
en réxime de alugueiro social) (Cuestionario sobre vivenda social 2019, MITMA)

•

Elevado gasto en vivenda en xeral: o 53,3% das persoas en pobreza severa dedican máis do 40% da
súa renda dispoñible a gastos relacionados coa vivenda, e o 46,5%, máis do 50% (datos de EAPNES 2021).

•

Escasa capacidade de emancipación da xente nova (IGE): o 64,2% da mocidade de entre 18 e 34 anos
vive cos seus pais. Deles, o 63% non se emancipa a pesar de contar con algún tipo de ingreso
(o47,3% destes procedentes de traballo remunerado). Idade media de emancipación en 2019: 32
anos (idade media en UE 26,4 años).

•

Desafiuzamentos (CGPJ, 2020): o maior número de desafiuzamentos se producen derivados da Lei
de Arrendamentos Urbanos (como consecuencia de non realizar o pagamento do alugueiro). No ano
2020 producíronse 1.150 por este motivo (o que supón o 82,3% do total dos desafiuzamentos). Esta
cifra diminuíu con respecto ao ano anterior (2019), no cal tivo lugar o pico máis alto dende 2013
(1.800).

•

Vivenda baleira: 299.396 vivendas deshabitadas (o 18,6% do total) segundo o Censo de Poboación e
vivendas do ano 2011. Segundo a Axencia Tributaria, no ano 2020 hai 336.936 vivendas declaras “a
disposición”, é dicir, que non constitúen vivenda habitual nin tampouco se destinan ao alugueiro.
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•

Discriminación no acceso e mantemento da vivenda ( por país de orixe, nacionalidade, etnia, xénero,
discapacidade, criminalización da pobreza...). Este aspecto acentuase en épocas de crise.

•

O Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025, asinado polos representantes das entidades integrantes
do pleno do Observatorio da vivenda de Galicia o 20 de xaneiro de 2021, é un documento que xorde
da análise conxunta e da contribución de todos os representados no Consello do Observatorio da
Vivenda de Galicia. No devandito pacto recóllense as liñas de actuación pública na materia,
constituíndo un instrumento de planificación das políticas públicas neste eido para o período 20212025 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Garantir a intervención das administracións públicas no mercado da vivenda con fin de corrixir os
fallos de mercado.

•

Atender as necesidades reais da poboación local en cada contexto tendo en conta que existen
distintas tipoloxías de concellos en Galicia.

•

Dar cobertura a un arrendamento accesible como primeiro paso para a independencia das persoas
novas, priorizando ás familias con fillos.

•

Fomentar a accesibilidade de vivenda para as persoas en situación de vulnerabilidade, con especial
atención ás zonas rurais. Axilizar o proceso de accesibilidade.

•

Permitir a conexión entre poboación envellecida propietaria de vivenda e persoas con dificultades
no acceso á vivenda.

•

Reducir a carga que supón o custe da vivenda para os inquilinos.

•

Facilitar o acceso e o mantemento da vivenda en condicións de habitabilidade e nunha contorna
inclusiva, poñendo o foco nas familias máis vulnerables con menores, así como nos mozos e mozas.

•

Promover os alugueiros sociais, que permitan ás persoas en situación de vulnerabilidade destinar
como máximo un 30% dos seus ingresos ao pago da vivenda.

•

Fomentar o asentamento das persoas con dificultades por todo o núcleo urbano das cidades, para
minimizar o risco de que se xeren barrios de exclusión e segregación nas cidades.

•

Reforzar as medidas para evitar ou paliar a perda da vivenda habitual como consecuencia dunha
execución hipotecaria ou dun desafiuzamento por falta de pagamento das rendas.

•

Erradicar a infravivenda e mobilizar a vivenda baleira.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Cambiar polas liñas do Pacto de Vivenda de Galicia:

•

Accións encamiñadas á construción de vivenda de promoción pública

•

Articular programas para facilitar a adquisición de vivendas, principalmente polas persoas menores
de 35 anos.

•

Articular medidas destinadas a facilitar o acceso á vivenda en réxime de alugueiro
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Accións encamiñadas á mobilización de vivendas baleiras

•

Fomentar actuacións que incidan na prevención da exclusión residencial, con especial atención ás
persoas incursas en procedementos de desafiuzamento, vítimas de violencia de xénero, residentes
en infravivendas e outros colectivos vulnerables

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas residentes en Galicia que se atopan con maiores dificultades para o acceso á vivenda (en réxime
de propiedade ou de alugueiro).

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de vivendas protexidas

Vivendas

Axudas concedidas para o acceso á vivenda

Axudas

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Unidades convivenciais que se benefician das medidas de acceso á vivenda
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OE 1.3.2 Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade e eficiencia
enerxética das vivendas, que sexan saudables e que se adapten aos futuros cambios
demográficos, ás novas tecnoloxías e aos retos que supón o cambio climático. Impulsar a
rehabilitación da vivenda e a renovación e rexeneración urbana.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.03.02

Título do OE

Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade e eficiencia
enerxética das vivendas, que sexan saudables e que se adapten aos futuros
cambios demográficos, ás novas tecnoloxías e aos retos que supón o cambio
climático. Impulsar a rehabilitación da vivenda e a renovación e rexeneración
urbana.

Planificación
relacionada

Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025

ODS

11. Cidades e comunidades sostibles

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.
4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

451A - Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Accesibilidade das vivendas (Fundación mdp, 2018): 100.000 persoas recluídas nos seus fogares en
todo o estado (o 4% dos 2,5 millóns de persoas con algún grao de mobilidade reducida). O 42%
pasaron moitos días sen saír á rúa.

•

Condicións de habitabilidade non dignas (IGE, 2020): o 8,49% manifestan sufrir falta de espazo
(90.758 fogares). O 14,21% con deficiencias no illamento térmico ou acústico (151.844 fogares). O
22,24% con problemas de humidades (237.705 fogares).

•

A Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia,
primeira lei galega de rehabilitación, configúrase como unha ferramenta legal eficaz para facilitar
as actuacións de rehabilitación edificatoria e de rexeneración e renovación urbanas, especialmente
en aqueles espazos máis vulnerables e abandonados, coa finalidade de mellorar as edificacións e
os espazos públicos e servir ademais de instrumento para o desenvolvemento económico,
buscando, en definitiva, a satisfacción do interese xeral na preservación do noso patrimonio
edificado, a dinamización dos nosos pobos e cidades e a mellora da calidade de vida de todos os
galegos e galegas

•

O Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025, asinado polos representantes das entidades integrantes
do pleno do Observatorio da vivenda de Galicia o 20 de xaneiro de 2021, é un documento que xorde
da análise conxunta e da contribución de todos os representados no Consello do Observatorio da
Vivenda de Galicia. No devandito pacto recóllense as liñas de actuación pública na materia,
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constituíndo un instrumento de planificación das políticas públicas neste eido para o período 20212025 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Potenciar novos sistemas construtivos máis eficientes tanto dende o punto de vista económico,
como do medio ambiente e a enerxía.

•

Aproveitar o actual código técnico de edificación para mellorar os estándares de calidade das
vivendas e sensibilizar á poboación sobre a relevancia destes.

•

Concienciar á poboación da necesidade dun consumo responsable que se traduza nun modo de uso
eficiente da vivenda (luz, auga, calefacción, electrodomésticos...).

•

Promover a accesibilidade e a adaptación das vivendas ás necesidades dunha poboación cada vez
máis envellecida.

•

Fomentar a rehabilitación de infravivendas para acometer obras que permitan ter as mínimas
condicións de habitabilidade e axilizar os trámites para rehabilitacións, especialmente nos cascos
históricos e mellorar o diálogo coas administracións locais.

•

Reforzar o uso da normativa de habitabilidade e das guías de rehabilitación sustentable.

•

Considerar a rehabilitación na súa contorna, fomentando procesos globais de rexeneración urbana.

•

No entorno rural, conciliar a necesidade de rehabilitación de vivendas de propietarios envellecidos
e con baixo poder económico coa da poboación que se o podería permitir pero que non se instala
no rural porque non ten acceso a determinados servizos.

•

Nas cidades, promover a rehabilitación de vivenda baleira para que poida ser reutilizada e evite o
deterioro das mesmas.

•

Fomentar a rehabilitación con elementos construtivos máis eficientes e sostibles.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Incentivar a recuperación do núcleos históricos das vilas e cidades galegas e no medio rural.

•

Incentivar o uso de materiais tradicionais e autóctonos na restauración e rehabilitación de
vivendas.

•

Mantemento da poboación residente en conxuntos históricos, núcleos rurais e barrios de vilas e
cidades. Reducir a demanda de novos desenvolvementos urbanísticos.

•

Aforro enerxético ao facer máis eficiente o consumo das vivenda rehabilitadas. Dinamizar o sector
da construción e mellorar a especialización en rehabilitación do mesmo.

•

Fomentar a rehabilitación de vivendas, a rehabilitación illada de edificios, mellorar a eficiencia
enerxética das vivendas e edificios, impulsar as áreas de rehabilitación integral (ARI).

GRUPOS DESTINATARIOS
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
Persoas físicas e xurídicas, comunidades de propietarios e administracións públicas, promotoras das
actuacións de rehabilitación edificatoria e de rexeneración e renovación urbana.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Vivendas rehabilitadas

Vivendas

Axudas concedidas para a rehabilitación de vivenda

Axudas

Unidade de
medida

INDICADOR
Vivendas e edificios rehabilitados

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 6. Indicadores de resultado
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PA 1.4 Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade.
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

1.4

Título da PA

Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

ODS

3. Saúde e benestar
10. Redución das desigualdades
4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo III: Protección e inclusión social

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

OP

de

412A - Atención hospitalaria
412B - Atención primaria
413A - Protección e promoción da saúde pública
414A - Formación de graduados e posgraduados
441A - Promoción da actividade deportiva
561C - Investigación sanitaria

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
1.4.1 Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación,
aproveitar as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a teleasistencia que permitan prestar
un mellor servizo asistencial a unha poboación moi avellentada e espallada no territorio.
1.4.2 Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades e problemas de saúde.
1.4.3 Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información innovadores para
mellorar as labores de prevención, diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade
1.4.4 Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e
a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a resultados.
1.4.5 Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta tecnoloxía e facer os
nosos centros sanitarios enerxéticamente máis eficientes, promovendo a economía circular e o
respecto ao medio ambiente.
1.4.6 Fomentar a I+D+i no Sistema Público de Saúde de Galicia dirixida as necesidades dos e das
pacientes co obxectivo de mellorar a súa atención e a transferencia dos resultados á sociedade.
1.4.7 Impulsar o deporte dende a etapa escolar e como práctica integradora e inclusiva que conduza
á súa xeneralización entre a poboación galega, fortalecendo o deporte feminino e atendendo aos
deportistas de alto nivel durante e despois da súa dedicación deportiva. Procura das condicións máis
adecuadas que coadxuven aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas
dentro e fóra de Galicia.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•

•

•
•

•
•

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación,
aproveitando as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a teleasistencia que permitan
prestar un mellor servicio asistencial a unha poboación avellentada e espallada no territorio.
Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades e problemas de saúde.
Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información innovadores para mellorar
as labores de prevención, diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade.
Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano, a
través dunha xestión orientada a resultados.
Modernizar e adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades de pacientes e
profesionais. Fomentar a I+D+i no Sistema Público de Saúde de Galicia dirixida as necesidades dos
e das pacientes co obxectivo de mellorar a súa atención e a transferencia dos resultados á
sociedade.
Aumentar a capacidade do sistema de I+D+i galego para o descubrimento temperá e
desenvolvemento de fármacos, coas infraestruturas necesarias para acelerar o proceso de
desenvolvemento de fármacos e vacinas.
Mellora no tratamento dos residuos sanitarios.
Impulsar o deporte e os estilos de vida saudables dende a etapa escolar e como práctica saudable,
integradora e inclusiva que conduza á súa xeneralización entre a poboación galega, fortalecendo o
deporte feminino e atendendo aos deportistas de alto nivel durante e despois da súa dedicación
deportiva, así como procurando as condicións máis axeitadas que coadxuven aos clubs e deportistas
nas súas respectivas competicións deportivas.
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OE 1.4.1 Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da
poboación, aproveitar as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a
teleasistencia que permitan prestar un mellor servizo asistencial a unha poboación moi
avellentada e espallada no territorio
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.01

Título do OE

Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da
poboación, aproveitar as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a
teleasistencia que permitan prestar un mellor servizo asistencial a unha
poboación moi avellentada e espallada no territorio

Planificación
relacionada

Estratexia Galicia Dixital 2030
Plan “Xermola” para a prevención da obesidade infantil en Galicia

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Estratexia Galega en Enfermidades Raras (2021-2024)
Plan Galego de Hospitalización a Domicilio (2019-2023)
Plan de Saúde Mental de Galicia Poscovid-19 (2020-2024)
Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria
Plan Marco de Atención Sociosanitaria

ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade

de

412A - Atención hospitalaria
412B - Atención primaria
413A - Protección e promoción da saúde pública
414A - Formación de graduados e posgraduados

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

En 2019, a esperanza de vida era de 83,8 anos, é dicir, 4,28 anos máis que en 2000. A esperanza de
vida das mulleres é 6,1 anos superior á dos homes. A esperanza de vida aos 65 anos é de 22,1 anos
(24,2 no caso das galegas).

•

A esperanza de vida saudable ao nacer sitúase en 2019 en 78,2 anos, mentres que aos 65 anos é de
18,6 anos.

•

O tempo medio de espera cirúrxica das patoloxías de prioridade 1 sitúase en 17,8 días, mentres que
o tempo medio de espera das primeiras consultas de enfermidade é de 49,3 días.

•

A porcentaxe da poboación cuberta cos diferentes cribados poboacionais (cancro de mama, cancro
de colon, xordeira neonatal, matabolopatías) é do 98%.
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•

A porcentaxe de ambulatorización de procesos cirúrxicos é do 53,4%, presentando unha tendencia
lixeiramente ascendente nos últimos anos.

•

Anualmente realízanse 25,8 millóns de consultas en centros de saúde e 3,9 millóns de consultas en
atención hospitalaria.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Impulsar un modelo de atención sanitaria moderno e de calidade, onde as persoas sexan as
auténticas protagonistas do seu proceso de saúde, que se focalice na atención integral dos
pacientes, baseado nas necesidades e resultados en saúde, no respecto, a autonomía, a equidade e
a información en relación cos pacientes.

•

Fortalecer os valores do sistema público de saúde.

•

Acadar un sistema sanitario que mellore a saúde da poboación, a calidade, experiencia e formación
do paciente, a satisfacción dos profesionais e incremente a eficiencia.

•

Acadar uns servizos máis próximos á cidadanía para favorecer vivir máis e mellor.

•

Impulsar a atención a domicilio con equipos de soporte de atención domiciliaria con Hospitalización
e Asistencia a Domicilio, en definitiva proporcionar servizos e prestacións máis próximos á
cidadanía (“sanidade no fogar”).

•

Promover a telemonitorización da asistencia nas patoloxías crónicas de maior impacto en saúde e
poñer a disposición da cidadanía ferramentas para o seu autocoidado en saúde de forma proactiva.

•

Promover a corresponsabilidade da cidadanía co sistema de saúde.

•

Aumentar a carteira de servizos dos hospitais comarcais e reforzar a atención primaria como
vertebradora do sistema de saúde con máis e mellores recursos.

•

Utilizar a metodoloxía da avaliación de tecnoloxías sanitarias para apoiar as decisións de servizos
a incorporar ao sistema de atención sanitaria

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Medidas eficientes de xestión dos recursos asistenciais e da atención urxente para dar resposta ás
necesidades da cidadanía en tempo e forma.

•

Mellorar os coñecementos de pacientes e cidadáns con respecto á súa saúde.

•

Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e
seguridade comprometidos.

•

Accións de integración sanitaria da saúde mental e trastornos aditivos e desenvolvemento da
coordinación sociosanitaria.

•

Orientar a estrutura de prestación de servizos cara ás necesidades dos pacientes e á mellora da
atención á cronicidade. Significaría a definición de grupos de pacientes con necesidades similares e
a adaptación dos diferentes servizos ás súas necesidades e, sobre todo, os actuais servizos de
urxencias.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Mellorar a fiabilidade dos servizos que se prestan, reducir a variabilidade e mellorar a súa
coordinación, con intervencións que incrementen a calidade asistencial e a seguridade do paciente.

GRUPOS DESTINATARIOS
As actividades van dirixidas á consecución de obxectivos asistenciais que xiran arredor da mellor
atención ao paciente, de calidade e seguridade, que redundan na mellora da saúde da poboación.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de e-interconsultas

Número

Número de consultas en atención hospitalaria

Número

Persoas beneficiarias de prestacións ortoprotésicas

Persoas

Número de consultas en atención primaria

Número

Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia e á
saúde mental. Homes
Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia e á
saúde mental. Mulleres
Persoas beneficiarias de programas de atención sociosanitaria. Homes

Homes

Persoas beneficiarias de programas de atención sociosanitaria. Mulleres

Mulleres

Número de informes de avaliación de tecnoloxías sanitarias realizados

Número

Mulleres
Homes

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Porcentaxe
Días

Tempo medio de espera (días) cirúrxica das patoloxías de prioridade 1

Días

Tempo medio de espera (días) das primeiras consultas de enfermidade

Días

Porcentaxe de consultas telefónicas

Porcentaxe

Porcentaxe de altas hospitalarias en seguimento polo programa Conecta 72

Porcentaxe
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OE 1.4.2 Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades e problemas de
saúde
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.02

Título do OE

Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades e problemas de
saúde

Planificación
relacionada

Estratexia Galicia Dixital 2030
Plan “Xermola” para a prevención da obesidade infantil en Galicia
Plan de Saúde Mental de Galicia Poscovid-19 (2020-2024)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Plan Marco de Atención Sociosanitaria

ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade

de

412A - Atención hospitalaria
412B - Atención primaria
413A - Protección e promoción da saúde pública
414A - Formación de graduados e posgraduados

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

As principais causas de defunción en Galicia para o ano 2018 (último dato dispoñible) son as
derivadas de enfermidades do sistema circulatorio, que supoñen un 29,8% do total. Por sexo, as
mulleres presentan unha incidencia maior que os homes. Os tumores, representan o 26,0%, neste
caso a incidencia é maior nos homes e as enfermidades do sistema respiratorio, o 12,4%, 13,2% en
homes e 11,7% en mulleres.

•

O 67% da poboación de 15 e máis anos ten algunha enfermidade ou problema de saúde crónicos ou
de longa evolución, porcentaxe que ascende ao 71% no caso das mulleres.

•

A prevalencia de sobrepeso na poboación de 18 e máis anos é de 39,2%, porcentaxe que se mantén
estable nos últimos anos, sendo maior nos homes (45,8) que nas mulleres (33,2). Ademais, o 16,5%
da poboación adulta ten obesidade.

•

Con respecto ao fomento dos hábitos de vida saudables, nos últimos anos acadáronse dous grandes
obxectivos: a redución no consumo diario de tabaco e alcohol. O 17,7% da poboación de 15 e máis
anos fuma diariamente, dous puntos inferior á media nacional. Mentres, o 82,8% nunca fai un
consumo intensivo de alcohol.

•

Sen embargo nos últimos anos estase a observar unha tendencia preocupante nos hábitos de vida,
que repercuten na saúde da cidadanía: aumento do sedentarismo e do consumo dos alimentos
procesados e bebidas azucradas.
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•

En relación co sedentarismo, en 2020 a porcentaxe de poboación alcanza o 41,3%, 5 puntos
porcentuais superior á media nacional. Por sexos o sedentarismo é máis elevado entre as mulleres,
43,7% da poboación feminina fronte ao 61,3 da masculina.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Mellorar a saúde dos galegos e galegas anticipándonos a enfermidade.

•

Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades nos principais problemas de saúde
pública: prevención consumo de tabaco e diminuír a obesidade e o comportamento sedentario.

•

Promover unha renovación tecnolóxica e impulsar novos cribados.

•

Ampliar o calendario vacinal consonte á evidencia científica.

•

Continuar na mellora dos sistemas de información innovadores para mellorar os labores de
prevención, diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade no seu conxunto.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Manter os programas de vacinación xa consolidados.

•

Manter o desenvolvemento dos programas de detección precoz xa consolidados.

•

Aumentar a participación no programa de detección precoz de cancro colorrectal na poboación
obxectivo (50 a 60 anos).

•

Desenvolver o cribado poboacional de detección precoz de cancro de cérvix nas mulleres de 35 a 65
anos.

•

Ampliar as medidas para evitar ou diminuír o consumo de tabaco en Galicia.

•

Promover medidas para a reducir o comportamento sedentario da poboación galega.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación infantil e adulta

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de doses administradas en primovacinación

Número

Número de doses de vacinas administradas a persoas adultas

Número

Participantes no programa de cribado de cancro de colon

Persoas
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Participantes no programa de cribado de cancro de mama

Persoas

Participantes no programa de cribado de cancro de cérvix

Número

Número de participantes en programas de prevención do consumo de tabaco

Persoas

Número de participantes en programas de cesación tabáquica

Persoas

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

INDICADOR
Porcentaxe de cobertura vacinal (primovacinación)

Porcentaxe

Porcentaxe de participación no programa de detección precoz de cancro
colorrectal

Porcentaxe

Porcentaxe de participación no programa de detección precoz de cancro de
cérvix

Porcentaxe

Porcentaxe de Poboación adulta galega que fuma a diario

Porcentaxe

OE 1.4.3 Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información
innovadores para mellorar as labores de prevención, diagnose, tratamento, control e
xestión na sanidade

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.03

Título do OE

Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información
innovadores para mellorar as labores de prevención, diagnose, tratamento,
control e xestión na sanidade

Planificación
relacionada

Estratexia Galicia Dixital 2030

ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade

de
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Galicia é neste momento unha referencia no Sistema Nacional de Saúde e en Europa no que se refire
ao desenvolvemento das TIC. Tanto nas áreas de diagnóstico e tratamento, como nas relativas á
prevención, á investigación, á planificación e á xestión.

•

A implantación da historia clínica electrónica e da receita electrónica é do 100%.

•

Practicamente todas as especialidades e centros de primaria (99,8%) utilizan os sistemas de
telemedicina.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Afondar na transformación dixital do sistema sanitario.

•

Continuar na mellora dos sistemas de información innovadores para mellorar as labores de
prevención, diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade no seu conxunto.

•

Desenvolver ferramentas que permitan á cidadanía interactuar co sistema de saúde e mellorar o
seu autocoidado.

•

Desenvolver un sistema de axuda no diagnóstico empregando intelixencia artificial e Big Data.

•

Construír unha Historia clínica intelixente, que axude a tomar decisións clínicas.

•

Mellorar a rede de vixilancia epidemiolóxica, en base en novos sistemas de información, como factor
determinante para a alerta e promoción da saúde e control de enfermidades.

•

Impulsar unha integración socio-sanitaria de nova xeración.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Optimizar os sistemas de información para que faciliten a toma de decisión. Mellorar os cadros de
mando dos distintos sistemas, os sistemas de avaliación e de codificación.

•

Priorizar e asegurar a implantación das innovacións tecnolóxicas en desenvolvemento e que foron
avaliadas positivamente despregando no sistema as innovacións tecnolóxicas con probado impacto
na saúde da cidadanía.

GRUPOS DESTINATARIOS
A poboación protexida que se beneficia dos avances das novas tecnoloxías aplicadas ao ámbito da saúde.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Poboación beneficiada por servizos dixitais de xestión de patoloxías crónicas
ou outros servizos específicos

Número

Número de e-consultas

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

INDICADOR
Porcentaxe de centros sanitarios con sistemas de xestión da relación dixital ca
cidadanía implantados (CRM)

Porcentaxe

Porcentaxe de implantación historia clínica electrónica orientada a problemas
de saúde

Porcentaxe

Porcentaxe de implantación da carpeta de saúde persoal do paciente (PHR)

Porcentaxe

Porcentaxe de especialidades e centros de primaria que utilizan os sistemas de
telemedicina

Porcentaxe

Porcentaxe de profesionais sanitarios que acceden os sistemas de Big Data do
SERGAS

Porcentaxe

Porcentaxe de profesionais sanitarios do SERGAS que utilizan sistemas de
intelixencia artificial para o diagnostico asistido

Porcentaxe

Porcentaxe de cidadáns que utilizan os tramites dixitais como principal método
de entrada o sistema sanitario

Porcentaxe

OE 1.4.4 Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do
capital humano e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a
resultados

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.04

Título do OE

Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do
capital humano e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión
orientada a resultados

Planificación
relacionada

Plan Marco de Atención Sociosanitaria

ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade

de
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

En 2019 no sistema sanitario público de Galicia traballan 39.649 profesionais, un 4,6% máis que en
2010.

•

En atención hospitalaria traballan 4.486 facultativos/as especializadas, 444 médicos/as de
urxencias hospitalarias e 8.275 enfermeiros/as especializadas. En atención primaria o número de
médicos/as de familia é de 2.528, manténdose estable nos últimos anos, mentres que os
enfermeiros/as de primaria son 2.666.

•

O número de médicos por 100.000 habitantes en Galicia atopase notablemente por riba da media
anto española como europea: En 2019 a Unión Europea-27 conta con 390 médicos por cada 100.000
habitantes; España con 440 e Galicia con 475.

•

O número de receitas en 2019 ascendeu a algo máis de 64 millóns cun custo medio de 12,08€, por
debaixo da media dos últimos dez anos. O gasto en farmacia acada o 6,7% do gasto do conxunto
das comunidades autónomas, lixeiramente por riba do peso poboacional.

•

En 2020, a porcentaxe de prescrición de medicamentos xenéricos ascende ao 44,9%, 3,2 puntos
máis que en 2014.

•

En 2019, o gasto público en sanidade representa o 6,6% do PIB e acada os 1.568 euros por habitante,
un 5,5% máis que a media das comunidades autónomas. A porcentaxe destinado á remuneración
de persoal é do 45,3%.

•

A calidade e a eficiencia do Sistema Público Galego de Saúde dependen directamente das
competencias dos seus profesionais. O continuo perfeccionamento e a adquisición de novas
habilidades son imprescindibles para manter e optimizar o excelente nivel dos servizos sanitarios.

•

A actualización permanente das competencias para a práctica sanitaria é imprescindible para
mellorar o coidado dos pacientes a través do coñecemento.

•

Os coñecementos e capacidades dos/as profesionais das institucións sanitarias do Servizo Galego
de Saúde determinan, en gran medida, a calidade dos servizos sanitarios dispensados aos usuarios.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Situar a Galicia como unha das rexións máis avanzadas en materia de innovación e xestión eficiente
dos recursos sanitarios

•

Incorporar resultados de saúde e a experiencia dos pacientes.

•

Impulsar a transformación dos niveis asistenciais e comunitarios.

•

Avanzar no desenvolvemento dixital do sistema sanitario.

•

Favorecer un sistema sanitario máis sustentable e promover unha estratexia de economía circular
no ámbito sanitario

•

Asegurar unha xestión eficiente dos recursos sanitarios.

•

Avanzar na medición de resultados en saúde e divulgación á poboación destes resultados.

•

Mellorar a satisfacción dos profesionais sanitarios e incrementar a súa formación a través dun plan
de formación continuada adaptado ás necesidades dos profesionais. Transformar o coñecemento
para favorecer novas contornas de aprendizaxe e potenciar novas metodoloxías docentes.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Establecer novos modelos de asignación de recursos para mellorar a equidade de acceso aos
servizos, e facer un reparto e asignación orzamentaria por necesidades asistenciais.

•

Mellorar a eficiencia do sistema para garantir a súa sustentabilidade.

•

Ser un piar fundamental do desenvolvemento sostible de Galicia e establecer os sistemas de
compra centralizada, de loxística avanzada, plans de aforro enerxético, e creación de emprego.

•

Ser un referente na responsabilidade social corporativa de Galicia e implicar a todos os axentes
sociais. A través da mellora do seu compromiso social, da saúde laboral dos seus traballadores, da
cooperación internacional, da mellora da coordinación sociosanitaria, e establecer pactos políticos
para acadar o consenso na medición de resultados e da xestión.

•

Favorecer a comunicación cos profesionais, usuarios e sociedade. Facer un esforzo de comunicación
para axilizar a relación cos medios de comunicación e outros colectivos, e aproveitar as vantaxes
que nos ofrecen as redes sociais.

•

Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema. Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade da
información, aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas decisións, respectar
as normas da organización e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación e comparación de
resultados.

•

Fortalecer a responsabilidade e a capacidade dos directivos e mandos intermedios da organización,
mellorar as súas competencias directivas cunha boa definición destas e establecer sistemas de
avaliación de competencias.

•

Coidar os bos profesionais desde que entran na organización, con iniciativas como a implantación
dun sistema de acollida e coidado dos profesionais recentemente incorporados, a posta en marcha
de sistema de avaliación da excelencia profesional, a inclusión de obxectivos de calidade e
coherentes cos obxectivos da organización no Acordo de Xestión (ADX), a medición da
produtividade e o rendemento individual, a mellora do coñecemento da propia organización e
fomentando a ética profesional e o compromiso coa mellora do sistema.

•

Potenciar a versatilidade-polivalencia dos profesionais do sistema acometendo un proceso de
planificación e ordenación que permita dispoñer de profesionais suficientes e con formación
axeitada para darlles unha resposta adecuada aos cambios que a organización precisa.

•

Coordinación dun modelo integral de xestión da formación sanitaria especializada no Servizo
Galego de Saúde.

•

Implicar os profesionais no desenvolvemento e xestión da organización e darlles aos profesionais
a oportunidade de aumentar a súa autonomía de xestión e mellora profesional.

•

Promover un modelo integral de xestión da formación continuada dos profesionais que traballan
no Sistema Público de Saúde de Galicia.

GRUPOS DESTINATARIOS
A poboación en xeral e os profesionais que desenvolven o seu labor profesional nos servizos centrais e
periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde.
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INDICADOR

Unidade de medida

Custe medio por receita

Euros

Número de receitas dispensadas

Número

Porcentaxe de prescrición de especialidades farmacéuticas xenéricas

Porcentaxe

Entregas realizadas ás unidades de consumo

Número

Enquisas a realizar a mandos intermedios para a detección de necesidades

Número

Cursos realizados/ homes

Número

Cursos realizados/ mulleres

Número

Actividades formativas de simulación avanzada

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Porcentaxe de prescrición de xenéricos

Porcentaxe

Porcentaxe de utilización dos medicamentos biosimilares

Porcentaxe

Porcentaxe de produtos unificados coa plataforma loxística

Porcentaxe

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
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OE 1.4.5 Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta
tecnoloxía e facer os nosos centros sanitarios enerxéticamente máis eficientes,
promovendo a economía circular e o respecto ao medio ambiente

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.05

Título do OE

Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta
tecnoloxía e facer os nosos centros sanitarios enerxéticamente máis eficientes,
promovendo a economía circular e o respecto ao medio ambiente

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Planificación
relacionada
ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

411A - Dirección e servizos xerais de sanidade

de

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O Servizo Galego de Saúde conta con 14 hospitais, 24 centros de especialidades e 22 centros de
orientación familiar. En atención primaria hai 398 centros de saúde e 67 consultorios, e por riba de
90 Puntos de Atención Continuada (PACs).

•

O número de camas instaladas dos hospitais xerais do Sergas ascende a 7.228, das que o 91% están
en funcionamento (2,4 camas por 1.000 habitantes), cunha tendencia descendente nos últimos
anos. En cambio o número de quirófanos en funcionamento aumenta, acadando en 2019 os 272.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
Promover infraestruturas sanitarias máis eficientes que melloren a calidade asistencial e sexan
respectuosas co medio ambiente.

•

Modernizar e adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades de pacientes e
profesionais.

•

Utilizar a metodoloxía da avaliación de tecnoloxías sanitarias como apoio as decisións de renovación
da alta tecnoloxía.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Adecuar as instalacións e o equipamento ás necesidades de usuarios e traballadores, coa mellora
dos centros de traballo e mantemento das súas instalacións e equipos, e coa posta en marcha de
novos centros asistencias.

GRUPOS DESTINATARIOS
A poboación protexida que se beneficia das melloras no equipamento e infraestruturas sanitarias.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Centros hospitalarios construídos e/ou mellorados

Número

Centros de saúde construídos e/ou mellorados

Número

Número de equipos de alta tecnoloxía sobre os que se actúa

Número

Número de informes sobre alta tecnoloxía desenvoltos

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Porcentaxe

Porcentaxe de poboación con infraestruturas hospitalarias novas e/ou
melloradas

Porcentaxe

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Porcentaxe de poboación con centros de saúde novos e/ou mellorados
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OE 1.4.6 Fomentar a I+D+i no Sistema Público de Saúde de Galicia dirixida as necesidades
dos e das pacientes co obxectivo de mellorar a súa atención e a transferencia dos
resultados á sociedade.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.06

Título do OE

Fomentar a I+D+i no Sistema Público de Saúde de Galicia dirixida as necesidades
dos e das pacientes co obxectivo de mellorar a súa atención e a transferencia
dos resultados á sociedade

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Planificación
relacionada
ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

16. Sanidade

Programas
gasto

561C - Investigación sanitaria

de

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Máis de 1.100 investigadores de áreas de coñecemento moi diversas desenvolven a súa actividade
científica nos hospitais e centros de saúde galegos.

•

Hai 3 fundacións para a xestión da investigación sanitaria galegas que son as entidades xestoras
dos 3 institutos de investigación biomédica existentes en Galicia.

•

A misión principal dos institutos é realizar investigación transnacional da máxima calidade,
tratando de potenciar así aos hospitais como centros de investigación cos instrumentos necesarios
para resolver as preguntas que xurdan na relación do profesional co paciente e a poboación.

•

Os institutos de investigación sanitaria impulsaron, de modo efectivo, a investigación biomédica e
a innovación no ámbito da saúde, aproveitando as oportunidades de alto nivel técnico das
estruturas sanitarias asistenciais públicas do Servizo Galego de Saúde.

•

A experiencia pon de manifesto a importancia da contribución dende a I+D+i para dar a mellor
resposta posible ás necesidades do sistema de saúde de vangarda , estimulando a produción e
perfeccionamento do material sanitario estratéxico ao tempo que permita que o noso sistema sexa
capaz de adaptarse ás profundas transformacións dun mundo en constante cambio e mellorar a
calidade de vida dos cidadáns.

•

Os centros sanitarios galegos son centros con alto potencial investigador, pero vense obrigados a
actualizar a súa tecnoloxía, deseño e innovación de xeito continuado, cun claro enfoque aplicado se
queren ser competitivos. Neste senso, a investigación biofarmacéutica está tendo unha grande
revolución, a través dos novos coñecementos a nivel tisular, celular e xenómico, que están
favorecendo unha medicina de maior precisión e máis personalizada.

105

TOMO II – PEG 22-30
132911

•

A innovación fai posible que o coñecemento xerado no ecosistema de saúde chegue ao paciente en
forma de novas técnicas de diagnóstico e tratamento e fórmulas asistenciais avanzadas; e ao
mercado xerando beneficios económicos que reverten en máis recursos para o Servizo Galego de
Saúde.

•

Faise necesaria a integración de todos os axentes do sistema sanitario- dende os profesionais ata
os provedores- recollendo as mellores prácticas a nivel internacional.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

A innovación sanitaria da prioridade:

-

Á transferencia dos resultados científicos xerados nos laboratorios dos hospitais a través dos
institutos e das fundacións de investigación sanitaria e ao proceso de transformación dixital
do sistema público de saúde.

-

Ás ideas para a mellora continua achegadas polos profesionais do SERGAS con base na súa
experiencia, e demais axentes do ecosistema de saúde (cuádrupla hélice), a través de novas
dinámicas de innovación aberta coma a rede de nodos de innovación ou os living labs.

-

Ás iniciativas de compra pública innovadora para atopar solucións novas adaptadas ás
necesidades concretas do Sistema Galego de Saúde.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Continuar promovendo a innovación sanitaria, de xeito que Galicia sexa pioneira en materia de I+D+i
en materia sanitaria.

•

Incorporar resultados de saúde e a experiencia dos pacientes.

•

Consolidar unha contorna de investigación atractiva para a incorporación, captación e retención de
persoal investigador altamente cualificado, orientado ás necesidades do sector sanitario.

•

Impulsar e consolidar unha rede de estruturas de apoio á investigación sanitaria.

•

Proporcionar soporte á xestión de procesos de transferencia de resultados de investigación no
Sistema Público de Saúde de Galicia.

•

Promover a cultura de innovación entre os profesionais sanitarios e a transferencia dos resultados
da investigación biomédica.

•

Promover a internacionalización da innovación do Sistema Público de Saúde de Galicia.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Impulsar a xestión do coñecemento e a investigación, a través de innovacións organizacionais, con
liderado en investigación, atracción de financiamento para investigación e aproveitamento de
coñecementos particulares para a mellora común do sistema.

•

Fomentar unha investigación de calidade que responda aos retos do Sistema Público de Saúde de
Galicia.

•

Cultura innovadora, transferencia de resultados, innovación aberta e internacionalización.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
GRUPOS DESTINATARIOS
Este obxectivo ten carácter universal, pois está dirixido á consecución de obxectivos xerais que
redundan no benestar da poboación protexida polo sistema público de saúde de Galicia. As actividades
desenvólvense a través do traballo conxunto coas estruturas de xestión e apoio aos grupos e entidades
de investigación.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados. Homes

Homes

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados. Mulleres

Mulleres

Entidades beneficiadas en proxectos de I+D+i

Entidades

Accións de coordinación a organizar para as melloras no desenvolvemento
profesional

Número

Reunións de grupos de traballo para a elaboración do proceso de captación do
persoal investigador

Número

Patentes xestionadas

Número

Convenios subscritos coas fundacións de investigación sanitaria

Número

Ideas/proxectos a recibir dos nodos de innovación

Número

Proxectos executados no Living Lab

Número

Participación en iniciativas das redes internacionais

Número

Actividades internacionais organizadas

Número

Participación en proxectos europeos

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INDICADOR
Empresas (de 10 ou máis traballadores asalariados) que realizan actividades
innovadoras

Número

Número de investigadores

Número
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OE 1.4.7 Impulsar o deporte dende a etapa escolar e como práctica integradora e inclusiva
que conduza á súa xeneralización entre a poboación galega, fortalecendo o deporte
feminino e atendendo aos deportistas de alto nivel durante e despois da súa dedicación
deportiva. Procura das condicións máis adecuadas que coadxuven aos clubs e deportistas
nas súas respectivas competicións deportivas dentro e fóra de Galicia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

01.04.07

Título do OE

Impulsar o deporte dende a etapa escolar e como práctica integradora e inclusiva
que conduza á súa xeneralización entre a poboación galega, fortalecendo o
deporte feminino e atendendo aos deportistas de alto nivel durante e despois da
súa dedicación deportiva. Procura das condicións máis adecuadas que coadxuven
aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas dentro e
fóra de Galicia

Planificación
relacionada

Mellora das infraestruturas deportivas, fortalecemento do deporte feminino,
accións de promoción do deporte escolar, consolidación do deporte de alto nivel,
así como accións a través da colaboración co Instituto Nacional de Educación
Física e da facultade de Ciencias do Deporte

ODS

3. Saúde e benestar

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

441A - Promoción da actividade deportiva

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O número de licenzas federativas presenta unha tendencia crecente na última década, ata acadar
en 2021 as 8,4 licenzas por 100 habitantes. Por cada licenza federativa de mulleres hai 3 de homes.

•

O número de escolares participantes en programas de promoción deportiva e de vida activa
saudable ascende a 176.048.

•

Hai 5.501clubes deportivos federados en Galicia en 2020, o 7,6% do total do Estado.

•

O gasto medio por fogar en bens e servizos vinculados ao deporte é de 197,3 euros, un 36% inferior
ao do conxunto de España.

•

Segundo a última enquisa de hábitos deportivos dispoñible, o 37,4% da poboación galega practica
deporte semanalmente, porcentaxe inferior á media.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Fomentar a actividade física da poboación.
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•

Dispoñer das instalacións deportivas necesarias para a práctica deportiva.

•

Incrementar a actividade deportiva na etapa escolar.

•

Consolidar o deporte de alto nivel.

•

Fortalecer o deporte feminino.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Apostar por medidas de fomento da actividade física.

•

Actuacións de dinamización deportiva mediante a construción ou mellora das infraestruturas
deportivas.

•

Accións de promoción do deporte escolar.

•

Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino.

•

Axuda a docencia deportiva a través de axudas ao Instituto Nacional de Educación Física.

•

Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas.

•

Medidas de apoio ao deporte para persoas con discapacidade en todas as idades.

•

Axuda á docencia deportiva e promoción activa da investigación no deporte a través de axudas á
Facultade de Ciencias do Deporte.

GRUPOS DESTINATARIOS
A sociedade galega globalmente considerada, obxectivo prioritario de xeneralización da práctica da
actividade física; o tecido deportivo galego, en relación coa práctica deportiva e o deporte de
competición; e as entidades locais, principalmente no referido ás infraestruturas deportivas.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Entidades deportivas beneficiadas

Número

Actuacións en infraestruturas e equipamentos deportivos

Número

Participantes en idade escolar en programas de promoción deportiva. Homes

Número

Participantes en idade escolar en programas de promoción deportiva. Mulleres

Número

Número de licenzas federativas. Homes

Número

Número de licenzas federativas. Mulleres

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Persoas

Escolares participantes en programas de promoción deportiva e de vida activa
e saudable

Persoas

Licenzas federativas

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Poboación que practica actividade física e deporte
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EIXE 2. GALICIA VERDE E SOSTIBLE
O obxectivo dunha Galicia verde e sostible non debe circunscribirse unicamente a cuestións
ambientais (recursos naturais de todo tipo) senón que excede ese ámbito para converterse nun
obxectivo cun carácter transversal que impacta en todos os eixes do Plan Estratéxico de Galicia
2021-2030. O punto de partida debe ser o recoñecemento de que o modelo económico lineal
imperante xera múltiples problemas ambientais: a sobreexplotación dos recursos e a xeración de
residuos que producen contaminación, ademais de provocar a destrución dos bosques e a perda
de biodiversidade, entre outros. Todo o anterior ten consecuencias que van máis alá das
estritamente ambientais, xa que son causantes de impactos negativos sobre a saúde humana, o
consumo dos servizos ambientais proporcionados polo territorio galego, e tamén sobre as
actividades económicas.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Non é necesario explicar como repercute na saúde humana unha Galicia máis Verde e Sostible
gracias á procura de aire fresco, auga limpa, e solos saudables, pois son cuestións ben coñecidas.
Como tampouco debemos esquecer que se non o facemos teremos que asumir custos adicionais
para a sociedade galega cando queremos limitar os impactos negativos dun medio ambiente
degradado (como por exemplo fontes alternativas de auga cando os acuíferos están
contaminados), ou para atender os impactos na saúde (como unha maior incidencia de
enfermidades respiratorios ou alerxias).
Ademais daquelas cuestións que afectan directa ou indirectamente á saúde das persoas, unha
Galicia máis Verde e Sostible pode ofrecernos outros beneficios igualmente importantes, como
favorecer un maior consumo de servizos ambientais, e de máis calidade. Servizos ambientais
consumidos polas persoas, mediante a provisión de servizos de regulación (biodiversidade,
adaptación e mitigación do cambio climático, fertilidade do solo e polinización, regulación hídrica,
calidade do aire, control de inundacións e erosión, etc.), servizos de abastecemento (produción e
seguridade alimentaria, abastecemento de auga e enerxía, materiais, etc.) e servizos culturais,
tanto aos residentes en Galicia como aos visitantes doutras rexións do mundo (ocio, benestar,
paisaxe, etc.). Todo o anterior é posible grazas a que os ecosistemas naturais teñen un carácter
multifuncional.
Como consecuencia dos anteriores argumentos, a Comisión Europea está a promover o
desenvolvemento dunha estratexia de infraestruturas verdes (terreo) e azuis (auga) baseadas
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

na natureza, que ademais de proporcionar beneficios medioambientais, e beneficios na saúde e
no consumo dos cidadáns, tamén sirva de soporte para unha economía máis verde, creando
oportunidades económicas e de emprego. E porque ademais, as infraestruturas "grises" das que
adoitamos depender, son en moitos casos máis caras de construír e manter no longo prazo. Se
recoñecemos como certo o anterior, as administracións públicas deben procurar que as
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infraestruturas verdes e azuis se materialicen nunha rede planificada estratexicamente de áreas
naturais e seminaturais con capacidade para ofrecer un amplo abano de servizos ecosistémicos.
As infraestruturas verdes e azuis no só inclúen áreas naturais con gran biodiversidade, como
bosques, costas marítimas ou brañas por poñer algúns exemplos (non é preciso explicar os
beneficios, pois son de sobra coñecidos), senón tamén espazos seminaturais como parques e
xardíns, campos agrícolas, ou mesmo elementos artificiais construídos para a mellora dos
servizos ecosistémicos (como os sistemas para recoller e usar auga da choiva). Por tal motivo, as
infraestruturas verdes e azuis deben ser planificadas de acordo co seu carácter
multifuncional, en lugar de ser valoradas para un só uso, como ben sendo a práctica habitual
(parques para recreación, bosques para madeira, océanos para alimentación, etc.). É precisamente
este carácter multifuncional o que permite ofrecer de xeito simultáneo diferentes servizos e, polo

Asinado por: Parlamento de Galicia
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tanto, a un custo moi inferior do que sería se cada servizo fora considerado separadamente.
Podemos comprender mellor esta afirmación tan contundente se a acompañamos dun exemplo:
un parque ou xardín nun espazo urbano pode servir para a xestión de residuos e mais a xestión
hídrica (por exemplo: espazos para a compostaxe comunitaria, ou sistemas de drenaxe urbano
sostible da auga de choiva que eliminen a súa condución aos sistemas de sumidoiros e tratamento
de augas residuais), ao mesmo tempo que ofrece servizos recreativos para os cidadáns e tamén
contribúe a mellorar a biodiversidade dos espazos urbanos.
Finalmente, non debemos argumentar a favor da conveniencia de potenciar as infraestruturas
verdes e azuis baseándonos unicamente nos servizos ambientais que podemos consumir as
persoas no presente, xa sexan servizos de regulación, de abastecemento ou culturais. Existen
argumentos sólidos de equidade temporal para facelo (argumentos éticos fundamentalmente,
pero tamén económicos), pois as xeracións presentes non deben arrogarse o dereito a decidir
sobre os recursos ecosistémicos que poidan estar a disposición das futuras xeracións galegas.
A promoción dunha estratexia de infraestruturas verdes pola Comisión Europea debe entenderse
dentro dun marco máis xeral para impulsar unha economía europea máis circular, na que os seus
alicerces poden ser trazados cando menos ata o ano 2011 coa publicación pola Comisión Europea
da Folla de Ruta para unha Europa máis Eficiente no Uso dos Recursos 2.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Megatendencias Globais
A crecente preocupación e interese polas infraestruturas verdes a azuis, e os múltiples servizos
ecosistémicos que proporcionan, tanto no ámbito académico como no político, das empresas, e
en xeral polas organización sociais, representa a resposta ás Megatendencias Globais, e que

2

European Commission (2011). Roadmap to a Resource Efficient Europe. Brussels, 20.9.2011. [COM (2011) 571 final]
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teñen sido identificadas pola Comisión Europea, e publicadas pola Axencia Medioambiental
Europea no ano 2015 3. No seu informe distingue megatendencias sociais (1. Tendencias
diverxentes da poboación mundial; 2. Cara a un mundo máis urbano; 3. Cambio na distribución
rexional das enfermidade e os riscos das pandemias); megatendencias tecnolóxicas (4.
Aceleración do cambio tecnolóxico); megatendencias económicas (5. Crecemento económico
continuado; 6. Un mundo cada vez máis multipolar; 7. Intensificación da competencia global polos
recursos); megatendencias medioambientais (8. Crecentes presións sobre os ecosistemas; 9.
Consecuencias cada vez máis graves do cambio climático; 10. Aumento da contaminación
ambiental) e megatendencias políticas (11. Diversificación de enfoques para a gobernanza).
O certo é que as megatendencias económicas e ambientais están intimamente ligadas, podendo
identificar como nexo de unión a todas elas os riscos asociados ao fenómeno da crecente
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Globalización Económica, motor da mudanza dun mundo unipolar cara outro cada vez máis
multipolar. En primeiro lugar, polos graves efectos ambientais negativos, a intensificación da
competencia global polos recursos, e en última instancia polas dúbidas sobre a posibilidade de
manter un crecemento económico continuado no longo prazo.
Os riscos asociados á globalización económica xa eran coñecidos antes da chegada da pandemia
provocada pola COVID-19, pero que a chegada da pandemia amplificou e mostrounos de xeito
máis evidente. Riscos sen dúbida vinculados á entrada de China na Organización Mundial do
Comercio en 2001, o que intensificou a crecente internacionalización das cadeas de valor globais
das actividades de manufactura con China no seu epicentro, e como consecuencia a gran
dependencia de Europa respecto daquela.
Non deixa de representar un paradoxo o feito de que a entrada de China na Organización Mundial
do Comercio en decembro de 2001, considerada inicialmente como un avance para o
desenvolvemento económico e social dos países menos desenvolvidos, acabou por agravar os
problemas inherentes ao modelo económico lineal insostible imperante. O forte crecemento
experimentado desde entón por China, cunha economía centrada na exportación de produtos
manufacturados, unido ao forte crecemento das cadeas de valor globais debido á crecente
deslocalización e á fragmentación internacional dos procesos produtivos, xerou como
consecuencia o que ten sido coñecido como o fenómeno "Fábrica Asia". De tal xeito que o cambio
dun mundo unipolar, no que o crecemento económico mundial pivotaba sobre as economías máis

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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desenvolvidas (Norteamérica, Europa, Xapón), cara a un mundo multipolar, onde o sueste asiático
é cada vez máis importante para explicar a evolución económica mundial desde o comezo deste

EEA (2015). The European environment. State and outlook 2015: Assessment of Global Megatrends. European
Environment
Agency,
Copenhagen.
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/globalmegatrends/global-megatends
3
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novo século, ten convulsionado os mercados de materias primas (biomasa, recursos minerais
enerxéticos e non enerxéticos) e o medio ambiente.
¿Por que é tan importante para o medio ambiente o fenómeno "Fábrica Asia"? A globalización
colocou produtos a prezos moi baixos en mans dos consumidores europeos, en relación aos
prezos que terían á súa disposición noutro escenario. Isto aumenta o seu poder adquisitivo (cos
mesmos ingresos) e sen dúbida o empregan consumindo cada vez máis produtos, ou reducindo a
súa vida útil (caso paradigmático dos teléfonos móbiles e da industria téxtil de “baixo custo” e
“moda breve”, tamén coñecido como “low cost” e “fast fashion”). Máis consumo demanda maiores
necesidades de fabricación e consumo de recursos naturais, e uns e outros resultan en maiores
impactos ambientais, así como máis competencia polos recursos e prezos máis elevados
como explicaremos a continuación.
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Non hai dúbida de que a globalización ten estimulado un maior consumo nos países máis
desenvolvidos (Europa, Norte América, Xapón, etc.), sen que isto se teña traducido nunha maior
pegada ambiental nas estatísticas dos países europeos, debido ao papel central de China na
"Fábrica Asia". Pois unha parte substancial do consumo chino de recursos destínase aos mercados
dos países desenvolvidos. En consecuencia, cada vez máis voces defenden que este consumo de
recursos debe atribuírse aos países desenvolvidos e non ao país no que se producen os bens (por
exemplo, China). Polo mesmo motivo, é posible que nos países desenvolvidos de Europa non
sexamos conscientes dos problemas ambientais que xeramos, pois grazas á crecente
internacionalización das cadeas de valor industriais, os problemas ambientais permanecen
ocultos aos nosos ollos. Pero iso non nos fai menos responsables, porque son os estilos de vida
e hábitos de consumo europeos (e norteamericanos, entre outros) os que estimulan a sobre
explotación dos recursos e a contaminación que sofren outras sociedades, e que en xeral son máis
pobres, o que agrava as consecuencias distributivas dun modelo económico lineal e insostible.
Ademais, como xa insinuamos anteriormente, existe unha estreita relación entre o fenómeno
"Fábrica Asia" e a crecente inestabilidade nos mercados mundiais de mercadorías e materias
primas desde o ano 2000. Debido fundamentalmente ao cambio cara a un mundo multipolar no
que o novo polo de crecemento presenta unha orde de magnitude ou escala moi importante para
a economía mundial. Poñamos algúns exemplos sinxelos. Se temos en conta que durante moitos
anos na década de 2000 China amosou taxas de crecemento económico próximas ao 10% anual,

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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e que este país representa aproximadamente a quinta parte da poboación mundial (uns 1.400
millóns de persoas), significa que unha parte substancial da poboación mundial duplicou en pouco
máis de 10 anos o seu nivel de ingresos e, polo tanto, a súa capacidade para consumir máis bens
e servizos.
Imaxinemos as consecuencias do fenómeno "Fábrica Asia" na cadea de valor da produción de
alimentos (a modo de exemplo, China consome aproximadamente o 50% dos porcos do mundo,
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ou o 37% dos ovos), e as súas consecuencias no medio ambiente (por exemplo: un terzo de todos
os alimentos producidos no mundo acaba perdéndose, debido ás perdas que se producen nas
actividades produtivas primarias, na industria manufactureira, ou por parte dos consumidores ou
as empresas de distribución de alimentos; o sector alimentario supón unha parte moi importante
do consumo total de enerxía no mundo e mais das emisións totais de gases de efecto
invernadoiro). Ou o seu impacto no prezo do petróleo (por exemplo a forte subida dende os 12
dólares/barril a principios de 1999), sabendo que desde hai máis dunha década é habitual que en
China se matriculen un millón de novos vehículos lixeiros cada mes.
O resultado foi unha crecente intensificación da competencia polos recursos naturais nos
mercados internacionais, materializada nunha crecente volatilidade dos prezos. Como
consecuencia, entre 2000 e 2008 os prezos dos bens enerxéticos multiplicáronse por catro
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(aumento do 300%), e o dos minerais metálicos fíxoo por máis do 200% (multiplicáronse por tres),
mentres que a biomasa para uso alimentario aumentou os seus prezos máis do dobre (aumento
do 100%; non esquezamos que as primeiras manifestacións en Exipto no 2011 tiñan a súa orixe no
forte encarecemento dos alimentos, representando o inicio da “primavera árabe”). Aínda que logo
houbo certa corrección nos prezos a consecuencia da crise financeira do 2008, nos últimos anos
estamos asistindo a unha renovada volatilidade dos prezos nos mercados internacionais,
apuntando a un forte incremento no medio e longo prazo.
O anterior fenómeno pode ser explicado polo feito de que o crecemento económico tense
mostrado tremendamente intenso no consumo dos recursos naturais do planeta. Durante o
século pasado, o ser humano multiplicou por 12 o consumo de combustibles fósiles, mentres que
este factor é 34 veces para todos os recursos materiais 4. Existe unha evidente correlación positiva
entre o grao de desenvolvemento económico alcanzado por un país e o volume de consumo dos
seus recursos. Por citar só algúns exemplos, o consumo de enerxía per cápita en EE. UU. foi de
265 GJ/cap en 2011 (GJ/cap representa Giga Joules de enerxía per cápita), fronte aos 103 GJ/cap
en España ou 62 GJ/cap en China 5. No caso do consumo material, as cifras tamén son elocuentes,
e amosan un consumo de 26 toneladas/cap en EE. UU. (ton/cap representa toneladas per cápita),
e aproximadamente 17 toneladas/cap en España e China. Isto non debe sorprendernos, porque
canto maior sexa a capacidade económica dun país, midámolo como o midamos (os economistas
adoitan empregar o PIB), maior será a renda e, polo tanto, a súa capacidade para financiar a
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compra e o consumo de bens e servizos.
O informe das megatendencias globais publicado pola Axencia Europea de Medio Ambiente tense
producido nun contexto de crecente liberalización económica desde os anos 80, e que se

European Commission (2011). Roadmap to a Resource Efficient Europe. Brussels, 20.9.2011. [COM (2011) 571 final]
R. Wood, K. Stadler, M. Simas, T. Bulavskaya, S. Giljum, S. Lutter, A. Tukker (2018). Growth in environmental footprints
and environmental impacts embodied in trade: resource efficiency indicators from EXIOBASE3. Journal of Industrial
Ecology 22, pp. 553-564.
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materializou na emerxencia de China no centro da “Fábrica Asia” desde o inicio deste século. Os
impactos en todos os ámbitos (económico, social, medioambiental) poden entenderse sobre a
base da magnitude que representa o xigante asiático no mundo (tamaño económico e
demográfico). ¿Estas megatendencias teñen minorado a súa intensidade desde a súa publicación?
Nada máis lonxe, pois moitas das megatendencias globais incrementarán a súa intensidade no
medio e longo prazo, ao proxectarse cara o 2050 unha expansión demográfica e un forte
crecemento económico mundial (o PIB mundial triplicarase respecto a 2009, e a poboación
mundial incrementarase nun 40%, alcanzando os 9.600 millóns de habitantes) 6. E
particularmente, porque estas proxeccións se producen nun novo marco de relacións
internacionais caracterizado por un sistema económico multipolar, no que o crecemento
económico e demográfico producirase nos países emerxentes (ata o momento concentrado en
China, pero que xa comezou a espallarse cara outros países do mar da China e mais India). A
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consecuencia inmediata será a rápida expansión da clase media mundial, que pasará do 27% da
poboación mundial (6.800 millóns de habitantes en 2009) ao 58% de máis de 8.400 millóns en
2030, segundo as proxeccións da OCDE, e concentrarase na rexión Asia-Pacífico, onde se prevé
que o 66% da poboación de clase media do mundo viva para 2030. Unha clase media asiática que
adopta os patróns de consumo e estilos de vida dos países europeos e Norte América (moi
intensivos no consumo de recursos). Debemos recoñecer que a concentración destas mudanzas
na rexión Asia-Pacífico amplifica as súas consecuencias, debido á elevada orde de magnitude
da rexión respecto da totalidade do mundo, pois concentra países especialmente grandes (China
e a India representan case a metade da poboación mundial, ao que debemos sumar outros países
igualmente grandes en relación aos estándares europeos, agrupados en torno aos denominados
Tigres e Dragóns Asiáticos).
No ámbito económico, a análise das megatendencias globais publicada pola Axencia Europea de
Medio Ambiente conclúe que existen riscos evidentes para Europa como consecuencia da
crecente competencia polos recursos: “a economía europea depende estruturalmente dos
recursos importados. As importacións de fóra da UE representaron o 58% do consumo de
minerais e produtos metálicos da UE-27 en 2011 e o 57% dos materiais enerxéticos fósiles” 7. A
crecente competencia mundial polos recursos, xunto coa nosa alta dependencia das súas
importacións, fai que as nosas economías sexan especialmente vulnerables a fortes cambios nos
prezos internacionais, así como na seguridade do abastecemento, moi vulnerables a interrupcións
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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nas cadeas de valor industrial internacionais (evidenciado con toda a súa magnitude desde o

EEA (2015). The European environment. State and outlook 2015: Assessment of Global Megatrends. European
Environment
Agency,
Copenhagen.
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/globalmegatrends/global-megatends
7 EEA (2015). The European environment. State and outlook 2015: Assessment of Global Megatrends. European
Environment
Agency,
Copenhagen.
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/globalmegatrends/global-megatends
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comezo da pandemia da COVID-19). En particular, os aumentos de prezo das materias primas
importadas teñen como consecuencia inexorable unha caída do valor engadido xerado nos
procesos produtivos, ou o que é o mesmo, unha diminución dos ingresos xerados (tanto para os
traballadores como para os empresarios), o que nos empobrece e reduce a nosa capacidade de
consumo e investimento.
No plano ambiental, o resultado é un sistema industrial e de consumo que alcanzou un nivel de
presión sobre os recursos ambientais (por exemplo, biomasa, auga potable, recursos minerais e
enerxéticos) que moitos analistas consideran insostible a longo prazo, con problemas crecentes
relacionados co cambio climático, a perda de biodiversidade ou o aumento dos niveis de
contaminación que afectan á saúde humana (por exemplo, contaminación do aire, do solo, dos
acuíferos).
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Para abordar ambos problemas simultaneamente, tense defendido a necesidade de transformar
o actual modelo lineal nunha economía máis circular, mellorando a eficiencia no uso dos recursos
(menor consumo) e reducindo os impactos no medio ambiente. Dito isto, podemos entender
perfectamente as razóns para que a Economía Circular sexa incluída habitualmente entre as
medidas para darlle un novo impulso ao emprego, o crecemento e o investimento das economías
europeas. Tamén permite entender que estamos ante unha política con vocación de permanencia
e non como produto dunha moda política e polo tanto pasaxeira.

Economía Circular
Seguindo os argumentos destilados na análise das Megatendencias Globais, algunhas
estimacións publicadas pola Comisión Europea 8 sosteñen que se somos capaces de impulsar a
economía circular e conseguir unha redución do consumo de materiais de entre un 17% e un 24%,
poderíamos aumentar o PIB ata o 3,3%, xerando tamén entre 1,4 e 2,8 millóns de empregos en
Europa. Ademais, as empresas europeas poderían beneficiarse dun aforro nos seus custos de
produción de entre 245.000 e 604.000 millóns de euros anuais, é dicir, entre un 3% e un 8% da
súa facturación anual.
Esta visión da Economía Circular é compartida polas empresas que participaron nunha serie de
entrevistas durante a elaboración da Estratexia Galega de Economía Circular 2030 no ano 2018.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

As empresas entrevistadas confirmaron que desenvolveron, en maior ou menor medida,
actuacións no ámbito da economía circular. A principal motivación das empresas foi a
necesidade de mellorar a competitividade mediante a redución de custos (por exemplo,

European Commission (2014). Progress Report on the Roadmap to a Resource Efficient Europe. Brussels, 2.7.2014. [SWD
(2014) 206 final]

8
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optimizando o uso de materias primas, reducindo o consumo de auga e enerxía, convertendo
residuos en subprodutos, xerando enerxía a partir de residuos).
En consecuencia, máis alá dos razoamentos vinculados a cuestións medioambientais ben
coñecidas, e dos que xa temos reflexionado na introdución ao Eixe 2 Galicia Verde e Sostible,
queremos chamar a atención sobre as megatendencias económicas, pois teñen sido empregadas
cada vez con maior énfase para impulsar o Pacto Verde Europeo, e a necesidade dunha economía
europea máis circular. En particular, a Economía Circular foi unha das tres medidas incluídas na
iniciativa "un novo impulso para o emprego, o crecemento e o investimento", que á súa vez
formaron parte dunha das 10 prioridades e iniciativas do presidente Juncker no seu programa de
goberno ata o ano 2025 9. Dito encadramento do Paquete de Economía Circular aprobado pola
Comisión Europea en 2015, e posteriormente do seu herdeiro o Pacto Verde Europeo en 2019 baixo
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a presidencia Von der Leyen, no ámbito do crecemento económico e a promoción do emprego, e
non dentro da política ambiental, pode darnos unha idea da magnitude dos efectos que esta nova
política terá nas actividades económicas.
Non esquezamos que o primeiro principio para que unha economía, ou a sociedade no seu
conxunto, sexa máis circular é procurar a necesaria redución do uso de recursos, para o que
existen diferentes metodoloxías, entre as que destaca a redución do consumo. Ou reducir os
impactos asociados, como por exemplo promover o consumo de produtos fabricados
“localmente”, o que reduce significativamente a pegada de carbono e contribúe a reducir o
cambio climático (“localmente”, en termos relativos). A continuación presentaremos
brevemente estas cuestións.
A economía circular ten por obxectivo reducir o impacto das actividades económicas e sociais
sobre o medio natural a través de diferentes estratexias, como por exemplo reducindo ou
recirculando os recursos empregados, ou realizando tratamentos adecuados no fin de vida dos
produtos. Reducindo o consumo de recursos (auga, enerxía, recursos minerais, biomasa) e
particularmente o consumo dos non renovables, minoramos os impactos vinculados á súa
extracción da natureza. Existen diferentes estratexias que poden ser empregadas para tal fin,
como por exemplo as melloras na eficiencia nos procesos de produción para que precisen menos
recursos. Tamén o uso compartido de produtos e servizos, reducindo así as necesidades de
produción de produtos novos (tales como servizos públicos, coche compartido, aluguer de

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ferramentas domésticas ou de outro tipo, etc.). Outra estratexia consistiría en recircular os
recursos empregados nas diferentes actividades, como por exemplo alongando a súa vida útil
mediante diferentes accións (remanufactura, reemprego, reciclaxe, etc.), reducindo así o uso de
recursos que debemos extraer da natureza. Tanto para a mellora da eficiencia dos produtos como
European Commission (2017). New initiatives to complete the work on President Juncker’s 10 Priorities & initiatives
launched with a 2025 perspective. Commission Work Programme 2018, Annex I. http://europa.eu/rapid/attachment/IP-174002/en/CWP_factsheet_annex%20_I.pdf
9
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para a reutilización de produtos ou materias primas, é importante impulsar o emprego de
estratexias de eco-deseño.
Finalmente, debemos facer tratamentos adecuados no fin de vida dos produtos, priorizando
aqueles tratamentos dos recursos desbotados que permitan a súa asimilación polo medio
natural, ao tempo que se minimizan os posibles impactos negativos, ou incluso contribuíndo á
súa mellora e rexeneración (como por exemplo, a compostaxe de residuos orgánicos para o seu
uso como emenda orgánica do solo).
De acordo co anterior, e atendendo ás prioridades políticas tanto no ámbito europeo como
galego, a Xunta de Galicia aprobou en 2019 a Estratexia Galega de Economía Circular 2030.
Tanto a citada estratexia, como a Estratexia Galega de Especialización Rexional Intelixente RIS3,
comparten importantes vínculos, poñendo de manifesto a necesidade dunha economía e dunha
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sociedade baseadas no coñecemento e máis sostibles. A Estratexia Galega de Economía Circular
2030 destaca diversos elementos comúns a todas as propostas incluídas no seu plan de acción:
-

A necesidade de fomentar unha economía baseada no coñecemento, mediante a
colaboración público-privada entre institucións, organismos de investigación e centros
de formación. Isto inclúe o desenvolvemento de plataformas de información que
permitan a transferencia do coñecemento entre os distintos actores a través da difusión
da información, tanto sobre boas prácticas como sobre axentes implicados no
desenvolvemento de tecnoloxías e modelos de negocio circulares, permitindo a creación
de redes que estimulen o avance cara unha economía máis circular. En definitiva,
mediante a creación dun Ecosistema de Economía Circular en Galicia.

-

A necesidade de impulsar a filosofía do ciclo de vida e o ecodeseño na cultura
empresarial, xa que se estima que ata o 80% de todos os impactos ambientais dun
produto ao longo do seu ciclo de vida ven determinados polo seu deseño. Impulsando
novos modelos de negocio baseados na utilidade dos produtos, substituíndo a
propiedade dos produtos polo consumo de servizos, o que debería reducir o consumo de
recursos.

-

É imprescindible apostar por modelos urbanísticos e construtivos ecoeficientes.
Mellorar a xestión do ciclo da auga, promovendo a reutilización da auga e dos recursos
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contidos nas augas residuais, e mais a xestión dos residuos industriais e urbanos,
observando a aplicación efectiva da xerarquía de residuos.
-

E por suposto, é imprescindible que a cidadanía sexa protagonista e partícipe destes
cambios, cambiando os seus hábitos cara un consumo máis consciente e responsable
mediante a información e a formación, alongando, por exemplo, o ciclo de vida dos
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produtos e incrementando o consumo de produtos locais, e por suposto reducindo o
consumo de todo aquilo que sexa innecesario.
Como xa mencionamos, esta clasificación non significa que as medidas sexan exclusivas dun
ámbito, xa que moitas están interrelacionadas. Por exemplo, un mellor deseño urbanístico que
recoñeza o carácter multifuncional dos servizos ecosistémicos empregará espazos naturais
urbanos para drenaxe sostible da auga de choiva ou para a compostaxe comunitaria, reducindo
as necesidades e custos de servizos municipais como saneamento ou xestión de residuos. Ou
construcións ecoeficientes que incorporen materiais naturais galegos como a madeira como
elemento estrutural ou para quentar un fogar, reducen a pegada ambiental das vivendas e
estimulan actividades locais no rural vinculadas á extracción e transformación dos recursos
naturais.
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No ámbito da administración pública, a nova Ley de Residuos y Suelos Contaminados 10, en fase
de desenvolvemento, incorpora conceptos de ecodeseño e sostibilidade nas propias compras e
contratos públicos. O obxectivo é a promoción da Compra Pública Verde para promover o uso de
produtos reutilizables e reparables e de materiais facilmente reciclables, e produtos cunha vida
útil estendida, como anteriormente tamén fora recollido na Estratexia Galega de Economía
Circular 2030. Do mesmo xeito, as actividades de educación e sensibilización son un instrumento
fundamental para implicar en maior medida á sociedade na economía circular, e promover un
cambio social cara un mellor uso dos recursos e protección do medio ambiente. As actividades de
educación e sensibilización serán unha ferramenta transversal a todos os ámbitos, pois é
fundamental a colaboración e implicación da sociedade en todos os puntos descritos no presente
documento.

O Pacto Verde Europeo
O Pacto Verde Europeo representa probablemente o principal marco de referencia político no
ámbito da UE para calquera estratexia pública vinculada ao desenvolvemento sostible. A
Comisión Europea argumenta que o Pacto Verde Europeo aumentará o benestar e a saúde dos
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actuais cidadáns e tamén das xeracións futuras, pois as accións propostas ofreceranos:
•

aire fresco, auga limpa, solo saudable e biodiversidade

•

edificios renovados e eficientes enerxeticamente

•

alimentos saudables e accesibles

•

máis transporte público

•

enerxía máis limpa e innovación tecnolóxica verde de vangarda

10 Gobierno de España, “Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados”, 18 de maio de 2021.
Dispoñible en: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/180521-enlaceresiduos.aspx
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•

produtos máis duradeiros que poden ser reparados, reciclados e reutilizados

•

máis emprego e formación en habilidades para a transición

•

industria competitiva e resiliente no ámbito global

Para acadar os anteriores resultados, o Pacto Verde Europeo propón desenvolver accións na
procura de diferentes obxectivos:
1.

Unha Europa climáticamente neutra no 2050, para o que a Comisión Europea propuxo
a Lei Europea do Clima, e o establecemento dun novo obxectivo máis ambicioso de
redución neta das emisións de gases de efecto invernadoiro de polo menos o -55% para
2030, en comparación cos niveis de 1990. Para acadar uns obxectivos de descarbonización
tan ambiciosos é necesario reducir as emisións en todos os sectores, desde a industria e
a enerxía ata o transporte e a agricultura.
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2.

Preservar e protexer o medio ambiente e os mares de Europa para garantir que nos
sigan sustentando no futuro, pois son unha fonte de riqueza natural e económica para
Europa. Para tal fin, o Pacto Verde Europeo debe incluír entre as súas prioridades: i) a
protección da biodiversidade e dos ecosistemas; ii) reducir a contaminación do aire, da
auga e do solo; iii) avanzar cara unha economía circular; iv) mellorar a xestión de residuos;
v) garantir a sustentabilidade da economía azul e das actividades pesqueiras.

3.

Facer en Europa unha transición cara enerxías limpas, de acordo con tres principios
fundamentais: 1) garantir un abastecemento de enerxía seguro e accesible para a UE; 2)
desenvolver un mercado enerxético da UE totalmente integrado, interconectado e
dixitalizado; 3) dar prioridade á eficiencia enerxética, mellorar o rendemento enerxético
dos nosos edificios e desenvolver un sector enerxético baseado en gran medida en fontes
renovables. Para tal fin, o Pacto Verde Europeo debe incluír entre as súas prioridades: i)
construír sistemas de enerxía interconectados e redes mellor integradas para apoiar as
fontes de enerxía renovables; ii) promover tecnoloxías innovadoras e infraestruturas
modernas; iii) impulsar a eficiencia enerxética e o deseño ecolóxico dos produtos; iv)
descarbonizar o sector do gas e promover a integración intelixente en todos os sectores;
v) ofrecerlle aos consumidores máis capacidade de decisión e influencia sobre os
mercados, e mais axudar aos países da UE a combater a pobreza enerxética; vi) promover
as normas e tecnoloxías enerxéticas da UE a nivel mundial; vii) desenvolver todo o
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potencial da enerxía eólica mariña en Europa.
4. Ofrecer en Europa un transporte eficiente, seguro e respectuoso co medio ambiente,
pois ademais de proporcionar servizos esenciais aos cidadáns, ás empresas e ás cadeas
mundiais de subministración, tamén provocan na sociedade importantes custos (emisións
contaminantes, ruído, atascos e accidentes de tráfico). O obxectivo dunha Europa
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climáticamente neutra demanda cambios ambiciosos no sector do transporte, pois o
transporte representa na actualidade arredor do 25 % das emisións totais de gases de
efecto invernadoiro da UE, e estas emisións aumentaron nos últimos anos. O obxectivo
da Comisión Europea é acadar unha redución do 90 % das emisións de gases de efecto
invernadoiro relacionadas co transporte para 2050.
5.

Desenvolver un sistema alimentario en Europa saudable para as persoas e o planeta,
de tal xeito que a transición cara a un sistema alimentario sostible, ademais de
proporcionar beneficios ambientais e sanitarios, tamén sexa quen de ofrecer beneficios
sociais e un rendemento económico máis xusto. Para tal fin, o Pacto Verde Europeo debe
incluír entra as súas prioridades: i) garantir a seguridade alimentaria ante o cambio
climático e a perda de biodiversidade; ii) reducir a pegada ambiental e climática do
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sistema alimentario da UE; iii) reforzar a resiliencia do sistema alimentario da UE; iv) levar
a unha transición global cara á sustentabilidade competitiva "da granxa á mesa".
6. Promover unha estratexia industrial para unha Europa competitiva, ecolóxica e
dixital, na que podemos trazar os seus alicerces na análise das megatendencias realizada
pola Axencia Europea de Medio ambiente, tal e como foi mostrado no inicio deste
capítulo.
7.

Desenvolver en Europa investigacións e innovacións que impulsen cambios
transformadores, pois recoñece a Comisión Europea que a investigación e a innovación
desempeñarán un papel central na necesaria transición. Para tal fin, Horizonte Europa
representa a principal referencia do programa de investigación e innovación da UE, onde
unha pare substancial do investimento debe ser coherente cos obxectivos do Pacto Verde
Europeo.

8. Promover en Europa un sistema financeiro e de investimentos verde, para o que a
Comisión Europea comprometeuse a mobilizar 1 billón de euros en investimento sostible
durante a próxima década. En particular, o 30% do orzamento plurianual da UE (20212028) e de Next Generation EU (NGEU) destinaranse a investimentos ecolóxicos. Deste
xeito, os países da UE deben dedicar polo menos o 37 % do financiamento que reciben do
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia a investimentos e reformas que apoien os
obxectivos climáticos. Ou dito doutro xeito, todos os investimentos e reformas
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financiados deste xeito non deben prexudicar significativamente os obxectivos
ambientais da UE. Para tal fin, a Comisión Europea vai facer emisións de Bonos Verdes
co que pretende recadar o 30% dos fondos da NGEU. Dentro do orzamento plurianual da
UE existen diferentes programas ligados a estes obxectivos, como a política de cohesión
da UE a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e mais do Fondo de
Cohesión. Ademais dos anteriores instrumentos financeiros, a Comisión Europea ven de
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presentar o Plan de Investimento do Pacto Verde Europeo, tamén chamado Plan de
Investimento para unha Europa Sostible, e que inclúe o Mecanismo de Transición
Xusta cara a unha economía verde.
Finalmente, a Comisión Europea pretende mobilizar investimentos públicos e privados (préstamo
ao sector público e privado) cara proxectos coherentes cos obxectivos do Pacto Verde Europeo, a
través do programa InvestEU, así como mediante o Regulamento sobre a Taxonomía de
Investimentos Verdes. A este respecto, hai un actor emerxente que demanda cada vez con máis
intensidade accións vinculadas á economía circular e á sustentabilidade. Son investidores en
proxectos empresariais, a través de fondos de investimento, fondos de pensións ou outras
entidades financeiras. Paga a pena prestarlle un pouco de atención a estes actores, xa que poden
ser un catalizador de maiores cambios cando se engade a outros que xa existen. Poñamos un
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exemplo sinxelo da man de Black Rock, un dos fondos de investimento financeiro máis influentes
do mundo, a través das principais mensaxes recollidas na carta aos seus clientes a comezos do
ano 2021: “Un movemento tectónico acelerado. O ano pasado, expresamos a nosa convicción de
que o mundo estaba preto de experimentar un cambio tectónico: unha reasignación fundamental
de capital cara a activos sostibles. […] Isto promoveu unha reasignación global de capital cara as
empresas máis sostibles que continuará durante varios anos, e consideramos que os investidores
que participen máis rapidamente nesta reasignación sairán máis beneficiados. […] Estamos dando
varios pasos para axudar aos investidores a preparar as súas carteiras para un mundo de emisións
netas cero, incluíndo entre elas aproveitar as oportunidades que presenten para a transición cara
este obxectivo. […] e axudar a catalizar datos e métricas climáticas cada vez máis robustas e
estandarizadas para servir mellor á industria”. Neste sentido, as empresas de máis de 250
empregados teñen a obriga legal en Europa de publicar anualmente os seus informes non
financeiros, dentro dos cales son fundamentais as métricas de sustentabilidade ambiental. Son
estes informes aos que prestan atención institucións financeiras como Black Rock. Informes que
deben seguir determinadas normas ou normativas, como as publicadas por SASBI, GRI e outras
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organizacións.
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¿Por que precisamos unha Galicia Verde e Sostible?
O Pacto Verde Europeo proporciona unha base política para desenvolver unha estratexia
encamiñadas ao obxectivo dunha Galicia máis verde e sostible. Pero máis aló deste feito, cabe
preguntarse por que precisamos unha Galicia Verde e Sostible. A sociedade galega debe procurar
unha Galicia máis verde e sostible como consecuencia do forte carácter multifuncional dos
ecosistemas naturais, excedendo o ámbito medio ambiental para converterse nun obxectivo cun
carácter transversal que impacta en todos os eixes do Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030. Pois
a natureza é o soporte de múltiples funcións, como a provisión de servizos de regulación
(biodiversidade, adaptación e mitigación do cambio climático, fertilidade do solo e polinización,
regulación hídrica, calidade do aire, control de inundacións e erosión, etc.), servizos de
abastecemento (produción e seguridade alimentaria, abastecemento de auga e enerxía,
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materiais, etc.) e servizos culturais, tanto aos residentes en Galicia como aos visitantes doutras
rexións do mundo (ocio, benestar, paisaxe, etc.).
Pois do contrario, a sobre explotación dos recursos e a xeración de residuos que producen
contaminación, ademais de provocar perdas no capital natural de Galicia, ten consecuencias que
van máis alá das estritamente ambientais, xa que son causantes de impactos negativos sobre a
saúde humana, o consumo dos servizos ambientais proporcionados polo territorio galego, e
tamén sobre as actividades económicas (tales como perdas de recursos ou redución na súa
calidade, maior incidencia de baixas laborais, etc.) e das actividades desenvoltas polas
administración públicas (por exemplo os gastos de restauración ambiental). Impactos negativos
que poden ser minorados mediante accións de adaptación, pero asumindo maiores custos
económicos, como por exemplo un incremento nos gastos de prevención e tratamento de
problemas sanitarios, ou maiores investimentos e gastos tanto públicos como privados para
minorar as consecuencias sobre os servizos públicos ou as actividades económicas.
Ademais, existen megatendencias globais que nos obrigarán a ser máis eficientes no uso dos
recursos se queremos manter e mellorar a competitividade económica de Galicia, e tamén o noso
benestar. Porque estase acrecentando a competencia polos recursos nos mercados
internacionais, o que incrementará os prezos de todos eles (recursos enerxéticos e minerais,
alimentos e biomasa de todo tipo, etc.). Para o que cómpre unha Galicia máis resiliente fronte
aos riscos económicos, ademais dos riscos ambientais.
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Precisamos unha sociedade e unha economía galega máis sostible, que procure unha maior
protección do patrimonio natural e promova unha economía máis circular e máis eficiente no uso
dos recursos. Que reduza a nosa dependencia dos recursos naturais externos promovendo o uso
dos recursos autóctonos de xeito respectuoso, aproveitando as potencialidades de Galicia cara
un sector primario moderno e competitivo que sustente ademais a superación do actual reto
demográfico.
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Para acadar o anterior, precisamos unha sociedade e unha economía galega baseada no
coñecemento que impulse unha sociedade máis ecoeficiente. Para o que cómpre mellorar as
capacidades de investigación, innovación e adopción de coñecementos na procura dun sector
empresarial máis resiliente, e polo tanto máis competitivo. Pero tamén administracións públicas
e cidadáns máis resilientes (un supoñer, fronte ao forte incremento dos produtos enerxéticos e
minerais). Cuestións que deben integrarse no sistema educativo de Galicia, en todos os seus
niveis. Pero tamén nos sistemas de información e participación da cidadanía, para o que cómpre
ter en consideración o papel que poidan xogar as entidades de carácter social de todo tipo
(asociacións, fundacións, entidades de economía social, etc.).
Coñecementos e innovacións que fomenten a filosofía do ciclo de vida e o ecodeseño nas decisións
empresariais e tamén nas administracións públicas. Para o que non é imprescindible centrar toda
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a atención unicamente nos enfoques tecnocéntricos: aqueles que buscan nos novos
desenvolvementos tecnolóxicos as ferramentas para resolver os problemas económicos e sociais.
Por exemplo, impulsando novos modelos sociais e empresariais para a redución do consumo
baseados na utilidade dos produtos, substituíndo a propiedade dos produtos polo consumo de
servizos, o que debería reducir o consumo de recursos. Ou promovendo modelos urbanísticos, de
mobilidade e de construción ecoeficientes, para o que en moitos casos non son precisos novos
desenvolvementos tecnolóxicos.
En definitiva, Galicia debe procurar a transformación dunha economía lineal noutra máis verde e
sostible, para o que precisa desenvolver novos modelos sociais e empresariais. É dicir, repensar
e deseñar un marco político que facilite un cambio profundo sobre a toma de decisións para
perseguir un enfoque multifuncional, que promova a cohesión social e territorial, permitindo
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ademais unha transición xusta que non penalice ás persoas máis desfavorecidas.
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PA 2.1 Fomento dunha economía baixa en carbono baseada en fontes de enerxía máis
limpas e menos agresivas co medio ambiente, dando prioridade as fontes de
enerxía renovables. Potenciar a eficiencia enerxética en todos os sectores: público,
industrial e doméstico.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

2.1

Título da PA

Fomento dunha economía baixa en carbono baseada en fontes de enerxía máis
limpas e menos agresivas co medio ambiente, dando prioridade as fontes de
enerxía renovables. Potenciar a eficiencia enerxética en todos os sectores:
público, industrial e doméstico.

ODS

7. Enerxía accesible e non contaminante

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

733A - Eficiencia enerxética e enerxías renovables

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
2.1.1 Mellorar a eficiencia enerxética na edificación, nas infraestruturas e servizos públicos. Avanzar
na avaliación e mellora da eficiencia enerxética das empresas, incidindo no que atinxe á intensidade
enerxética.
2.1.2 Aumentar o peso das enerxías renovables autóctonas no mix enerxético para favorecer o paso
a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono e reducir a dependencia enerxética do exterior.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•
•
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•

Impulsar a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 co obxectivo de transformar
Galicia nunha rexión climática mente neutra para o ano 2050.
Desenvolvemento dun sector enerxético baseado maioritariamente en enerxías renovables
autóctonas co fin de acadar un modelo baixo en emisión, situando a Galicia á cabeza no eido da
enerxía eólica e seguir avanzando no sector da biomasa. Impulsar a innovación en materia de novas
enerxías limpas.
Implantar de forma efectiva a cultura da eficiencia enerxética en todos os ámbitos da sociedade,
reducindo a intensidade enerxética en procesos e actividades produtivas que presenten capacidade
de mellora.
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OE 2.1.1 Mellorar a eficiencia enerxética na edificación, nas infraestruturas e servizos
públicos. Avanzar na avaliación e mellora da eficiencia enerxética das empresas, incidindo
no que atinxe á intensidade enerxética.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.01.01

Título do OE

Mellorar a eficiencia enerxética na edificación, nas infraestruturas e servizos
públicos. Avanzar na avaliación e mellora da eficiencia enerxética das empresas,
incidindo no que atinxe á intensidade enerxética.

Planificación
relacionada

Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

ODS

7. Enerxía accesible e non contaminante

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.

Axenda de transición enerxética de Galicia 2030 (en elaboración)

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

733A - Eficiencia enerxética e enerxías renovables

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Volatilidade e dependencia de numerosos factores na formación das tarifas.

•

Elevada dependencia enerxética do exterior. No ano 2019 o 72,2 % da enerxía primaria consumida
en Galicia foi importada sendo o obxectivo da UE para 2030 acadar unha porcentaxe non superior
ao 60 %.

•

Intensidade enerxética (valor medio da cantidade de enerxía necesaria para xerar unha unidade de
riqueza - consumo de enerxía por unidade de Produto Interior Bruto).
-Primaria: 0,160 en 2015; 0,140 en 2018 e 0,123 en 2019 (en España: 0,114, 0,112 e 0,106
respectivamente).
-Final: 0,102 en 2018 e 0,098 en 2019. Con respecto a valores de fai 10 anos, en 2010 o valor
situábase en 0,120. (En España 0,074 e 0,072 respectivamente para 2018 e 2019).
Parque inmobiliario con baixa cualificación enerxética. De acordo co estado da certificación
enerxética dos edificios, aproximadamente o 90% dos edificios en Galicia teñen unha cualificación
D ou inferior, isto é debido á antigüidade do parque inmobiliario galego.

•

Consumo de enerxía nos fogares: o consumo aumenta cada ano como consecuencia dun maior
número de fogares (a pesar de non aumentar significativamente a poboación) e un maior
equipamento nos mesmos de aparatos eléctricos (aumento de enerxía consumida por fogar). Difícil
valoración dun consumo enerxético eficiente se só se ten en conta o consumo final dos fogares.
Escasa cultura de boas prácticas no consumo, a pesar das campañas de concienciación existentes.
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•
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Mellorar a eficiencia enerxética primaria e final reducindo a dependencia enerxética do exterior.

•

Aumentar a transparencia e a seguridade xurídica no sector enerxético para incentivar os
investimentos.

•

Redución da intensidade enerxética do tecido empresarial, aumentando con elo o aforro e a
eficiencia enerxética nas empresas, así como a consolidación da cultura das auditorías enerxéticas.

•

Aumentar os criterios de eficiencia enerxética na contratación pública.

•

Fomento da I+D+i tecnolóxica no terreo enerxético, especialmente no campo da eficiencia
enerxética e das enerxías renovables. Promover o uso de solucións dixitais para contribuír á
optimización da produción, distribución, consumo e almacenamento de enerxía, con fin de coordinar
mellor todos os nodos da rede enerxética, dende o produtor ata o consumidor final.

•

Consolidación das boas prácticas en materia de consumo enerxético entre a poboación e considerar
aos cidadáns nunha dobre vertente: como consumidores e como xeradores de enerxía.

•

Mellorar a información enerxética dos produtos do mercado para que o consumidor dispoña dunha
maior información que lle facilite a toma de decisións e a adquisición de equipos cunha mellor
cualificación enerxética.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Promoción de proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas, administración e
particulares. Apoio á realización de auditorías enerxéticas e a implementación de equipos de
medida e monitorización de consumos enerxéticos que contribúan a unha mellor diagnose e unha
mellor da xestión da enerxía nos distintos ámbitos de consumo.

•

Fomento de actuacións que contribúan á diversificación enerxética e redución do consumo de
derivados do petróleo incluíndo o fomento de infraestruturas de almacenamento enerxético a
diferentes escalas, que favorezan a optimización do consumo enerxético e poden contribuír á
mellora da calidade de subministración en determinadas zonas, especialmente, do ámbito rural.

•

Actuacións relacionadas coa mobilidade sostible, especialmente aquelas que contribúan a dispoñer
da infraestrutura necesaria, tanto pública como privada, de subministración enerxético para as
diferentes alternativas de propulsión limpa na mobilidade e o transporte.

•

Proporcionar información para facilitar a redución de potencia e a selección de tarifas con
discriminación horaria de maneira universal.

•

Fomentar as comunidades enerxéticas (asociación de empresas, particulares etc. para executar
accións comunitarias: por exemplo as instalación de autoconsumo compartidas). Fomentar a súa
creación, proporcionar ferramentas para a súa creación; poden estar traccionadas por entidades
públicas pero implicar aos axentes do entorno. Poden axudar a universalizar o acceso ás renovables,
ao autoconsumo e a solucións enerxéticamente eficientes.

•

Implementar mecanismos para mellorar a coordinación entre os distintos departamentos da
administración en materia de enerxía.

•

Mantemento dun observatorio da enerxía que monitorice diversas variables (prezo dos produtos
enerxéticos, consumo…) e implemente estudos específicos que aborden estas cuestións.
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GRUPOS DESTINATARIOS
Particulares e empresas susceptibles de levar a cabo melloras en eficiencia enerxética nas súas
infraestruturas.
Infraestruturas públicas.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Redución do consumo de enerxía final

ktep/Ano

Axudas concedidas en eficiencia enerxética

Número

Redución do consumo de enerxía final

ktep/Ano

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Porcentaxe
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Mellora da eficiencia enerxética primaria en relación ao escenario tendencial do
modelo PRIMES
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OE 2.1.2 Aumentar o peso das enerxías renovables autóctonas no mix enerxético para
favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono e reducir a
dependencia enerxética do exterior.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.01.02

Título do OE

Aumentar o peso das enerxías renovables autóctonas no mix enerxético para
favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono e reducir
a dependencia enerxética do exterior.

Planificación
relacionada

Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

ODS

Axenda de transición enerxética de Galicia 2030 (en elaboración)

OP

7. Enerxía accesible e non contaminante

Pilar dos dereitos
sociais

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.

Programas
gasto

de

733A - Eficiencia enerxética e enerxías renovables

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A importante dependencia enerxética del exterior. No ano 2019, o 72,2% da enerxía primaria
total corresponde a enerxía importada. As principais fontes importadas (petróleo e carbón) son as
máis caras e contaminantes.

•

A evolución do índice de emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) foi positiva xa que en
relación ás emisións do ano 1990 no ano 2019 foron inferiores nun 24%.

•

Galicia atópase preto de alcanzar a penetración de enerxías de orixe renovable no consumo de
enerxía final (37,7% en 2019) e de un sistema eléctrico con, polo menos, un 74% de xeración a partir
de enerxías de orixe renovable (65%).
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Reducir a alta dependencia enerxética e aumentar a proporción de enerxía renovable no conxunto
de enerxía total consumida co fin de acadar unha economía de baixo nivel de emisión de carbono.

•

Diversificar as fontes renovables. Continuar co fomento de actividades asociadas ao ciclo de
aproveitamento da biomasa térmica, enerxía eólica e o autoconsumo eléctrico. Impulsar proxectos
de enerxías renovables como os gases renovables e as fontes de enerxía mariña entre outras.

•

Desenvolvemento de proxectos impulsados por comunidades de enerxías renovables .

•

Avanzar en sistemas de almacenaxe deste tipo de enerxía renovable que sexan respectuosos co
medio ambiente e a integración paisaxística.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fomentar as renovables de forma que se podan superar as principais barreiras que impiden o seu
desenvolvemento. Realizar un seguimento da evolución das enerxías renovables para conseguir os
obxectivos da Axenda de transición enerxética de Galicia 2030.

•

Unha parte importante destas medidas de fomento realizarase impulsando proxectos a través de
distintos programas de incentivos. Serán subvencionables actuacións que permitan incrementar a
implantación de enerxías renovables xunto coa mellora da súa xestionabilidade, contribuíndo á
consecución dos obxectivos establecidos pola Unión Europea nestes campos e a avanzar ata a
descarbonización do noso modelo de desenvolvemento. A modo orientativo e non limitativo serán
subvencionables:

- Instalacións que permitan o aproveitamento das fontes renovables de enerxía, incluíndo os
gases de orixe renovable, especialmente aquelas que contribúan a aumentar o autoconsumo
enerxético.
- Infraestruturas de almacenamento enerxético a diferentes escalas, que favorezan a
optimización das fontes renovables de enerxía e a súa xestionabilidade.

- Creación e desenvolvemento de comunidades enerxéticas renovables.
•

Desenvolver accións informativas sobre recursos renovables.

•

Que as enerxías renovables contribúan a unha transición xusta para que ningún territorio/comarca
sufra os efectos económicos e sociais da descarbonización da economía.

•

Fomentar o aproveitamento da biomasa autóctona.

•

Fomentar o autoconsumo eléctrico.

•

Aproveitar o potencial doutras fontes renovables aínda sen explotar como as enerxías mariñas.

•

Desenvolver medidas de acompañamento para facilitar o cambio de vector enerxético no sector
residencia.l

•

Impulsar a implantación de novos fabricantes de compoñentes relacionados coas enerxías
renovables.

GRUPOS DESTINATARIOS
Particulares, empresas e Administración Pública.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Capacidade adicional para producir enerxía renovable

MW

Axudas concedidas ao fomento das enerxías renovables

Número
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 6. Indicadores de resultado
INDICADOR
Unidade de
medida

Consumo final bruto de enerxía procedente de fontes de enerxía renovables
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Porcentaxe
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PA 2.2 Garantir unha mobilidade sustentable.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

2.2

Título da PA

Garantir unha mobilidade sustentable

ODS

11. Cidades e Comunidades Sustentables

OP

3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC

Pilar dos dereitos
sociais

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Programas
gasto

de

512A - Ordenación e inspección do transporte

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
2.2.1 Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do transporte
público colectivo e o emprego de medios de transporte menos contaminantes. Garantir a
intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de transporte e a conexión urbana-rural.
Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros como de mercadorías. Incrementar a resiliencia
climática da rede de transporte e comunicacións de Galicia.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•
•
•

•
•
•
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•
•

Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do transporte público
colectivo e facéndoo máis atractivo.
Garantir unha transición xusta, tendo en conta as implicacións que pode ter o fomento do
transporte colectivo no sector da automoción.
Impulsar a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de transporte, facendo especial
fincapé en mellorar a accesibilidade (aparcadoiros nas inmediacións das estacións de bus,
ferrocarril, etc.), mellorar os horarios, frecuencias e conexións, modernizar das infraestruturas e
sensibilizar e formar á cidadanía en mobilidade sustentable.
Superar as barreiras que supón a dispersión xeográfica tanto da poboación coma das empresas.
Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros coma de mercadorías, mellorando as vías e
as conexións comerciais existentes .
Eliminar os estrangulamentos nas infraestruturas de rede fundamentais. Reducir ao mínimo posible
as conxestións nos núcleos urbanos.
Mellorar a regulación no emprego tanto do transporte público como privado.
Mellora e renovación do parque de vehículos a favor de tecnoloxías máis limpas e eficientes
(fundamentalmente, a electricidade de orixe renovable).
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OE 2.2.1 Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do
transporte público colectivo e o emprego de medios de transporte menos contaminantes.
Garantir a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de transporte e a
conexión urbana-rural. Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros como de
mercadorías. Incrementar a resiliencia climática da rede de transporte e comunicacións de
Galicia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.02.01

Título do OE

Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do
transporte público colectivo e o emprego de medios de transporte menos
contaminantes. Garantir a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos
de transporte e a conexión urbana-rural. Promover a eficiencia no transporte
tanto de viaxeiros como de mercadorías. Incrementar a resiliencia climática da
rede de transporte e comunicacións de Galicia.

Planificación
relacionada
ODS

11. Cidades e comunidades sostibles

OP

3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC (i, ii, iii e iv)

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

512A - Ordenación e inspección do transporte

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Verificación:
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Número de viaxes ao ano en transporte urbano en autobús por habitante (INE 2017): 22,5 viaxes por
habitante.

•

Número de viaxes ao ano en transporte metropolitano en autobús por habitante, nas Áreas de
Transporte Metropolitano implantadas para ese efecto (Datos SITME 2017): 8,6 viaxes por
habitante.

•

Intermodalidade:

-

Número de Estacións Intermodais en Explotación: 2 (Santiago de Compostela e Ourense).

-

Número de Estacións Intermodais en Fase de execución: 2 (Vigo e Pontevedra).

-

Número de Estacións Intermodais en Fase de proxecto: 2 (A Coruña e Lugo).

-

Número de Estacións Intermodais en Fase de estudo previo: 1 (Ferrol).

•

A data 31/12/2018 a lonxitude total de pistas para bicicletas e carreiros peonís era de 35,78 Km
(notable esforzo neste sentido, pois a 31/12/2017 era de 17,16 km).

•

A multimodalidade non é factible ao 100% coas infraestruturas actuais e os hábitos de emprego
dos tipos de transporte por parte dos usuarios.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

Existencia dunha porcentaxe importante de infraestruturas e servizos de transporte anticuados e
non adaptados ás necesidades actuais.

•

Galicia conta cunha baixa porcentaxe de lonxitude de rede ferroviaria electrificada (35,9%).

•

O sector do transporte é moi dependente do petróleo e das importacións.

•

O transporte público non ofrece aínda suficientes vantaxes aos usuarios (comodidade, tempos
medios dos traxectos, aparcadoiros nas inmediación, etc.) nin suficientes alternativas (horarios,
frecuencias, etc.) coma para dar prioridade a este sistema.

•

Oferta de transporte público desigual por localidades (práctica inexistencia deste sistema en varias
cidades de Galicia).

•

Falta de conexión eficaz das principais cidades de Galicia. Escaso uso da interconexión entre
aeroportos, estacións de tren e estacións de autobuses e entre portos e redes ferroviarias para o
transporte de mercancías.

•

Descoordinación do sistema aeroportuario galego que implica pouca especialidade e
complementariedade entre os tres aeroportos galegos.

•

Dependencia de recursos financeiros e dos recursos públicos que podería afectar a proxectos de
infraestruturas.

•

Km de liñas férreas: 1.206Km (dos cales 511 están electrificados e 695 sen electrificar).

•

Reducida utilización de TICS nalgúns sectores e modos de transporte de mercadorías.

•

Forte atomización do sector e falta de cualificación profesional no sector do transporte.

•

Elevada dispersión xeográfica da poboación e do tecido empresarial que dificulta e fai ineficiente o
transporte colectivo e as actividades loxísticas. Lentitude no proceso de concentración empresarial.

•

Falta de madurez en novas tecnoloxías aplicadas ao transporte.

•

Rexión cunha importante actividade de produción de automóbiles. Necesidade dunha transición
xusta do transporte individual ao colectivo.

•

Falta de competencia no sector do transporte colectivo.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Fomentar a mobilidade sustentable e alternativa, promovendo a utilización do transporte público
colectivo e facéndoo máis atractivo.

•

Impulsar a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de transporte (mellorar horarios,
frecuencias e conexións, así coma mellorar a accesibilidade ás estacións intermodais).

•

Impulsar a xestión intelixente da rede de transporte de xeito que se alcance unha mobilidade más
intelixente, sostible e accesible.

•

Mellorar a accesibilidade (aparcadoiros nas inmediacións das estacións de bus, ferrocarril, etc.).

•

Modernizar as infraestruturas co fin de que sexan máis seguras, eficientes e accesibles, facendo o
transporte público máis atractivo.

•

Sensibilizar e informar á cidadanía en materia de mobilidade sustentable e potenciación do
transporte colectivo nos desprazamentos itinere (fogar-traballo) localizados en lugares onde non
existe aínda un transporte público urbano regular (polígonos industriais), garantindo unha
transición xusta, tendo en conta as implicacións que pode ter o fomento do transporte colectivo
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

no sector da automoción.

•

Garantir o acceso ás vías de alta capacidade da poboación e das empresas que están afectadas pola
dispersión xeográfica.
Emprego de novas tecnoloxías aplicadas ao transporte en todos os ámbitos, e especialmente
aqueles marcadamente rurais e fomento de modalidades alternativas de transporte colectivo (uso
compartido, transporte a demanda, aplicacións que permitan avaliar e escoller de entre varias
alternativas aquela máis eficiente en termos tanto económicos como de sustentabilidade).
Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros coma de mercadorías e continuar a mellorar
a seguridade viaria.

•

Incentivar a creación de centros loxísticos e fomentar o achegamento das principais industrias e
portos ao corredor (ferroviario) Atlántico de cara a facer atractivo, tanto por tempos coma por
economía, o uso dun transporte sustentable.

•

Eliminar os estrangulamentos nas infraestruturas de rede fundamentais. Reducir ao mínimo posible
as conxestións nos núcleos urbanos.

•

Renovación do parque de vehículos a favor de tecnoloxías máis limpas e eficientes.

•

Mellorar as sendas verdes e ciclistas, dotándoas dun maior grao de seguridade, maior lonxitude e
percorridos concretos, que permitan aos cidadáns acceder a destinos específicos. Posibilidade de
reutilización de antigas vías de ferrocarril.

•

Garantir unha transición xusta, tendo en conta as implicacións que pode ter o fomento do
transporte colectivo no sector da automoción.

•

Apoiar á industria automobilística e naval para que avance no emprego de combustibles non fósiles.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolver e xestionar o Plan de Transporte Metropolitano e a Área de Transporte de Galicia e ,
así mesmo, Plans de Mobilidade en tódalas cidades de Galicia, con participación de tódolos axentes
implicados.

•

Implantar un sistema de transporte intelixente no transporte público metropolitano e interurbano
de viaxeiros por estrada.

•

Desenvolver actuacións e medidas destinadas a acadar a intermodalidade entre o transporte de
viaxeiros en ferrocarril e en autobús interurbano e metropolitano.

•

Modernización de infraestruturas, sobre todo nas zonas de confluencias de distintos servizos
urbanos (entradas e saídas de estacións…).

•

Dotar de aparcadoiros non só ás estacións das cidades, senón tamén nos núcleos das ATM, nas
proximidades das paradas de referencia. Desincentivar o aparcamento nas beirarrúas a un máximo
de 30 minutos para recoller ou deixar viaxeiros ou paquetes.

•

Mellorar a coordinación entre o transporte urbano e interurbano (frecuencias, horarios,
conexións…). Achegar aos viaxeiros ao centro das cidades a través do transporte público e co menor
número de transbordos posibles.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolver campañas de difusión e sensibilización na poboación e nas empresas sobre o uso do
transporte urbano e do transporte colectivo (compartir vehículos). Incentivar ás empresas na
implantación do transporte colectivo para os seus traballadores.

•

Mellorar o custe do transporte público (financiamento).

•

Mellorar o coñecemento sobre os asentamentos da poboación e a partir desa información propoñer
rutas e horarios realmente óptimos que fagan o transporte público máis atractivo. Impedir a
duplicidade e incluso triplicidade dos mesmos servizos nas mesmas zonas, conxestionando así as
rúas e empeorando os tempos de servizo.

•

Simplificar as tarxetas de transporte e facelas máis accesibles (para a súa adquisición, renovación
e recarga, aplicables a diferentes medios de transporte...).

•

Fomentar e incentivar a incorporación de vehículos menos contaminantes (híbridos, eléctricos, gas,
etc.). Favorecer a autonomía dos vehículos incentivando a investigación no ámbito das baterías e
promover a creación dunha rede de estacións de recarga.

•

Implementar máis I+D+i e as TICS no desenvolvemento de medios de transporte que comporten
un maior emprego na elaboración de equipos con actividade en Galicia (deseño e montaxe de novos
equipos máis sostibles).

•

Avaliar o impacto económico e no emprego: posibles perdas de emprego tradicional, avaliación de
potenciais empregos verdes...

•

Dispor dun mellor coñecemento dos movementos residencia-traballo e propor rutas e horarios
óptimos que satisfagan a maior parte destes desprazamentos. Tamén no rural pode terse un maior
coñecemento do transporte residencia-centro de saúde e propor rutas óptimas.

•

Facilitar unha competencia real no sector do transporte para reducir a atomización do mesmo.

•

Mellorar e fomentar o ferrocarril, sobre todo no transporte de mercadorías e a conexión cos portos
de Galicia. Investigar ben os motivos polos que en Galicia se utiliza moito o camión para o
transporte de mercadorías e pouco o ferrocarril.

•

Complementar a creación de centros loxísticos con incentivos ou coa potenciación do tecido
empresarial.

•

Abordar a renovación do parque de automóbiles para favorecer os vehículos limpos ou
minimamente contaminantes.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación da Comunidade Autónoma de Galicia

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actuacións e medidas de intermodalidade executadas

Número

Concellos adheridos ao plan de transporte metropolitano ou a Área de
Transporte de Galicia

Número
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Número de viaxes realizadas en transporte metropolitano ou na Área de
Transporte de Galicia

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Número de usuarios que utilizan o transporte metropolitano en autobús en
Galicia dentro das áreas constituídas ao efecto en aplicación do Plan de
Transporte Metropolitano ou na Área de Transporte de Galicia.
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PA 2.3 Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de
emerxencias, incluídos os efectos do cambio climático, e aumentar a resiliencia
fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

2.3

Título da PA

Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de
emerxencias, incluídos os efectos do cambio climático, e aumentar a resiliencia
fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais

ODS

3. Saúde e benestar
13. Acción polo clima
2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

OP

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

212A - Protección civil e seguridade da comunidade autónoma
541A - Dirección e servizos xerais de medio ambiente
541C - Protección, control técnico- sanitario dos produtos do mar, mellora do
medio natural mariño e salvamento marítimo
551B - Accións preventivas e infraestrutura forestal
541E - Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
2.3.1 Fortalecer unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de emerxencias,
protección civil e seguridade pública, así como a resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima e
os desastres naturais.
2.3.2 Xestión dos riscos ocasionados por incendios forestais mellorando a defensa contra os mesmos
e aumentando a resiliencia a través dunha adecuada planificación e prevención.
2.3.3 Deseño dunha estratexia medioambiental dotada de ferramentas para loitar contra o cambio
climático e consolidación dunha estrutura de redes de observación. Aumentar a capacidade en
investigación e innovación en materia de cambio climático. Sensibilización da sociedade sobre as
consecuencias das súas actuacións no medio. Impulsar a gobernanza climática.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•

Consolidar o control e a observación medioambiental co fin de xerar información axeitada que
permita deseñar actuacións en liña cos obxectivos medioambientais vixentes e ferramentas para
loitar contra o cambio climático. Aumentar a capacidade en investigación e innovación en materia
de cambio climático, en especial no desenvolvemento de modelos predictivos e de alerta temperá
a través da supercomputación.
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•

•

•

Fortalecer unha resposta integral ás necesidades da poboación, territorio e actividades económicas
en materia de emerxencias, protección civil e seguridade pública, así como fortalecer a resiliencia
e a capacidade de adaptación aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais.
Prever e minimizar os danos provocados polos incendios forestais, fenómenos hidrolóxicos e
meteorolóxicos extremos e outras catástrofes medioambientais, mellorando a prevención e
defensa contra os mesmos.
Reducir a vulnerabilidade da poboación e das infraestruturas e instalacións fronte aos riscos
derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.

OE 2.3.1 Fortalecer unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de
emerxencias, protección civil e seguridade pública, así como a resiliencia fronte aos riscos
relacionados co clima e os desastres naturais.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.03.01

Título do OE

Fortalecer unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de
emerxencias, protección civil e seguridade pública, así como a resiliencia fronte
aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais

Planificación
relacionada
ODS

13. Acción polo clima

OP

2. Unha Europa máis verde (...) 2.iv) Promovendo a adaptación ao cambio
climático, a prevención de riscos e a resiliencia ante as catástrofes

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

212A - Protección civil e seguridade da comunidade autónoma
542A e 542B no relacionado coa resiliencia a fenómenos hidrolóxicos

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Incremento dos riscos derivados dos efectos do cambio climático. De acordo coa información
existente no Plan Territorial de Emerxencias (PLATERGA), identificouse que 18 municipios, que no
seu conxunto agrupan o 45 % da poboación galega, presentan un risco potencial de emerxencia moi
alto. Esta porcentaxe ascende a case o 70% si se consideran tamén os municipios cun risco potencial
alto.

•

Existencia dun risco permanente para a seguridade das persoas do mar e para a estabilidade do
medio mariño, entre os que cobran especial importancia os accidentes no mar, a contaminación das
augas e as malas prácticas e accións ilegais na actividade extractiva.

•

Número de persoas mortas directamente atribuído a desastres por cada 100.000 habitantes: 0,15
(2018), media nacional 0,22 (2018).
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Ratio de chamadas atendidas vs recibidas no ano 2021 (xaneiro-novembro) polo servizo de
emerxencias de Galicia: 44,28% (chamadas recibidas 782.234, das cales foron atendidas 346.401). A
ratio foi de 39,50% no 2020.

•

Estudos e análises para coñecer as zonas susceptibles dun maior risco por fenómenos ambientais:
- Augas de Galicia está a desenvolver unha campaña informativa á cidadanía sobre as zonas con
maior risco de sufrir inundacións e as actuacións a levar a cabo en caso de producirse (exemplo).
AXEGA: guías e catálogos de información sobre as tipoloxías de risco no seu portal web.

•

Incidencias xestionadas no 2021 (xaneiro-novembro): 210.630. Ratio de clamadas atendidas e
incidencias xestionadas: 60,80%.

•

O maior número de incidencias atendidas é por motivos sanitarios, seguido da seguridade, os
animais, e incidencias de circulación.

•

No ano 2019 o total de incidencias con alertas laranxas ascende 5.321 e a alerta vermella un valor
1.850. O desglose de alertas laranxas e vermellas, co correspondente número de incidencias
vinculado, mostrase a continuación:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

-

Alerta Laranxa de Vento en Febreiro (Temporal Helena): 354 incidencias

-

Alerta Laranxa de neve en Febreiro: 44 incidencias

-

Alerta Laranxa por vento en Marzo (Borrasca Freya): 194 incidencias

-

Alerta Laranxa por vento en Marzo (Borrasca Laura): 187 incidencias

-

Alerta Laranxa por vento en Xuño (Borrasca Miguel): 298 incidencias

-

Alerta Laranxa por Tormentas en Xullo: 123 incidencias

-

Alerta Laranxa por vento en novembro (Borrasca Amelie): 322 incidencias

-

Alerta vermella costeira e Laranxa por vento en novembro (Borrasca Cecilia): 806 incidencias

-

Alerta Laranxa por vento en novembro: 234 incidencias

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Mellora e potenciación dos sistemas de información para coñecemento do risco, a través do
mantemento das bases de datos e ferramentas de análise que se traduzan na elaboración dun mapa
de riscos accesible ás administracións locais e aos cidadáns.

•

Potenciar o desenvolvemento de novas solucións dixitais que permitan ampliar a capacidade de
monitorización e a aplicación de técnicas preventivas para protexer o territorio e asegurar o
benestar da cidadanía fronte a riscos físicos, químicos ou danos en situacións de ameaza.

•

Fortalecer a resiliencia e a capacidade de adaptación aos riscos relacionados co clima e os desastres
naturais.

•

Potenciar a formación autonómica en materia de Seguridade Pública (en materia de medio
ambiente e incendios, menores, violencia de xénero, protección civil, e emerxencias).

•

Prever e reducir os efectos negativos das catástrofes e dos accidentes mariños, reforzando as
actuacións de salvamento de prevención.

•

Modernización e potenciación do sistema de atención ás emerxencias en Galicia a través do CIAE
112 Galicia, dando unha resposta mais áxil e eficaz á cidadanía galega.

•

Mellorar a coordinación e colaboración transfronteiriza en emerxencias.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Dimensionamento dos teléfonos de información á cidadanía existentes e implantación dun novo
mapa de atención ás emerxencias coa modernización e mellora da atención á poboación.

•

Profesionalización dos servizos de emerxencia.

•

Accións de formación, actualización e especialización na AGASP ao distinto persoal de protección
civil e seguridade pública.

•

Potenciación da seguridade pública a través do Corpo Nacional de Policía Adscrita á Xunta de Galicia
(UPA).

•

Establecer un procedemento de alerta temperá para riscos relacionados co medio ambiente que
comece coa alerta meteorolóxica e cheguen os avisos en tempo real á poboación (e capacitación
para a resposta), sobre todo nas áreas con risco potencial significativo.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas en situacións de emerxencia.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Poboación beneficiada pola actuación e que diminúe o seu risco (emprego para
labores de prevención)

Persoas

Poboación atendida polo sistema de atención ás emerxencias

Persoas

Profesionais de intervención ante as urxencias

Número

Chamadas atendidas polos servizos de emerxencias

Número

Medios técnicos adquiridos para o sistema de emerxencias e de protección civil

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INDICADOR
Tempo medio transcorrido entre as chamadas e a mobilización de medios.
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OE 2.3.2 Xestión dos riscos ocasionados por incendios forestais mellorando a defensa
contra os mesmos e aumentando a resiliencia a través dunha adecuada planificación e
prevención

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.03.02

Título do OE

Xestión dos riscos ocasionados por incendios forestais mellorando a defensa
contra os mesmos e aumentando a resiliencia a través dunha adecuada
planificación e prevención

Planificación
relacionada

Plan de prevención de defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga)

ODS

13. Acción polo clima

OP

2. iv) Promovendo a adaptación ao cambio climático, a prevención de riscos e a
resiliencia ante as catástrofes

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

551B - Accións preventivas e infraestrutura forestal

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Os incendios intencionados así como as neglixencias continúan a ser maioritarias dentro das causas
que están detrás dos lumes.

•

As estatísticas de incendios amosan e un descenso da media anual do número de lumes, dende os
10.000 de media do período 1995-2005, ata os menos de 3.500 lumes de media dos últimos anos.
En 2020 o número de lumes foi de 1.527, afectando a 1.959 hectáreas de superficie arborada e 12.864
hectáreas de superficie rasa.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Incrementar a vixilancia preventiva e disuasoria en todo o territorio, pero especialmente nas zonas
de alto risco de incendio e outro tipo de catástrofes, e de especial vixilancia que se definan
previamente.

•

Desenvolvemento das campañas de educación forestal e ambiental sensibilización social e
divulgación, dirixidas a cada un dos distintos estratos de poboación e diferenciando, ademais, a
poboación urbana e a rural.

•

Potenciar o estudo exhaustivo das catástrofes naturais e incendios forestais para coñecer a súa
casuística de cara a mellorar no Plan de ordenación do territorio e dos seus usos e un Plan de
resolución de conflitos e conciliación de intereses.

•

Aumentar a prevención: potenciación das infraestruturas defensivas, fomento da silvicultura
preventiva, actualización dos Plans de prevención a nivel autonómico, de distrito e local. Fomento
especial de:
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- A silvicultura preventiva coa xestión do combustible nas zonas de alto risco de incendio e a
promoción de queimas controladas nas zonas de pastoreo.
- A ampliación da rede de devasas e de puntos de auga.
- A mellora das instalacións e bases de medios aéreos.
- A construción e mellora de pistas e cortalumes.

•

Apoiar, fomentar e controlar o mantemento da superficie forestal: xestión do arborado que diminúa
o risco de incendio e se tornen en depósitos de carbono.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Planificación preventiva contra incendios forestais asentada na actuación concertada de todas as
administracións reforzando as estruturas de extinción e de prevención dos incendios forestais (por
medio da realización de tratamentos preventivos e silvícolas e de vixilancia).

•

Campañas de educación e sensibilización.

•

Prevención doutras catástrofes naturais (como secas e enchentes).

•

Vixilancia e aplicación do réxime sancionador.

GRUPOS DESTINATARIOS
Comunidade Autónoma (poboación e medio natural).

Cadro 5. Principais indicadores de realización
Unidade de medida

Número de efectivos

Número

Lumes

Número

Número de actuacións en infraestruturas

Numero

Superficie de mellora forestal

Hectáreas

Novos equipos

Número

Poboación beneficiada das medidas de prevención contra incendios forestais

Persoas

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INDICADOR
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Superficie queimada

Hectáreas

Número de lumes

Número

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

OE 2.3.3 Deseño dunha estratexia medioambiental dotada de ferramentas para loitar
contra o cambio climático e consolidación dunha estrutura de redes de observación.
Aumentar a capacidade en investigación e innovación en materia de cambio climático.
Sensibilización da sociedade sobre as consecuencias das súas actuacións no medio.
Impulsar a gobernanza climática.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.03.03

Título do OE

Deseño dunha estratexia medioambiental dotada de ferramentas para loitar
contra o cambio climático e consolidación dunha estrutura de redes de
observación. Aumentar a capacidade en investigación e innovación en materia de
cambio climático. Sensibilización da sociedade sobre as consecuencias das súas
actuacións no medio. Impulsar a gobernanza climática

Planificación
relacionada

Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050

ODS

3. Saúde e benestar
13. Acción polo clima
2. Unha Europa máis verde (...) 2. iv) Promovendo a adaptación ao cambio
climático, a prevención de riscos e a resiliencia ante as catástrofes

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

541A - Dirección e servizos xerais de medio ambiente
541D - Control ambiental e xestión de residuos
541E - Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

As temperaturas medias están a aumentar e as precipitacións prodúcense cada vez con menos
frecuencia e maior intensidade.

•

Emisións totais de gases de efecto invernadoiro das unidades residentes por unidade de PIB (INE):
0,38Kg/euro (2019), media nacional 0,27Kg/euro. O ano de maior volume foi o 2012 (0,60Kg/euro).
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

Emisións totais de gases de efecto invernadoiro das unidades residentes per cápita (INE): 8,54
toneladas (2019), media nacional 6,86 toneladas (2019).

•

As emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia no ano 2019 diminuíron un 23,8% respecto
ás emisións do ano 1990.

•

Aumento do risco de incendios forestais e subida do nivel do mar.

•

Despoboamento rural que implica asentamentos pouco sostibles que fan ineficiente o uso do solo
e implican un aumento de desprazamentos motorizados.

•

Vulnerabilidade do sector primario fronte ao cambio climático: o sector primario é altamente
dependente das temperaturas, os aportes hídricos e o estado das terras. Ao mesmo tempo, as
actividades do sector primario teñen moita capacidade de mellora en termos de sustentabilidade
e de pegada ambiental.

•

Crecente introdución dos criterios de estratexia climática nos plans e programas de actuación que
xestionan as diversas actividades da economía, pero aínda teñen pouco peso as temáticas
relacionadas co clima dentro do conxunto da políticas públicas.

•

Crecente implicación dos axentes públicos e privados na Acción polo Clima.

•

No ámbito da investigación obsérvanse os seguintes aspectos:
- excesiva carga administrativa en procesos obsoletos.
- falta de coordinación entre entidades.
- financiamento insuficiente ou pouco adaptado.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
Fomentar a concienciación e sensibilización da cidadanía galega mediante o compromiso da
Administración Pública Galega como soporte exemplar e aumentar a capacidade de identificación
de sinerxías respecto ao cambio climático, dando a máxima difusión posible.

•

Incorporar medidas relativas ao cambio climático nas políticas, estratexias e plans autonómicos e
locais. Incorporar a paisaxe nos instrumentos de ordenación do territorio, na formulación
urbanístico e mesmo nas accións territoriais públicas na procura da preservación dos valores non
renovables do territorio no proceso de desenvolvemento necesario da sociedade.

•

Mellorar a educación, a sensibilización e a capacidade humana e institucional respecto da
mitigación do cambio climático, a adaptación a el, a redución dos seus efectos e a alerta temperá.
Asegurar que a cidadanía galega dispoña da información e a formación pertinentes para favorecer
un desenvolvemento sustentable e estilos de vida en harmonía coa natureza.

•

Reforzar os sistemas de observación ambiental (da calidade do aire, da calidade das augas, ruído,
olores..) e os sistemas de observación meteorolóxica e oceanográfica, para mellorar cualitativa e
cuantitativamente a información sobre os ecosistemas galegos.

•

Impulso da investigación en meteoroloxía e oceanografía así coma en prevención de riscos naturais,
o que permitirá mellorar a predición meteorolóxica e oceanográfica da nosa comunidade,
desenvolver ferramentas de alerta temperá e definir plans de continxencia axeitados para previr
riscos derivados de fenómenos meteorolóxicos adversos, incendios, vertidos acuáticos e mariños e
de emisións á atmosfera Reducir a vulnerabilidade das actividades do sector primario ante o cambio
climático mediante medidas de adaptación eficaces que aumente a resiliencia do sector primario
ante cambios nas temperaturas e nas pauta de precipitación, ambos aspectos fundamentais no
sector primario.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Sistema de seguimento das DOT e dos restantes instrumentos de ordenación do territorio.

•

Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade.

•

Xestión da Infraestrutura de datos espaciais (IDEG) e do Sistema de información xeográfica (SIX)
corporativo.

•

Adquisición, calibración e mantemento de equipos das redes de observación ambiental (calidade do
aire, calidade das augas, meteorolóxicos, oceanográficos...) para garantir a calidade técnica dos
datos subministrados.

•

Desenvolvemento de ferramentas de detección precoz relacionadas coa prevención e xestión de
riscos, incorporando técnicas de Big Data e intelixencia artificial.

•

Incremento da actividade e o ámbito de actuación da rede de observación ambiental.

•

Análise e avaliación da incidencia da actividade humana sobre o medio ambiente.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
Unidade de medida

Determinacións en materia de calidade do aire, da auga e de meteoroloxía
(respectivamente)

Número

Poboación beneficiada por medidas de protección fronte a catástrofes naturais
relacionadas co clima e restauración de zonas danadas

Persoas

Número de efectivos

Número

Número total de persoas beneficiarias

Número

Importe das Axudas concedidas

Número

Porcentaxe de datos válidos das redes automáticas de aire e ruído

Porcentaxe

Sistemas de alerta temperá implementadas

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INDICADOR
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Porcentaxe

Poboación exposta a calidade do aire rural mala ou mellorable

Porcentaxe

Poboación exposta a calidade do aire mala ou mellorable polo ozono

Porcentaxe

Número de persoas mortas directamente atribuído a desastres por cada
100.000 habitantes

Tanto por 100.000

Total de Emisións de Gases de Efecto Invernadoiro das unidades residentes per
cápita

Toneladas de CO2
equivalentes

Total de emisións de gases de efecto invernadoiro das unidades residentes por
PIB

Kg CO2
equivalentes/euros

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Poboación exposta a calidade do aire urbana mala ou mellorable
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PA 2.4 Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do
medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e
a protección do patrimonio natural.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

2.4

Título da PA

Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do
medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular
e a protección do patrimonio natural

ODS

6. Auga limpa e saneamento.
12. Garantir modalidades de consumo e produción sostibles
15. Vida de ecosistemas terrestres
2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

OP

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

541B - Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural
541D - Control ambiental e xestión de residuos
542A - Planificación e xestión hidrolóxica
542B - Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
2.4.1 Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos
de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a
comunicación e cooperación entre as administracións implicadas e impulsando a innovación e
investigación nos procesos de tratamento e do ciclo urbano e natural da auga. Fomento da
circularidade do ciclo urbano da auga.
2.4.2 Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso
ao servizo básico de abastecemento , diminuíndo as diferenzas territoriais existentes. Mellorar as
infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción e distribución, evitando fugas e
despilfarros innecesarios, potenciando a eficiencia dos sistemas. Conseguir unha estrutura tarifaria
que respecte o principio de recuperación de custes da Directiva Marco da Auga.
2.4.3 Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico.
Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos
e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos. Aumentar a eficiencia no uso
dos recursos hídricos en todos os sectores e fomentar a redución dos consumos. Reducir a
vulnerabilidade da poboación, do medio natural e das instalacións fronte aos riscos derivados de
fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.
2.4.4 Xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados. Desenvolvemento
efectivo dunha xestión dos residuos baseada na economía circular. Situar á Galicia entre as rexións
europeas con maior taxa de residuos tratados e reciclados.
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2.4.5 Promover o estado de conservación de hábitats e especies de interese comunitario e/ou
ameazas e os servizos ecosistémicos, desenvolver a Infraestrutura Verde de Galicia e xestionar e
implantar os instrumentos de planificación dos espazos naturais protexidos e da súa biodiversidade.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•

•

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de saneamento
e depuración aos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e
buscando unha maior eficacia na execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas
hidráulicas.
Mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación, eliminando o vertedoiro e minimizando a
emisión de produtos químicos e materiais perigosos, reducindo a porcentaxe de augas residuais sen
tratar e garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico.
Potenciar a sensibilización e a información da poboación para producir menos lixo, fomentar a
reutilización e mellorar as taxas de reciclaxe de residuos domésticos.

•

Fomentar e favorecer unha produción máis limpa e modelos de negocio sostibles. Incorporación ao
tecido produtivo de procesos de economía circular e potenciar a sensibilización e a información da
poboación para mellorar as taxas de reciclaxe de residuos domésticos.

•

Fomento da innovación nos procesos de fabricación (especialmente, emprego da biotecnoloxía no
sector alimentario); incorporación da I+D+i no desenvolvemento de eco-produtos; innovación
organizativa nas empresas, sendo fundamental a proximidade xeográfica e a capacidade para
traballar de forma interconectada.
Mellorar a información e difusión da importancia do Patrimonio Natural e da Biodiversidade e
garantir o goce, resaltando a importancia dos valores naturais e concienciando á cidadanía sobre a
importancia de conservar a Natureza.
Promoción socioeconómica dos espazos naturais, o desenvolvemento sostible, a mellora da
calidade de vida, o apoio ás oportunidades empresariais e o fomento e mellora do emprego nestas
zonas.

•

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•
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OE 2.4.1 Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos
servizos básicos de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a explotación dos
sistemas, fomentando a comunicación e cooperación entre as administracións implicadas e
impulsando a innovación e investigación nos procesos de tratamento e do ciclo urbano e
natural da auga. Fomento da circularidade do ciclo urbano da auga

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.04.01

Título do OE

Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos
servizos básicos de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a
explotación dos sistemas, fomentando a comunicación e cooperación entre as
administracións implicadas e impulsando a innovación e investigación nos
procesos de tratamento e do ciclo urbano e natural da auga. Fomento da
circularidade do ciclo urbano da auga

Planificación
relacionada

Plan Hidrolóxico Galicia-Costa
Plan de saneamento de Galicia
Plans de saneamento locais
Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050
Estratexia Galega de Economía Circular

ODS

6. Auga limpa e saneamento

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2.v) Promovendo unha xestión
hidrolóxica eficiente (Feder)

Pilar dos dereitos
sociais

20. Acceso aos servizos esenciais

Programas
gasto

542A - Planificación e xestión hidrolóxica

de

542B - Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

En 2018 foron obxecto de tratamento 1.039.852 metros cúbicos de auga ao día, un 17% máis que no
ano 2016.

•

O importe total dos custos dos procesos de saneamento de depuración foron de 104,7 millóns de
euros de 2018, un 16% máis que no ano 2016.

•

Porcentaxe de poboación con rede de saneamento municipal (ano 2015): 79,2%; Porcentaxe de
poboación con rede de saneamento municipal en núcleos de máis de 50 habitantes (ano 2015): 89%.
Elaboración por Augas de Galicia a partir de datos do IGE procedentes do Ministerio de Política
Territorial e Función Pública, en concreto da Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais.

•

Mellora do saneamento urbano no período 2014-2015: número de novas EDARES: 16; número de
actuacións en redes de saneamento: 36. Estas cifras, para o período 2008-2013, foron de 23 e 99
respectivamente.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

O volume total de auga reutilizada foi de 189.218 metros cúbicos/día en 2018, un 141% máis que en
2016.

•

Necesidade de coordinación cos concellos, encargados en última instancia do funcionamento dos
sistemas de saneamento e depuración.

•

O custo de explotación dos sistemas de saneamento e depuración na actualidade é netamente
superior aos ingresos que se obteñen para o financiamento do servizo.

•

Procesos longos de execución para as infraestruturas hidráulicas permisos, trámites, etc.

•

A auditoría realizada ás EDAR de máis de 2.000 h-e amosou como resultado (marzo 2020) que: tan
só o 42 % das EDAR (estacións depuradoras de augas residuais) analizadas -un total de 50
instalacións- teñen un bo funcionamento, tanto no que respecta ao control do proceso de
depuración como ao mantemento da capacidade de xestión das augas residuais.

•

Un dos factores de risco máis habituais é a presenza de vertidos industriais que incumpren os
límites establecidos (o que afecta ao 18 % das instalacións). Tamén hai casos de infiltracións de
augas mariñas na rede de saneamento ou a presenza de volumes excesivos de augas pluviais.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Colaborar cos concellos para facilitar o acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración
aos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior
eficacia e eficiencia na execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas hidráulicas.

•

Adaptación das infraestruturas de saneamento e depuración aos efectos do cambio climático, con
especial atención á optimización da xestión das augas pluviais.

•

Mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación, diminuíndo os vertidos e minimizando a
emisión de produtos químicos e materiais perigosos, reducindo a porcentaxe de augas residuais sen
tratar que se verten ao medio. En concreto:

-

Reforzar a facultade de control e sancionadora dos concellos cara aos incumprimentos dos vertidos
das industrias.

-

Reforzar as infraestruturas de depuración ante os contaminantes emerxentes (antibióticos, metais
pesados ou radioactividade).

-

Mellorar a xestión, fomentando a comunicación e cooperación entre os diferentes niveis das
administracións implicadas e coas comunidades de usuarios. Potenciación da xestión
supramunicipal. Mellorar a coordinación entre xestores e a coordinación de competencias. Garantir
a xestión integrada do medio hídrico. Clarificar as competencias en materia da auga.

•

Establecer criterios sobre a eficacia, a calidade e o custe na prestación dos servizos de saneamento
e depuración, respectando o principio de recuperación de custos. Criterios adecuados e
homoxéneos, pero coa flexibilidade suficiente para poder recoller as particularidades de cada
situación concreta, potenciando a redución do consumo hídrico e enerxético e procurando avanzar
na circularidade do modelo.

•

Traballar na profesionalización do sector nas administracións competentes:

-

Mellorar o coñecemento das infraestruturas existentes, sobre todo a nivel de redes de saneamento
(trazado, elementos existentes, funcionamento, características, etc.) como punto de partida para
poder establecer criterios para a súa xestión.

-

Incrementar a formación e establecer uns requisitos mínimos formativos para a xestión do ciclo da
auga.
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-

Aumentar a porcentaxe de masas de auga en bo estado ata acadar cumprir cos obxectivos
medioambientais establecidos pola Directiva Marco da Auga.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública
para acadar unha maior gobernanza.

•

Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de saneamento
e depuración dos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e
buscando unha maior eficacia e eficiencia na execución dos investimentos e na explotación de
infraestruturas hidráulicas. En concreto:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

-

Executando actuacións de renovación, ampliación e/ou mellora das instalacións existentes, así
como investindo en novas tecnoloxías.

-

Realizando a xestión da explotación dos sistemas de saneamento e depuración.

-

Creando coñecemento, directrices e documentos de referencia para a adecuada operación e
mantemento dos sistemas, prestando especial atención aos servizos no rural.

-

Poñendo en marcha auditorías de redes de saneamento e EDAR e orzamentando as melloras
necesarias.

-

Impulsando a supramunicipalidade na xestión, buscando economías de escala e axudando aos
concellos pequenos.

-

Fomentando mecanismos de colaboración público-privada que favorezan a realización e o
mantemento das infraestruturas.

-

Reforzando as infraestruturas de depuración ante os contaminantes emerxentes (antibióticos,
metais pesados ou radioactividade). Infraestruturas pensadas para parámetros de calidade da
auga máis esixentes.

GRUPOS DESTINATARIOS
Usuarios da rede de saneamento e depuración.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actuacións de abastecemento e saneamento e depuración

Número

Volume das augas residuais tratadas nas EDAR

M3 / día

Km de tubaxe de rede de saneamento de nova instalación ou mellorados

km

153

TOMO II – PEG 22-30
132959

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Porcentaxe de masas de auga que acadan ou manteñen un bo estado

Porcentaxe

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

OE 2.4.2 Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos
cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento, diminuíndo as diferenzas
territoriais existentes. Mellorar as infraestruturas implicadas en todo o proceso de
extracción e distribución, evitando fugas e despilfarros innecesarios, potenciando a
eficiencia dos sistemas. Conseguir unha estrutura tarifaria que respecte o principio de
recuperación de custes da Directiva Marco da Auga.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.04.02

Título do OE

Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos
cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento , diminuíndo as
diferenzas territoriais existentes. Mellorar as infraestruturas implicadas en todo
o proceso de extracción e distribución, evitando fugas e despilfarros
innecesarios, potenciando a eficiencia dos sistemas. Conseguir unha estrutura
tarifaria que respecte o principio de recuperación de custes da Directiva Marco
da Auga

Planificación
relacionada

Plan Hidrolóxico Galicia-Costa
Plan AUGA
Plan de seca
Plans de abastecementos autónomos
Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

ODS

6. Auga limpa e saneamento.

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2.v) Promovendo unha xestión
hidrolóxica eficiente (Feder)

Pilar dos dereitos
sociais

20. Acceso aos servizos esenciais

Programas
gasto

542A - Planificación e xestión hidrolóxica
542b - infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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•

% Poboación con rede de abastecemento municipal (ano 2015): 83,2% ; % Poboación con rede de
abastecemento municipal en núcleos de máis de 50 habitantes (ano 2015): 93,5%. Elaboración por
Augas de Galicia a partir de datos do IGE procedentes do Ministerio de Política Territorial e Función
Pública, en concreto da Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais.

•

O 92% da poboación galega é vulnerable na actualidade ante os efectos dun episodio prolongado
de seca Elaboración por Augas de Galicia.

•

Modelo de xestión municipal (onde as competencias das entidades locais na materia son exclusivas)
con falta de capacidade técnica e económica para xestionar de forma adecuada o ciclo integral da
auga.

•

Falta de clarificación nas competencias asumidas polos diferentes entes intervenientes
(deputacións, entes locais, confederacións hidrográficas, etc.). Falta de implicación e
corresponsabilidade por parte das Deputacións.

•

Diferenzas notables en canto á sustentabilidade técnica e económica dos servizos en función da
zona xeográfica: Vigo – Santiago – A Coruña, onde se concentran os 2/3 da poboación de Galicia.
resto de Galicia: con moitos núcleos de poboación moi dispersos. Nestes casos, os servizos son
pouco rendibles.

•

Deficiente e inadecuada xestión da estrutura das tarifas actuais: non reflicten a estrutura de custos.
Existencia de usos da auga e usuarios que non contribúen eficazmente á recuperación dos custos
derivados do seu uso. Non se teñen en conta o custo de amortización das infraestruturas. Non
existe unha estrutura tarifaria homoxénea nos concellos.

•

Falta dun seguimento adecuado e suficiente da execución dos plans levados a cabo.

•

Financiación e investimentos:

-

Investimentos fortemente dependentes da financiación europea, cada vez máis minguante.

-

Non existen criterios claros de reparto da financiación entre Estado, CCAA, Deputacións e concellos.

-

Os investimentos son complexas, con importantes singularidades técnicas, económicas e xurídicas,
que necesitan ser abordadas con rigor e con consenso político y social.

•

Falta dunha xestión integral que teñan en conta de forma simultánea a calidade da auga, o
abastecemento e o impacto no medio ambiente (ciclo natural e ciclo de uso da auga).

•

Infraestruturas deficientes e obsoletas e mantemento insuficiente por parte dos entes locais
debido á escasa capacidade de investimento. Importantes perdas de auga nas redes municipais de
abastecemento (as perdas rexistradas en Galicia ascenden a 22,6% en 2018 fronte ao 22,3%
rexistrado en 2011, segundo datos do IGE e INE).

•

Servizos, en xeral, pouco profesionalizados e con carencias no coñecemento dos sistemas de
abastecemento existentes e o seu funcionamento.

•

Existencia de usos non autorizados, que reducen os recursos hídricos dispoñibles e dificultan o seu
control.

•

Escasa concienciación da poboación galega, en comparación coa media nacional, no consumo de
auga. O consumo medio de auga en Galicia en 2018 foi de 125 litros/habitante/día o que supón unha
redución do consumo dende 2011 dun 3,5% mentres que en España o consumo reduciuse un 5,2%.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Mellorar as infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción, potabilización (nas ETAP),
depósito e distribución ata os puntos de consumo final de auga, co fin de evitar perdas nas canles
de distribución e facilitar a adaptación aos efectos do cambio climático.

•

Reducir o risco de desabastecemento da poboación incrementando a resiliencia dos sistemas
vulnerables ante un escenario de seca

•

Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores e asegurar a
sustentabilidade da extracción e o abastecemento de auga doce para facer fronte á escaseza de
auga. Concienciación do carácter limitado, escaso e fráxil que ten este recurso.

•

Mellorar a xestión, fomentando a comunicación e cooperación entre os diferentes niveis das
administracións implicadas e coas comunidades de usuarios. Potenciación da xestión
supramunicipal.

•

Establecer criterios sobre a eficacia, a calidade e o custe na prestación dos servizos. Criterios
adecuados e homoxéneos, pero coa flexibilidade suficiente para poder recoller as particularidades
de cada situación concreta.

•

Traballar na profesionalización do sector nas administracións competentes:

-

Mellorar o coñecemento das infraestruturas existentes, sobre todo a nivel de redes de
abastecemento (trazado, elementos existentes, funcionamento, características, etc.) como punto
de partida para poder establecer criterios para a súa xestión.

-

Incrementar a formación e establecer uns requisitos mínimos formativos para a xestión do ciclo da
auga.

•

Garantir un acceso igualitario aos servizos básicos de abastecemento, diminuíndo os desequilibrios
territoriais existentes e buscando unha maior eficacia e eficiencia na execución dos investimentos
e na explotación de infraestruturas hidráulicas.

•

Reforzar as infraestruturas de potabilización ante os contaminantes emerxentes como antibióticos,
metais pesados ou radioactividade.

•

Mellorar o coñecemento dos sistemas de abastecemento autónomo:

-

As infraestruturas e a poboación abastecida a través destes sistemas.

-

O nivel de garantía do servicio, desde un punto de vista da calidade e da cantidade.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública
para acadar unha maior gobernanza.

•

Identificar e priorizar as actuacións necesarias en materia de abastecemento autónomo nos
municipios galegos.

•

Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de
abastecemento dos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e
buscando unha maior eficacia e eficiencia na execución dos investimentos e na explotación de
infraestruturas hidráulicas. En concreto:
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
Executando actuacións de renovación, ampliación e/ou mellora das instalacións existentes, así

Asinado por: Parlamento de Galicia
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como investindo en novas tecnoloxías.

-

Realizando a xestión da explotación dos sistemas de abastecemento.

-

Creando coñecemento, directrices e documentos de referencia para a adecuada operación e
mantemento dos sistemas, prestando especial atención aos servizos no rural.

-

Modernizando a xestión mediante o desenvolvemento de ferramentas innovadoras baseadas no
uso e tratamento de datos, Desenvolvendo ferramentas de xestión integral que permitan
relacionar os usos coa conca e definindo indicadores para avaliar a eficiencia na xestión.

-

Poñendo en marcha auditorías de redes de abastecemento e ETAP e orzamentando as melloras
necesarias.

-

Impulsando a supramunicipalidade na xestión, buscando economías de escala e axudando aos
concellos pequenos.

-

Axudas para a mellora de pequenos abastecementos no ámbito rural e apoio ás comunidades de
usuarios.

-

Establecendo un sistema de revisión de tarifas homoxéneo (a nivel de criterios), xusto e
transparente. Deben de contemplarse todos os custos da auga e aplicar a Directiva Marco sobre
tarifas da UE. Dotar de transparencia ao sistema de fixación das tarifas.

GRUPOS DESTINATARIOS
Usuarios da rede de abastecemento.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actuacións de abastecemento e saneamento e depuración

Número

Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga

Número

Quilómetros de tubaxe de rede de abastecemento de nova instalación ou
mellorada

km

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INDICADOR
Porcentaxe de masas de auga que acadan ou manteñen un bo estado
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OE 2.4.3 Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio
hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación,
eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos,
reducindo a porcentaxe de augas residuais sen tratar. Aumentar a eficiencia no uso dos
recursos hídricos en todos os sectores e fomentar a redución dos consumos. Reducir a
vulnerabilidade do medio natural e das instalacións fronte aos riscos derivados de
fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.04.03

Título do OE

Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio
hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a
contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos
químicos e materiais perigosos, reducindo a porcentaxe de augas residuais sen
tratar. Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores
e fomentar a redución dos consumos. Reducir a vulnerabilidade do medio natural
e das instalacións fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e
meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes

Planificación
relacionada
ODS

6. Auga limpa e saneamento.

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2. Unha Europa máis verde e
baixa en carbono (...) 2.v) Promovendo unha xestión hidrolóxica eficiente

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

542A - Planificación e xestión hidrolóxica
542b - Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Escaseza de información estatística e non suficientemente integrada do ciclo da auga.

•

A tarifa actual non penaliza un consumo pouco responsable dos recursos hídricos.

•

Reducida sensibilización da industria, do sector primario e dos consumidores do carácter limitado
da auga.

•

Calidade das augas na demarcación hidrográfica Galicia Costa:

-

Masas de auga superficial cun estado Bo ou Mellor (Ano 2017):82%.

-

Masas de auga subterránea cun estado Bo ou Mellor (Ano 2017): 100%.

•

Consumo medio de auga por habitante en Galicia Costa (2017): 170,80 litros/habitante/ día.

•

Nivel de tensión hídrica (2017): 2,4%.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Continuar a mellorar a calidade das masas de auga, reducindo a contaminación no seu estado
natural e garantindo que as augas que se restitúen teñan unha carga de contaminación residual,
que poida ser aceptada e autodepurada polo medio natural.

•

Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica.
Estimar e valorar economicamente os servizos ecosistémicos que nos aportan as masas de auga,
así como as deseconomías que xera a súa degradación ou o seu emprego non racional.

•

Minimizar o impacto das actividades nas masas de auga, de tal xeito que todas aquelas que se
desenvolven na auga (ou que afectan directamente á masa) sexan compatibles entre si e cos
obxectivos medioambientais establecidos.

•

Incrementar a información estatística referida ás masas de auga e da xestión do ciclo da mesma no
marco do Plan Galego de Estatística, co fin de xerar un maior número de datos e de maior calidade
ao tempo que se integran nunha base de datos común a todas as fases do ciclo.

•

Diminuír a vulnerabilidade da sociedade fronte aos riscos derivados dos eventos extremos, tendo
en conta os efectos do cambio climático.

•

Continuar coa realización de propostas específicas para a xestión do risco de inundación nas Áreas
con risco potencial significativo fronte a inundación.

•

Actualizar os plans municipais de emerxencia fronte á seca.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga
fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como
secas e enchentes.

•

Habilitar foros de participación activa na xestión da auga.

•

Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica
Galicia Costa.

•

Introducir a variable “cambio climático” en todos os estudos de inundacións.

•

Establecer un marco de colaboración entre as administracións hidráulicas e as entidades locais para
definir claramente a interacción entre a urbanización e as inundacións, e traballar para evitar unha
ocupación excesiva de zonas próximas aos ríos.

•

Formar e sensibilizar no sistema educativo obrigatorio (primaria e secundaria). Intensificar a
colaboración entre os axentes do ámbito educativo (sobre todo en infantil/xuvenil, aínda que
debería de existir en todos os niveis educativos obrigatorios – programas de acción específicos en
diferentes niveis) e os operadores (aos que se lles terá que pedir flexibilidade para participar e
transparencia para explicar o que fan), mediante o desenvolvemento de convenios específicos coa
Consellería de Educación e os Concellos.

•

Poñer en marcha campañas de sensibilización nos medios de comunicación. Aliñar as accións de
concienciación coas metas e indicadores dos obxectivos de desenvolvemento sostible. Vencellar a
auga co cambio climático e coas políticas de acción polo clima. Concienciar sobre a irregular
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distribución temporal das dispoñibilidades da auga, concienciar sobre a diferenza entre caudal dos
ríos e nivel dos encoros, carencias...

•

Reforzar a facultade de control e sancionadora dos concellos cara aos incumprimentos dos vertidos
das industrias.

•

Intensificar a planificación hídrica e a planificación en materia de gasto.

•

Promocionar os sistemas urbanos de drenaxe sostible (SUDS).

•

Penalizar o despilfarro no réxime tarifario. Establecer límites (% máximo) para as fugas e réxime
sancionador para os operadores que incumpran.

•

Incentivar / premiar o uso eficiente da auga por parte das empresas xestoras (auga non rexistrada)
e grandes consumidores (reutilización). Introducir os conceptos de re circulación e re utilización.
Potenciar o uso de recursos complementarios (auga de choiva, augas grises, rexeneraciónreutilización). Promocionar a captación e uso das augas pluviais e, en xeral, as solucións baseadas
na natureza.

•

Axudar ás entidades locais para que redacten plans municipais de emerxencia fronte á seca.

•

Colaborar coas entidades locais na elaboración de propostas específicas para a xestión dos riscos
de inundación.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación galega, especialmente os habitantes de zonas susceptibles se sufrir riscos relacionados cos
fenómenos hídricos.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de puntos de vertedura emendados

Número

Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga

Número

Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellorado Dominio
Público Hidráulico

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INDICADOR
Porcentaxe de masas de auga que acadan ou manteñen un bo estado
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OE 2.4.4 Xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados.
Desenvolvemento efectivo dunha xestión dos residuos baseada na economía circular.
Situar á Galicia entre as rexións europeas con maior taxa de residuos tratados e reciclados

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.04.04

Título do OE

Xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados.
Desenvolvemento efectivo dunha xestión dos residuos baseada na economía
circular. Situar á Galicia entre as rexións europeas con maior taxa de residuos
tratados e reciclados

Planificación
relacionada

Estratexia Galega de Economía Circular 2020-2030

ODS

12. Garantir modalidades de consumo e produción sostibles

OP

2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono, promovendo unha transición
enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular,
a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

541D - Control ambiental e xestión de residuos

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A reciclaxe (incluída a compostaxe da fracción orgánica) dos residuos domésticos e industriais
sitúase por debaixo da media Europea e lonxe dos obxectivos para 2025 e 2030 (55% e 60%
respectivamente, tal e como se recolle na Lei 6/2021, de 17 de febreiro, de residuos e solos
contaminados de Galicia).

•

Existen varios fluxos de residuos onde non se pecha o círculo de aproveitamento; ben por falta de
mercado dos produtos elaborados ou porque non se produce a súa valorización, ben sexa por falla
de tecnoloxía ou polos custes do proceso de valorización.

•

Grazas á ampliación da capacidade do Complexo Medioambiental de Sogama en Cerceda, que pasou
de 550.000 t/ano a 1.000.000 t/ano, esta infraestrutura non só pode tratar en condicións óptimas
os residuos urbanos recepcionados nas súas instalacións (da orde de 800.000 t/ano), senón os
producidos en toda a comunidade se así fose necesario. Respecto dos industriais a capacidade de
tratamento instalada non é completamente suficiente. Estanse a enviar fóra do CA certos fluxos
de residuos como son residuos sanitarios, pneumáticos ou baterías.

•

A capacidade de tratamento instalada non é completamente suficiente, detectándose as maiores
dificultades na xestión dos residuos industriais. Estanse a enviar fóra do CA certos fluxos de
residuos como son residuos sanitarios, pneumáticos ou baterías.

•

Dificultade para a determinación das características de perigosidade dos residuos e dificultades á
hora de identificar os tratamentos máis adecuados aplicables a cada tipo de residuos.

•

A dispersión xeográfica constitúe unha limitación en termos de eficiencia, pero Sogama solvéntao
cunha rede conformada por 37 plantas de transferencia que dan servizo aos municipios máis
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próximos a fin de transvasar os residuos procedentes da recollida municipal (bolsa negra e bolsa
amarela) a contedores de maior capacidade que son transportados ao complexo cercedense, por
estrada ou ferrocarril, para ser tratados.
•

O modelo de crecemento do século pasado baseouse no uso intensivo dos recursos naturais. O
modelo actual de produción e consumo está baseado fundamentalmente na economía lineal.

•

En Galicia pouco máis do 6% das empresas industriais teñen dez ou traballadores. Limitacións das
PEMES nesta materia:
-

non se acada un volume mínimo de residuos ' as empresas non atopan os incentivos suficientes
para desenvolver novos usos, limitacións para dedicar os recursos persoais e financeiros que
require un modelo de negocio circular.

-

carecen en moitos casos dos coñecementos necesarios.

•

A dispersión dos núcleos industriais dificulta actividades de cooperación vinculadas á economía
circular entre parques empresariais.

•

Arraigo de malos hábitos de compra e de consumo:
-

xeneralización da pauta de "usar e tirar" e poucos incentivos para a reparación dos produtos co
fin de prolongar a súa vida útil.

-

inadecuada xestión e manipulación dos alimentos por parte dos consumidores, que leva a
grandes desperdicios.

•

Xeneralización do fenómeno da obsolescencia programada.

•

Os recursos non renovables presentan desequilibrio entre a oferta e a demanda e os renovables
dan sinais de incapacidade de rexeneración (por exemplo recursos pesqueiros).

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
Potenciar a sensibilización e a información da poboación para producir menos lixo, fomentar a
reutilización e mellorar as taxas de reciclaxe de residuos domésticos.

•

Aumentar a responsabilidade dos axentes industriais implicados na xeración e reciclaxe de residuos
e incorporar ao tecido produtivo de procesos de simbiose ou ecoloxía industrial.

•

Fomentar e favorecer unha produción máis limpa e modelos de negocio sostibles.

•

Fomento da innovación nos procesos de fabricación (especialmente, emprego da biotecnoloxía no
sector alimentario); incorporación da I+D+i no desenvolvemento de eco-produtos; innovación
organizativa nas empresas, sendo fundamental a proximidade xeográfica e a capacidade para
traballar de forma interconectada.

•

Procurar que a cidadanía identifique e acepte os produtos eco-innovadores no mercado e adquira
un comportamento sostible.

•

Fomento do uso eficiente dos bens e das actividades de reparación para a prolongación da vida útil
dos produtos (implicará a xeración de postos de traballo no ámbito local).

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Promoción e optimización da redución dos residuos xerados.

•

Elaborar regulacións moito máis claras a nivel de xestión de residuos.

•

Control preventivo das actividades dos produtores e xestores de residuos.

•

Medidas destinadas á restauración de áreas degradadas. Redución da incineración e o depósito en
vertedoiros.

•

Limitar a extracción de novos recursos naturais en explotacións mineiras.

•

Fomentar o ecodeseño na cultura empresarial avaliando a forma na que se deseña, fabrica,
transporta, úsase e xestiona o produto ata o final da súa vida útil.

•

Apoiar a aquelas empresas que fabriquen con materiais / compoñentes reciclados, e produtos máis
duradeiros, reutilizables e reparables mediante a priorización na contratación pública, acceso a
fontes de financiamento…

•

Eliminar progresivamente o plástico na alimentación, cosmética doméstica, téxtil, etc.

•

Reducir a xeración de residuos perigosos; promover a implantación das MTD para o impulso dunha
industria sostible e responsable.

•

Loitar contra a obsolescencia programada en equipos electrónicos.

•

Promover modelos de consumo máis sustentables mediante campañas de concienciación (a favor
do consumo local, de tempada; contra o consumo masivo).

•

Incentivar as actividades de reparación mediante vantaxes fiscais.

•

Promover unha maior durabilidade dos produtos mediante a priorización na contratación pública
de produtos máis duradeiros, reparables, reutilizables...

•

Promover a remanufactura e reutilización por riba da reciclaxe.

•

Desenvolver plans para investigar a reutilización. Promover a investigación en uso de residuos como
materias primas (pechar o ciclo).

•

Priorizar a aplicación efectiva da xerarquía de residuos e promover a recollida separada. Asegurar
a separación máis precisa dos diferentes fluxos.

•

Incluír os residuos agrícolas e gandeiros (os puríns) nos procesos de compostaxe. Establecer pola
administración as características que debe cumprir o produto final do proceso de compostaxe. A
partir de aí establecer a obrigatoriedade do emprego do mesmo nunha porcentaxe, xa sexa en
rexeneración de espazos, agricultura…

•

Implantar a simbiose industrial para que as empresas se beneficien dos recursos sobrantes e reduza
o consumo de materias primas.

•

Levar a cabo un proceso de caracterización de residuos por parte de laboratorios acreditados
establecendo, en consonancia con expertos, os límites de perigo dos mesmos e o uso ou tratamento
a dar aos mesmos.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas e empresas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Proporción de residuos perigosos reciclados

Porcentaxe

Residuos urbanos recollidos selectivamente

Toneladas/ano

Número de proxectos de carácter ambiental

Número

Superficie total de chan rehabilitado

Hectáreas

Actuacións en rehabilitación do solo

Número

Unidade de
medida

INDICADOR
Porcentaxe de residuos reciclados respecto ao total de residuos tratados

Porcentaxe

Produción total de residuos domésticos

Toneladas

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Cadro 6. Indicadores de resultado
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OE 2.4.5 Promover o estado de conservación de hábitats e especies de interese
comunitario e/ou ameazas e os servizos ecosistémicos, desenvolver a Infraestrutura Verde
de Galicia e xestionar e implantar os instrumentos de planificación dos espazos naturais
protexidos e da súa biodiversidade.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

02.04.05

Título do OE

Promover o estado de conservación de hábitats e especies de interese
comunitario e/ou ameazas e os servizos ecosistémicos, desenvolver a
Infraestrutura Verde de Galicia e xestionar e implantar os instrumentos de
planificación dos espazos naturais protexidos e da súa biodiversidade.

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Planificación
relacionada
ODS

15. Vida de ecosistemas terrestres e mariños con continuidade ecolóxica

OP

2. iv) Promover a xestión e as figuras de protección do patrimonio natural,
fortalecer a resiliencia e a capacidade de adaptacións aos riscos relacionados co
clima e os desastres naturais e desenvolver proxectos de innovación e de
Infraestrutura Verde para a mellora do patrimonio natural e a mitigación dos
efectos do cambio climático

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

541B - Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

•

Os espazos protexidos en Galicia poden estar integrados nun ou varios dos seguintes bloques:
-

Rede Natura 2000: Natura 2000 é a rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión
Europea creada en virtude da Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa
á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva hábitats), con
obxecto de salvagardar os espazos naturais mais importantes de Europa. Toda a Rede Galega
de Espazos Protexidos está integrada na Rede Natura 2000.

-

Rede Galega de Espazos Protexidos: na actualidade, a superficie terrestre protexida en Galicia
dentro da Rede ascende a 397.661 ha.

-

Reservas da Biosfera. Declaradas pola UNESCO e pola tanto acollidas a convenios
internacionais. A superficie total das Reservas da Biosfera en Galicia (7 reservas) é de 1.033.249
ha.

-

Espazos naturais de interese local (ENIL) e os espazos privados de interese natural (EPIN)
supoñen outra categoría de espazos protexidos non incluídos na rede galega sendo iniciativa
da Administración Local ou de iniciativa privada. Supoñen en Galicia un total 1.058,48 ha.

Superficie montañosa sobre o total de Superficie terrestre Protexida (2017): 75,8%. Protexer os
sistemas montañosos é unha das metas específicas previstas no ODS 15 da Axenda 2030 (meta
15.4).
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•

Superficie de chan afectada por erosión (ano 2016, Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación
e Medio Ambiente): con procesos de erosión moderados 74,34%, con erosión media 13,06% e con
erosión alta: 12,60%

•

No relativo ás especies, para coñecer a nivel global o estado de conservación da natureza,
emprégase a Lista Vermella da Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN). A Lista
Vermella inclúe nove categorías, das que só tres son consideradas como ameazadas: "En Perigo
Crítico", "En Perigo" e "Vulnerable". En Galicia a porcentaxe de Especies incluídas no Catálogo
Galego de Especies Ameazadas (CGEA) con instrumento de planificación aprobado (Datos 2021) é
do 2%. O total de especies en perigo de extinción (datos 2021) é de 75 e o total especies vulnerables
(datos 2021) é de 126.

•

Soamente en biomasa arbórea hai en Galicia preto de 270 millóns de toneladas de CO2 almacenadas
ao que habería que engadir o carbono almacenado nos solos (segundo o que se recolle na Estratexia
Galega de cambio climático e enerxía 2050; actualmente o dato de absorcións de CO2 derivadas da
xestión das masas forestais e usos do solo desagregado para Galicia procedente do Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadoiro non está dispoñible).

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Promover o uso sustentable dos ecosistemas terrestres, a xestión sustentable das superficies
forestais, loitar contra a desertificación, deter e inverter a degradación das terras e frear a perda
da diversidade biolóxica.

•

Asegurar que a cidadanía galega dispoña da información e a formación pertinentes para favorecer
un desenvolvemento sustentable e estilos de vida en harmonía coa natureza.

•

Aumento da responsabilidade atribuída aos axentes que xeran impacto no medio ambiente a través
das súas actividades económicas.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Impulsar a aplicación das ferramentas necesarias para a xestión das poboacións de fauna e flora
silvestres, mediante os instrumentos de planificación (como os plans de recuperación e
conservación de especies ameazadas), a actualización permanente da información científica e o
seguimento do estado de conservación destas especies e a loita fronte as principais ameazas (como
o control e erradicación de especies exóticas invasoras).

•

Promover a posta en marcha de plans de xestión dos espazos protexidos.

•

Expansión dos espazos protexidos; promoción dos ENIL por parte da Xunta.

•

Promover as actuacións de recuperación de espazos de interese afectados con afeccións
antropóxenicas e desastres naturais promovendo a resiliencia ao cambio climático.

•

Promover o uso de especies autóctonas.

•

Incremento dos espazos protexidos e xeración de corredores. Xestión eficaz de axudas europeas
para este tipo de espazos e información para o seu aproveitamento.

•

Conservación espazos / ecosistemas / especies: - Coordinación entre as distintas administracións.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Incrementar a extensión das figuras de protección ambiental. Control de aplicación legal.
Celeridade de trámites administrativos. Promoción / educación en zonas de aplicación.
Promoción/axudas ao cambio no modelo de agricultura/gandería a outros máis sostibles.

•

Incentivar a plantación de especies arbóreas caducifolias de crecemento lento. Incrementar a zona
de proxección do sotobosque. Mellora e dotación dos centros de recuperación de fauna.

•

Liña financeira directa para a conservación de ecosistemas fráxiles: marismas, húmidas, sistemas
dunares.

•

Para frear a perda da diversidade biolóxica, é preciso restaurar os hábitats.

•

Establecer un modelo e acción permanente de formación / información, unificando as linas políticas
das distintas administracións, dirixido a todos os actores sociais, adaptado aos cambios que virán
e baseado en 3 pilares que teñen que estar aliñados: conservación - produción - usos.

•

Importancia das novas tendencias sociais: novos consumidores, novos usos sociais do medio
ambiente (deporte / turismo /…).

•

Cidadanía responsable (maior de idade e consciente): formación / información.

•

Investigación para mellorar os recursos e camiñar cara a súa sustentabilidade.

GRUPOS DESTINATARIOS
Ademais da poboación en xeral:
•

Poboación residente no medio rural, con especial incidencia nos residentes na área de influenza
dos espazos protexidos.

•

Corporacións Locais.

•

Persoas visitantes dos espazos naturais.

•

Asociacións de protección e defensa dos animais.

•

Sociedades e entidades colaboradoras e representativas da actividade cinexética e piscícola.

•

Colectivos de gandeiros, agricultores e silvicultores.

•

Asociacións ecoloxistas entre cuxos fins figure a conservación do patrimonio natural e a
biodiversidade.

•

Á comunidade científica e ás universidades.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Axudas en materia de conservación da natureza a súa biodiversidade e dos
recursos cinexéticos e piscícolas

Número

Número de axudas en materia de conservación da natureza.

Número

Número de axudas en materia da biodiversidade

Número

Número de axudas en materia de recursos cinexéticos e piscícolas

Número
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Actuacións vinculadas coa mellora do coñecemento e do estado de
conservación de hábitats e especies silvestres

Número

Actuacións vinculadas co uso público

Número

Hectáreas cubertas por accións de conservación do patrimonio natural

Hectáreas

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Número de instrumentos de planificación específicos aprobados dos espazos
incluídos na Rede Galega de Espazos Protexidos.
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EIXE 3. COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO
O Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030 xurde nun contexto de crise sanitaria, social e económica
global sen precedentes, orixinada pola pandemia da COVID-19. Galicia non ficou allea a esta crise
e ao igual que as economías do noso entorno, a expansión do coronavirus incidiu de xeito moi
importante na cidadanía galega e no tecido produtivo e empresarial. A crise non só orixinou un
gran chimpo na evolución do proceso de transformacións sociais, tecnolóxicas e económicas que
se estaban a producir senón tamén situou á parte humana, ás persoas, no centro do proceso das
transformacións que se estaban a producir.
Unha vez consolidada a reactivación da economía galega no segundo semestre de 2021, e
detectadas na primeira fase da elaboración deste Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030 (en diante
PEG) as principais carencias e puntos fortes, tanto endóxenos como esóxenos, este Plan pretende
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

acelerar a transformación estrutural da economía galega. Con esta finalidade procúrase
favorecer a creación de emprego de calidade e o transvase de recursos cara novas actividades, e
as reformas institucionais que soporten o cambio de modelo económico, asumindo as
transformacións sociais e demográficas, a transición ecolóxica e o proceso de transformación
dixital.
Deste xeito, entre os obxectivos xerais do PEG cabe salientar o deseño da Galicia do futuro
poñendo no centro aspectos tales como o reto demográfico, o aumento da produtividade ou o
desenvolvemento da nosa Comunidade como un lugar atractivo para traballar, investir e convivir.
Con esta finalidade será preciso deseñar e impulsar novas medidas de dinamización e garantir o
benestar dunha sociedade máis avellentada. Asemade, faise necesario dar un pulo a un modelo
socioeconómico baseado na innovación e o capital humano, que favoreza unha sociedade
moderna, competitiva, solidaria e cohesionada social e territorialmente.
A diferencia do acontecido en anos anteriores, neste momento dispoñemos dun importante
volume de recursos para facilitar e potenciar os cambios necesarios. Xunto ao novo Marco
financeiro plurianual 2021-2027, cómpre salientar a potencialidade dos Fondos comunitarios Next
Generation EU e do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, a través de “transferencias directas
e préstamos para incrementar os investimentos públicos e acometer reformas que contribúan á
recuperación da economía e o emprego e se orienten a abordar os principais retos económicos e

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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sociais postcovid.
O seu obxectivo xeral radica na consecución dunha economía máis innovadora e competitiva nun
momento de incertezas e cambios. Cambios no panorama xeopolítico e comercial, na relación coa
enerxía nun contexto de transición cara unha economía descarbonizada, nas estratexias
empresariais a prol dunha maior seguridade nas subministracións e nas cadeas de valor, na
relevancia do dixital nos procesos internos e nas relacións comerciais. Xa que logo, procura ser
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quen de situar a Galicia como unha das Comunidades mellor preparadas para competir con éxito
en España e na Unión Europea. Aspectos tales como crecemento económico sustentable,
aumento da produtividade, incremento do tamaño empresarial medio, internacionalización, e
absorción da capacidade de traballo das novas xeracións albíscanse como fundamentais para a
súa consecución.

O CONTEXTO
No desenvolvemento do Plan Estratéxico hai que ter presentes, en primeiro lugar, os retos globais
que enmarcan as estratexias das principais economías como é a Axenda 2030 de
Desenvolvemento Sostible. Hai que mencionar o papel clave das políticas e estratexias
comunitarias, así como as prioridades de investimento recollidas no marco financeiro plurianual
Asinado por: Parlamento de Galicia
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2021-2027. Finalmente, xorde a aprobación dos Fondos comunitarios Next Generation EU e do
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia dirixido a facer fronte ás reformas necesarias para
abordar a saída á crise orixinada pola COVID-19.
A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, asinada na ONU no ano 2015, representa o
compromiso internacional para facer fronte aos retos sociais, económicos e medioambientais da
globalización, poñendo no centro ás persoas, o planeta, a prosperidade e a paz. A Axenda define
17 obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS), que cobren todas as políticas públicas
domésticas, a acción exterior e a cooperación para o desenvolvemento.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Ilustración 1. Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible.

Fonte: Nacións Unidas.
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Dos 17 obxectivos recollidos, nove deles teñen relación directa co eido da competitividade e
crecemento da nosa economía en tanto e canto procuran aproveitar as potencialidades cara a un
sector primario moderno e competitivo, impulsar a competitividade do sector empresarial e a
innovación ou fomentar o turismo sustentable e de calidade. Nomeadamente, estase a falar dos
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seguintes:
•

ODS 2: Fame cero,

•

ODS 4: Educación de calidade,

•

ODS 8: Traballo decente e crecemento económico,

•

ODS 9: Industria, innovación e infraestrutura,

•

ODS 11: Cidades e comunidades sustentables,

•

ODS 12: Garantir modalidades de consumo e produción sostibles,

•

ODS 14: Vida Submarina,

•

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestre,

•

ODS 16: Paz, xustiza e institucións sólidas.

No eido comunitario cómpre mencionar, en primeiro lugar, a aprobación do marco financeiro
plurianual 2021-2027 no mes de xuño de 2021. Neste período de programación o financiamento
destinarase a prioridades novas e reforzadas en todos os ámbitos de actuación comunitarios,
incluídas as transicións ecolóxica e dixital. Neste contexto, os cinco obxectivos ou prioridades que
darán un pulo ao investimento da Unión Europea son os seguintes:
1. Unha Europa más intelixente, mediante a innovación, a dixitalización, a transformación
económica e o apoio ás pequenas y medianas empresas;
2. Unha Europa máis ecolóxica e libre de carbono, que aplique o Acordo de París e invista en
transición enerxética, enerxías renovables e a loita contra o cambio climático;
3. Unha Europa máis conectada, cun transporte estratéxico e redes dixitais;
4. Unha Europa máis social, que faga realidade o piar europeo de dereitos sociais e que apoie o
emprego de calidade, a educación, as capacidades educativas e profesionais, a inclusión social e
a igualdade de acceso á asistencia sanitaria;
5. Unha Europa máis próxima aos cidadáns, que apoie estratexias de crecemento de xestión local
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e que contribúa a un desenvolvemento urbano sostible en toda a UE.

No que atinxe á competitividade e crecemento, as dúas prioridades que están directamente
afectadas son a primeira e a terceira, que fan referencia a unha Europa máis intelixente e
conectada.
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A Comisión Europea, na súa Estratexia Anual de Crecemento Sostible 2021, vén de sinalar os
eixes centrais das grandes políticas europeas sobre os que asentar a transformación
socioeconómica para lograr a sostenibilidade competitiva e a cohesión social: a transición
ecolóxica e a transición dixital. Neste senso, o Pacto Verde ou Green Deal e a dixitalización
deveñen obxectivos transversais para todas as políticas, actuando a I+D+i como motor de
recuperación na nova realidade xurdida tras a pandemia.
Este binomio verde-dixital, denominado dobre transición (twin transition), constitúe o elemento
chave para cada un dos Plans de Recuperación e Resiliencia presentados polos Estados membros,
tendo estes que asignar un mínimo do 37% á transición verde e un 20% á dixital.
O Pacto Verde Europeo presenta como principais obxectivos acadar a neutralidade climática en
2050 e unha redución do 55% das emisións de CO2 para o ano 2030. Asemade, promóvese a
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economía circular, a infraestrutura medioambiental, a restauración da biodiversidade e a
sostenibilidade dos sistemas alimentarios.
Por outra banda, as políticas europeas relativas á transición dixital fan referencia, entre outros
aspectos, á mellora de infraestruturas de conectividade e das competencias dixitais da
poboación, á dixitalización da administración pública e das empresas, e ao desenvolvemento de
capacidades dixitais de vangarda tales como a intelixencia artificial, a computación de altas
prestacións, a ciberseguridade ou as tecnoloxías cuánticas.
Mención especial require a aprobación en xullo de 2020, por parte do Consello Europeo, do
instrumento de recuperación temporal Next Generation EU. Este Fondo comunitario garante
unha resposta coordinada cos Estados Membros para facer fronte ás consecuencias
socioeconómicas da pandemia, e está dotado con 750.000 millóns de euros para o conxunto da
Unión Europea, que poden utilizarse para conceder préstamos reembolsables (ata 360.000
millóns) e transferencias non reembolsables por un importe de 390.000 millóns de euros.
Os dous instrumentos de maior volume dos Fondos Next Generation EU son:
• O Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia, que constitúe o núcleo deste Fondo de
Recuperación. A súa finalidade é apoiar o investimento e as reformas para lograr unha
recuperación sostible e resiliente, ao tempo que se promoven as prioridades ecolóxicas e dixitais.
Está dotado con 723.800 millóns de euros.
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• O Fondo REACT-EU, dirixido a promover a recuperación ecolóxica, dixital da economía. Dotado
con 50.577 millóns de euros (a prezos correntes), estes fondos operan como fondos estruturais,
co engadido dunha maior flexibilidade e axilidade na súa execución.
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Dentro do Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia 11, España recibirá un importe en torno
aos 140.000 millóns de euros, dos que aproximadamente 69.500 corresponden a transferencias
no reembolsables. Asemade, poderá acceder a préstamos por un montante máximo de 80.000
millóns de euros. No que atinxe ao Fondo REACT-EU, España recibirá algo máis de 14.500 millóns
para a súa execución no período 2021-22.

O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) da economía española, publicado
en abril de 2021, incorpora unha importante axenda de investimentos e reformas estruturais que
están interrelacionadas e proporcionan retroalimentación para lograr catro obxectivos
transversais: avanzar cara unha España máis verde, máis dixital, máis cohesionada dende o punto
de vista social e territorial, e máis igualitaria.
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O Plan articúlase en torno a dez “políticas panca” cuxas liñas de acción para soportar a transición
dixital alicérzanse principalmente na axenda dixital 2025, representando un 33% do orzamento
do PRTR.
Como obxectivos xerais do PRTR sinálanse os seguintes:
● Impulsar a transición verde.
● Impulso transformación dixital.
● Crecemento intelixente, sostible e inclusive.
● Promoción da cohesión social e territorial da UE.
● Resiliencia sanitaria, económica, social e institucional e aumento da preparación
fronte á crise.
● Políticas para próximas xeracións, a infancia e a xuventude, incluídas a educación e as
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competencias.

11

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PreguntasRespuestasPR.pdf
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Ilustración 2. Eixos e obxectivos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Fonte: Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Contribución ás estratexias e plans aprobados pola Xunta
O Plan Estratéxico de Galicia aglutina e reforza outros plans ou programas que se están a levar
a cabo. Entre aqueles que teñen unha maior incidencia no eido da competitividade e crecemento
pódense mencionar:

1. RIS3 reforzada
A nova Estratexia de Especialización Intelixente RIS3 de Galicia 2021-2027 constitúe o marco
estratéxico no que se articularán todos os instrumentos de apoio á I+D+i da Xunta de Galicia,
reforzando o marco de especialización do tecido produtivo galego ao definir e concretar o perfil
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de especialización da Comunidade Autónoma en base ás súas capacidades e vantaxes
competitivas, e identificar en maior medida as tecnoloxías con maior potencial para Galicia.
A estratexia está aliñada coas prioridades europeas e españolas como as mencionadas
anteriormente (Estratexia europea de crecemento, Pacto Verde Europeo, Estratexia de
dixitalización...).
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A nova RIS3 da resposta de forma máis específica e diferenciada para cada ámbito de
especialización e sector dadas as grandes diferencias que existen entre eles, tendo en conta as
grandes tendencias globais para aproveitar as oportunidades existentes. Neste senso, os
obxectivos da RIS3 diríxense á procura dunha:
-

maior integración do ecosistema de innovación;

-

maior transversalidade entre prioridades;

-

maior masa crítica e impacto: proxectos tractores que impulsen un cambio cualitativo no

modelo produtivo.

2.

Nova Axenda Industrial 4.0 para o período 2019-2022.

A Axenda pretende reinventar a industria galega para facilitar a súa transformación dixital. Os
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seus obxectivos xerais son os de crear unha nova industria competitiva no marco dunha
economía global e conectada; a xeración dunha industria intelixente con capital humano capaz
de anticiparse aos cambios e xestionar as vantaxes das novas tecnoloxías; e o impulso dun tecido
empresarial de máis tamaño que aposte pola súa internacionalización mediante a
diversificación de produtos e mercados.
Para o logro destes obxectivos a Axenda recolle catro medidas clave; Servizos 4.0 para a
prestación de servizos ás pemes; solucións 4.0, dirixidas ao desenvolvemento de medidas para
avanzar cara o novo modelo industrial (lanzamento de novas factorías business factories e
desenvolvemento dos hubs de innovación dixital); Plataforma 4.0 (creación do Observatorio da
Industria 4.0.); e Financiamento 4.0, que contempla o programa de financiamento específico
dirixido ás empresas.

3.

Estratexia de dinamización do sector lácteo galego 2025 e Estratexia de dinamización

económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia 2020-2026
Nos plans e estratexias mencionados anteriormente as cadeas de valor industriais xogan un papel
relevante á hora de maximizar a recuperación e o crecemento do tecido produtivo e empresarial
galego. E dentro destas cadeas de valor en Galicia salientan a industria agroalimentaria, a pesca
e o marisqueo tanto polo que son, como polo que aportan dende un punto de vista económico,
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social, territorial ou medioambiental. Neste senso, entre as distintas medidas desenvolvidas
cómpre mencionar pola súa importancia a Estratexia de dinamización do sector lácteo galego
2025 e a Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas
de Galicia 2020-2026.
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Dunha banda, no que atinxe ao desemprego da estratexia de dinamización do sector lácteo, o
obxectivo é consolidar a Galicia como unha das principais rexións europeas no conxunto da cadea
de valor do leite, cun alto nivel de competitividade, sostenibilidade e capacidade de resiliencia.
Non se trata pois tan só de impulsar o crecemento desta industria fomentando a súa
transformación sostible, dixital e verde. Contémplanse ademais retos referentes a loitar contra
a despoboación, a fenda dixital e a educación, fomento da cultura.... Deste xeito, a Estratexia
contempla cinco grandes eixes, tres relativos á produción, a industria e aos mercados, tanto
nacionais como internacionais, e dous eixes estratéxicos transversais centrados na cadea de valor
(reforzar as relacións entre os axentes integrantes da cadea) e na formación e innovación
(reforzar o ecosistema de formación e I+D+i conectándoo coas necesidades do sector).
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Doutra banda, a estratexia de dinamización do sector vitivinícola 2020-2026 ten como obxectivo
xeral a súa consolidación nos mercados nacionais e internacionais, reforzar a súa imaxe de marca
e identidade vinculada aos diversos territorios nos que se produce e impulsar o enoturismo,
aproveitando os recursos naturais e patrimoniais do territorio dun xeito sostible. Con tal motivo,
estrutura a Estratexia en sete eixes (1) Cooperación, estratexia e coordinación; (2) Viticultura e
produción de uva; (3) Industria e tipo de viño; (4) Comercialización e mercados; (5) Organización e
funcionamento das DOP; (6) Turismo e enoturismo; e (7) Patrimonio natural, cultural e paisaxe.

4.

Plan Forestal de Galicia 2021-2040. “Cara á neutralidade carbónica”

Ao igual que se mencionaba nas actividades lácteas e vitivinícolas, o sector forestal ten unha
importancia socioeconómica e medioambiental de primeiro orde en Galicia. En setembro de 2021
aprobouse a primeira revisión do Plan forestal de Galicia 2021-2040, ideado como o instrumento
básico de planificación estratéxica da política forestal galega. Tendo en conta as características
propias do monte galego e coas circunstancias e necesidades actuais, proporciona os
instrumentos, medios e recursos necesarios para a súa execución e o cumprimento dos seus fins.

Con esa tripla perspectiva (económica, ambiental e social) establece cinco obxectivos
estratéxicos de intervención dos que derivan instrumentos de execución e programas de
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actuación (obxectivos programáticos) e de aí medidas e iniciativas específicas (obxectivos
específicos). Os cinco eixes estratéxicos de intervención están recollidos a continuación.
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Ilustración 3. Primeira revisión do Plan Forestal de Galicia 2021-2040. Eixos estratéxicos de
intervención.

Fonte: Plan Forestal de Galicia 2021-2040.
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5.

Estratexia Galega de acuicultura. Plan Director de Acuicultura Litoral

Galicia converteuse na primeira comunidade autónoma e na primeira rexión europea que elaborou
un plan estratéxico do sector, que determina a planificación e a xestión da actividade acuícola co
horizonte temporal 2030. O obxectivo global é “a definición de directrices para a instalación de
establecementos de cultivos mariños na zona terrestre, así como para a ampliación dos
establecementos existentes”.

En coherencia cos instrumentos de planificación territorial, Directrices de ordenación do
Territorio (DOT) e Plan de Ordenación do Litoral (POL) aprobados, o Plan inclúe medidas que van
desde a preservación da biodiversidade á integración paisaxística das instalacións e unha redución
e mellora dos consumos enerxéticos.

6.

Estratexia Galicia Dixital 2030

A Estratexia Galicia Dixital 2030 define o marco dixital común que facilita a complementariedade
das actuacións das administracións para consolidar a transición dixital da Comunidade
Autónoma. Aliñada coas prioridades no novo marco europeo, busca situar a Galicia como unha
rexión de referencia en Europa, onde o uso das tecnoloxías dixitais contribúe a aumentar a
calidade de vida e o desenvolvemento sostible nas súas tres vertentes: social, económica e medio
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ambiental.
Para dar unha resposta integral aos retos globais aos que se enfronta Galicia, a estratexia
contempla sete eixes estratéxicos que potenciarán solucións dixitais baixo un enfoque integrado
de rexión que asegure á cidadanía no centro e se oriente cara á construción dunha Galicia máis
sostible (Ilustración 4. Estratexia Galicia Dixital 2030. Obxectivos estratéxicos). A carón deles hai un eixe
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estratéxico transversal que promoverá a especialización tecnolóxica ao servizo do resto de eixes
estratéxicos, centrándose en reforzar as capacidades e infraestruturas dixitais de Galicia en
tecnoloxías disruptivas (intelixencia artificial, ciberseguridade, intelixencia do dato e 5G) e en
garantir o seu amplo uso na economía e a sociedade. Nun seguinte nivel, definíronse 20
programas que operativizarán as distintas áreas de actuación para a consecución dos obxectivos
establecidos en cada eixe estratéxico.
Como soporte á implementación da Estratexia, identifícase o marco de gobernanza que define un
instrumento de cooperación reforzado para asegurar un liderado compartido así como un
instrumento normativo para a adopción dun marco ético e xurídico acorde ao dinamismo do
proceso de transformación dixital que promova a innovación baixo un entorno fiable que respecte
os valores e dereitos fundamentais.
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Ilustración 4. Estratexia Galicia Dixital 2030. Obxectivos estratéxicos.

Fonte: Estratexia Galicia Dixital 2030.
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7.

Estratexia de internacionalización de Galicia 2021-2025

En setembro de 2021 aprobouse a nova Estratexia de internacionalización de Galicia para o
período 21-25 que, a través da aposta pola dixitalización e a diversificación dos mercados,
persegue os seguintes catro obxectivos estratéxicos: (i) incrementar a base exportadora o número
de empresas que de maneira recorrente venden os seus produtos en terceiros países; (ii)
diversificar os destinos dos produtos galegos buscando crecer en mercados fóra da UE,
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especialmente en América do norte e do sur, Asia e o Reino Unido; (iii) incorporar os canais dixitais
á estratexia de internacionalización das empresas o facilitar a saída ao exterior de novas
empresas nacidas en internet; (iv) captar talento exportador ás empresas e formación e
desenvolvemento de talento, con especial atención aos canais dixitais.
Tendo en conta as catro compoñentes imprescindibles para o éxito internacional, a Estratexia
define os catro eixes de actuación (recollidos na Ilustración 5. Eixos de actuación da Estratexia de
internacionalización de Galicia. ) que deben concretar un plan de internacionalización nunha

economía como a galega.
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Ilustración 5. Eixos de actuación da Estratexia de internacionalización de Galicia.
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Fonte: Estratexia de internacionalización de Galicia.
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8.

Plan sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais

Na actualidade, o desenvolvemento de solo empresarial instruméntase en Galicia a través do Plan
Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais, aprobado en 2014, regulando a súa implantación
e determinando as condicións xerais para o desenvolvemento de actuacións de preparación de
solo para actividades empresariais e industriais. Posteriormente, en outubro de 2017, aprobouse
a Lei de fomento de implantación de iniciativas empresariais, co obxectivo de facilitar o
desenvolvemento, acceso e xestión de solo empresarial, a mellora da normativa de aplicación así
como a coordinación das actuacións neste ámbito no marco da competencia exclusiva para o
fomento e planificación da actividade económica en Galicia. Esta Lei prevé a creación do censo de
solo empresarial como instrumento de avaliación, planificación e actualización das necesidades
de solo empresarial.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Actualmente está en proceso de aprobación a Lei de Áreas empresariais de Galicia que busca
facilitar e garantir a implantación do tecido produtivo na Comunidade Autónoma. A Lei busca a
“unificación do corpus normativo específico, actualmente disperso”, integrando así mesmo
programas de incentivos e bonificacións para facilitar o acceso ao solo empresarial de
titularidade autonómica e métodos para a flexibilización de pago do solo, que non terán
repercusión de xuros durante os catro primeiros anos.

9.

Plan de financiamento do sistema universitario de Galicia 2022-2026

O Plan de Financiamento Universitario consolida e mellora o modelo do anterior plan e avanza no
reparto de fondos baseado 100% en criterios/indicadores coñecidos, contrastables e
homoxéneos. En calquera caso, mantense a estrutura en dous fondos diferenciados:
• Financiamento non condicionado, que inclúe seis subfondos: custo estándar, gasto corrente e
mantemento de infraestruturas, complementos retributivos e compensación por matrículas,
custos asociados ao funcionamento do Sistema Universitario de Galicia (Consellos Sociais, etc), o
novo Fondo de Estabilidade Financeira, Eficiencia e Mellora Estratéxica e o Panel de Indicadores
vinculado ao cumprimento de resultados en máis de 40 ítems por parte de cada universidade.
• Financiamento da investigación, que cubrirá todas as accións relativas ao fomento da I+D+i, a
transferencia de coñecemento e a captación de talento en base a convocatorias de concorrencia
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competitiva (como as de axudas pre e post-doutorais ou de investigador distinguido) e convenios.

Para a mellora do resultados do SUG o novo plan de financiamento se estrutura en seis eixes:
• Financiamento, para o que se terá en conta a determinación do financiamento global das
universidades, contabilizando todos os fondos que reciban fóra do plan, públicos e privados.
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• Internacionalización, para a que se promoverá o posicionamento das universidades galegas en
niveis competitivos a nivel global nos diferentes ránkings.
• Relacións universidade-empresa.
• Docencia innovadora, polo que se promoverán novas metodoloxías docentes ou o
desenvolvemento das competencias específicas para cada título. Todo acompañado dun
desenvolvemento acelerado das tecnoloxías facilitadoras do proceso formativo.
• Impulso da investigación avanzada, para o que se abordará un novo salto de calidade cun
modelo propio de carreira investigadora, a consolidación da rede dos centros e o incremento da
captación de talento fóra da universidade galega.
• Procura dunha maior sustentabilidade social e medioambiental das universidades, xerando
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continuo impacto positivo para acadar unha sociedade máis xusta e máis proactiva co coidado do
planeta e coa loita contra o cambio climático.

10. Os proxectos tractores
Galicia foi a primeira Comunidade Autónoma que falou da importancia de apostar por proxectos
tractores que deran pulo a unha economía golpeada pola pandemia e que ten fronte a si retos e
oportunidades na transición enerxética e a descarbonización, o cambio climático e a
sustentabilidade, a dixitalización ou a produción de alimentos de calidade con trazabilidade. A
creación da Sociedade Impulsa en 2021 é un fito sen correspondencia noutras partes de España e
que permite abrir unha nova dimensión da colaboración público privada. Se o IGAPE salienta como
a principal panca de desenvolvemento económico das políticas autonómicas, Impulsa ofrece unha
ferramenta fundamental para artellar e dar pulo a proxectos empresariais estratéxicos nos que,
pola súa complexidade, incertezas ou dimensión, o artellamento dos proxectos polo sector
privado illadamente tradúcese en perdas de oportunidades.

COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO
Ao igual que nas economías do noso entorno, a crise económica orixinada pola pandemia provocou
unha forte contracción do PIB na economía galega, estando o seu comportamento condicionado
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pola evolución da pandemia e as medidas adoptadas para frear a súa expansión. Este impacto foi
desigual entre as distintas rexións ou países, sufrindo Galicia unha contracción inferior á
experimentada polo conxunto do Estado.
A devandita contracción da actividade económica en Galicia fixo que se interrompera o proceso
de converxencia fronte á UE-27 medido en termos de PIB per cápita. No ano 2020 o PIB por
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habitante en Galicia supuña o 78% da media comunitaria, cando Galicia foi a rexión NUTS 2 de
España que máis converxeu coa UE-27 entre 2001 e 2019 (un 1,62%) 12. Por outra banda, continúa
o proceso de converxencia con España, se ben dende o ano 2011 este se produce, con carácter
xeral, tanto polo comportamento do PIB como da evolución da poboación (tan só nos anos 2013,
2015 e 2020 o PIB galego presenta unha mellor evolución que no conxunto do Estado). No último
ano considerado, o PIB por habitante representa o 92,4% da media española.
A reactivación da economía galega iniciada no trimestre anterior semella consolidarse no terceiro
trimestre de 2021, que presenta unha medra inter-anual do 3,2% cinco décimas superior á media
española. No conxunto da Unión Europea as taxas de variación inter-anual ascende a 3,9%,
presentando Francia e Portugal, os principais socios comerciais de Galicia, crecementos
superiores a Galicia: 3,3% e 4,2%, respectivamente. A pesar desta reactivación, a recuperación
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segue a ser incompleta tendo en conta que o PIB real galego aínda se atopa 3,5 puntos por baixo
do nivel precrise, o que supón un mellor comportamento que a economía española (6,6 puntos)
ou de CC.AA. como Cataluña ou País Vasco (5,3 e 5 puntos). Francia e o conxunto da Unión Europea
presentan niveles moi próximos ao nivel precrise, situándose Alemaña 1,1 puntos por baixo.
A carón desta evolución do PIB, cómpre facer referencia aos cambios producidos na estrutura
produtiva de Galicia dende o inicio da crise financeira de 2008. Dunha banda, o peso do sector
servizos presenta unha medra paulatina representando o 65,4% no primeiro trimestre de 2008
fronte ao 70,2% antes da crise orixinada pola pandemia e ao 70,9% no terceiro trimestre de 2021.
Esta medra ven motivada fundamentalmente polo incremento da importancia relativa do sector
da Administración pública, sanidade e educación, que na crise financeira (2008-2013) pasou do
15,9% no primeiro trimestre de 2008 ata o 19% no primeiro trimestre de 2014, e coa irrupción da
pandemia orixinada pola COVID-19, o seu peso relativo medra dende o 18,8% no terceiro trimestre
de 2019 ata 20,4% no terceiro trimestre de 2021.
Por contra, cómpre mencionar o importante descenso experimentado no sector da construción e
sobre todo na industria manufactureira. A crise financeira de 2008 foi unha crise que afectou
fundamentalmente a estas dúas ramas de actividade. No caso da industria manufactureira, a súa
importancia relativa descende dende o 14,1% ata o 12,4% no primeiro trimestre de 2014, en tanto
que na construción, este descenso é de case cinco puntos porcentuais (dende o 11,7% ata o 6,8%).
O incremento do peso relativo destes sectores ao longo da recuperación económica viuse freado
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coa crise orixinada pola pandemia, de xeito que en 2021 o seu peso relativo é do 12,8% no caso da
industria manufactureira e do 7% no da construción.
Un cuarto elemento a salientar é a evolución do sector exterior galego, caracterizado por unha
elevada concentración xeográfica e sectorial. No ano 2021 as exportacións galegas acadan un
8º informe da cohesión económica, social e territorial. Comisión Europea, Febreiro 2022. Mapa 1: Crecemento do PIB
per cápita 2001-2019
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récord histórico en canto ao valor das vendas exteriores, con 25.269,6 millóns de euros, o que
supón un incremento do 13,5% respecto ao ano 2019, ou do 34,7% en relación ao ano 2013, último
ano da crise económica de 2008 (60,5% se a comparación se fai con ese último ano).
Con todo, a composición dos mercados de destino das vendas galegas non mudou moito se se
comparan os dous extremos da serie. Dunha banda, en ambos os dous anos máis do 81% das
exportacións diríxense ao continente europeo, situándose esta porcentaxe no 70,8% no caso das
vendas galegas aos países da Unión Europea no ano 2021 fronte ao 73% no ano 2008. Se
consideramos as tres áreas comerciais obxectivo ás que se refire a devandita estratexia de
internacionalización galega, no último ano o continente asiático concentra o 4,3% das
exportacións, e América do Sur o 2,5%, en ambos os dous casos seis décimas máis que en 2008.
Por contra, descende o peso relativo das vendas dirixidas a América do norte, que concentra o 3%
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en 2021 fronte ao 4,2% de 2008.
Por países, Francia, Portugal e Italia son os principais mercados exteriores dos produtos galegos,
se ben descende o peso relativo dos dous primeiros, aumentando no caso de Italia. En 2021,
Francia concentra o 20,6% das exportacións galegas fronte ao 12,9% de Portugal e o 9,6% de
Italia. No caso do Reino Unido, un dos destinos obxectivos sinalados da Estratexia de
internacionalización, a súa importancia relativa aumentou considerablemente entre 2008 e 2019
(3,3% e 6,8%, respectivamente), descendendo posteriormente ata o 5,2% de 2021.
No que atinxe á concentración sectorial, o téxtil-confección, a automoción e a pesca son os
principais sectores económicos en canto ao importe das exportacións, concentrando o 52,5% das
vendas en 2021 fronte ao 48,1% en 2029 (49,6% no ano 2008). Con todo, o impacto da COVID-19
incidiu de xeito moi desigual presentando un maior impacto a industria téxtil-confección.
En derradeiro lugar, convén facer referencia ao nivel competitivo de Galicia segundo o índice
anual de competitividade rexional elaborado polo colexio de economistas e a incidencia da COVID19. Comparando os datos correspondentes ao ano 2020 co ano 2019, a evolución do ICREG no
último ano considerado en termos comparados co promedio indica que tan só catro CC.AA.
presentan un leve ou moderado dinamismo (Castela e León, Estremadura, Castela A Mancha e
Asturias) rexistrando Baleares e Canarias un forte descenso. Galicia, ao igual que o País Vasco e
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Madrid están encadradas no grupo de CCAA que presentan un lixeiro descenso.

Principios e obxectivos estratéxicos
Á hora de enfrontar o reto da mellora da competitividade do tecido produtivo e empresarial
galego e o crecemento inclusivo e sostible a medio e longo prazo é importante ter presentes os
principios que deben rexer todas as actuacións que se poñan en marcha dirixidas á mellora da
competitividade e ao crecemento da actividade produtiva de Galicia:
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•

A cidadanía, as persoas, no centro. Neste senso é preciso impulsar a participación das

mulleres sobre todo en ámbitos nos que tradicionalmente teñen pouco peso como son, por
exemplo, as actividades de I+D e innovación, a actividade emprendedora ou a formación nas
denominadas STEM.
•

Coherencia interna e coordinación cos distintos plans sectoriais da Xunta de Galicia. Como

foi comentado con anterioridade, débense integrar as distintas estratexias e actuacións definidas
dirixidas á mellora da competitividade territorial e do tecido empresarial así como ao crecemento
económico de Galicia dando unha visión de conxunto.
•

Consideración de cadeas de valor estratéxico. Os obxectivos estratéxicos e actuacións que

se determinen deben facerse en base ás cadeas de valor, e non a sectores económicos
propiamente ditos, co obxectivo de buscar unha maior coherencia das propostas e a colaboración
entre todos os axentes económicos da cadea.
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•

Colaboración público-privada e público-público. No primeiro caso supón para a

administración a vantaxe de que as empresas especializadas acheguen coñecemento e medios
que complementen a capacidade pública mentres que a colaboración entre institucións públicas
permite aproveitar todas as potencialidades existentes no seo das administracións públicas.
No que atinxe á competitividade e crecemento, cómpre facer fincapé en tres piares nos que se
debe sustentar calquera tipo de actuación e programa a desenvolver:
11.

Dixitalización

12.

Competitividade das PEMEs

13.

Infraestruturas

Dixitalización
Malia ser percibido como un fenómeno novo, o proceso de transformación dixital leva xa décadas
entre nós, se ben é na segunda década deste século cando adquire o forte dinamismo do que
agora somos testemuña xa que agora afecta a toda a sociedade e todos os ramos de actividade
económica. A novidade reside na velocidade e intensidade dos cambios e na súa profundidade,
polo que arestora adoitamos cualificalos de disruptivos. En novembro de 2019 a Comisión Europea
considerou á transición dixital como unha das súas prioridades estratéxicas co fin de garantir un

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

crecemento sostible e inclusivo.
Os indicadores de innovación recollidos no índice rexional de innovación presentado en 2021,
Regional Innovation Scoreboard 2021 ou RIS21, permiten coñecer a posición relativa de Galicia en
comparación co resto das rexións europeas analizadas. Como se desprende do diagnóstico, o
índice cualifica a Galicia como unha “rexión innovadora moderada -” (nivel inferior ao rexistrado
na rexión Norte de Portugal, que se considera como “rexión innovadora moderada”) e sitúa á
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comunidade autónoma no posto 159 entre as 240 rexións analizadas, seis postos por detrás do
rexistrado no ano 2014.
Asemade, cómpre resaltar o importante descenso do esforzo investidor no período de crise
económica (2008-2013), por fortuna corrixido dende o comezo da recuperación a partir de 2014
polo que a posición no contexto español volveu en 2019 á que Galicia ocupaba en 2008,
manténdose no caso da UE-27 (1,17 puntos no último ano fronte aos 1,15 de 2013).
Aínda que Galicia parte dunha posición relativa lixeiramente atrasada respecto dos seus
competidores, dende o comezo da recuperación económica en 2014 ten mellorado a súa posición
con respecto á media europea e española. Por outra parte, Galicia conta con vimbios abondo para
reducir a fenda tecnolóxica, como a existencia dunha industria hardware ben desenvolvida e con
moita capacidade exportadora, estamos ben situados en novas tecnoloxías de mobilidade
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(vehículo autónomo, drons), e presentar unha cobertura de banda larga (grazas ao despregue das
redes de cabo e fibra óptica) avanzada en comparación con outras rexións españolas e da UE.
Atendendo a estas consideracións as distintas actuacións deberían dirixirse a mellorar a
conectividade dixital do territorio e fortalecer un hipersector TIC plenamente vinculado e
coordinado co tecido produtivo galego. A industria TIC, caracterizada polo seu forte carácter
innovador e os continuos cambios na cadea de valor por mor de novos modelos de negocio e
avances tecnolóxicos, está a demostrar que é unha industria crítica para garantir a
competitividade dos países e o seu benestar a longo prazo, constituíndo o motor principal das
revolucións e transformacións socioeconómicas.
Polo tanto, neste primeiro pilar relativo á dixitalización e á transformación tecnolóxica da
economía e a sociedade galega cómpre contemplar dúas prioridades de actuación:
1. Unha primeira dirixida fundamentalmente á mellora das capacidades de I+D+i, con
especial atención ao sector empresarial, á dinamización da transferencia de coñecemento
ao mercado baseándose na colaboración entre os distintos axentes implicados, á
adopción das tecnoloxías avanzadas así como á mellora e fortalecemento da
capacidade investigadora das Universidades e os centros e institutos de investigación
a elas asociadas.
2. A segunda prioridade céntrase no impulso dunha sociedade dixital que redunde en
beneficio da cidadanía e as empresas. Os obxectivos estratéxicos vinculados serían os de
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acadar unha administración plenamente dixital e eficiente que redunde nunha maior
proximidade aos cidadáns.
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Competitividade das PEMEs
A pandemia da COVID-19 tivo un impacto a curto prazo moi importante no tecido empresarial,
xerando problemas de liquidez nun primeiro momento e de solvencia posteriormente. Unha
incidencia heteroxénea en función das ramas de actividade, de se se atopaban con dificultades
económicas-financeiras antes da crise e do tamaño empresarial.
O tecido empresarial galego caracterízase polo seu reducido tamaño, o que redunda na
dificultade para afrontar os retos da internacionalización e a transformación tecnolóxica-dixital.
Doutra banda, a taxa de creación de empresas –sociedades mercantís constituídas por cada
10.000 habitantes- mantense sempre por baixo do nivel acadado no conxunto do Estado,
situándose en 2021 en 14,7 sociedades, case sete menos que en España (21,6). Asemade, o cociente
entre o número de disolucións de empresas fronte ao de novas constitucións –índice de rotación
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empresarial- é superior en Galicia que en España, aumentando no último ano ata as 43,9, o nivel
máis elevado en toda a serie analizada (2008-2021).
Polo tanto, á hora de facer referencia á creación empresarial hai que facer fincapé en aspectos
complementarios e igualmente importantes como son a consolidación e crecemento das xa
existentes ou o aumento do seu tamaño como factor relevante para a innovación e
desenvolvemento tecnolóxico e a internacionalización.
No ámbito concreto da dixitalización, o último informe publicado sobre oportunidades sobre
industria 4.0 realizado polo IGAPE e ATIGA no ano 2018, presenta como conclusións que:
• O grao de implantación das tecnoloxías habilitadoras (refírense en gran parte a tecnoloxías
dixitais como o Big Data, cloud computing, data analytics, virtualización de procesos, sistemas
ciberfísicos e Internet das Cosas (IoT) no momento do estudio era en todos os casos menor do
30%.
• O 35% das empresas tiñan plans de implantación a curto prazo dunha ou máis das tecnoloxías
habilitadoras, sendo o Big Data a tecnoloxía maioritaria 13.
• Os principais motivos para a implantación eran o incremento na eficiencia dos sistemas
produtivos e de xestión.
• Un 41% das empresas non tiñan iniciado aínda ningunha acción preparatoria e tan só un 11%
contaban cunha folla de ruta definida.
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• As principais barreiras percibidas para a implantación eran o financiamento e a incerteza no
retorno do investimento.

13
No informe elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia recóllese que a
porcentaxe de empresas galegas que usan Big Data na súa actividade é similar á media europea (un 12%), estando
significativamente por riba da media española (próxima á 9%).
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• As principais peticións das empresas estaban relacionadas coas infraestruturas e a formación
nas novas tecnoloxías.
No concernente á internacionalización empresarial, os datos recollidos no último informe de
Ardán sobre o sector exterior indican que o 40% das empresas analizadas están centradas no
mercado local ou rexional, non constituíndo os mercados exteriores unha prioridade estratéxica.
En síntese, neste segundo pilar que abrangue a competitividade das PEMEs, o punto de partida
situaríase na necesidade de crear máis empresas e, ao tempo, consolidar as xa existentes. Con
esta finalidade habería que implementar estratexias de índole diversa entre as que destacan
necesariamente as de internacionalización, mellora da competitividade, melloras de calidade e
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valor engadido ou a atracción de investimento estranxeiro directo (IED).

Infraestruturas
As redes de transporte constitúen un dos factores clave de competitividade dun territorio ao
contribuír a unha mellor articulación entre a cohesión territorial a nivel interno (intrarrexional) e
a nivel europeo. Está claro que a evolución das políticas de transporte ten un impacto na
configuración das futuras redes de transporte, mais tamén nos territorios que esas irrigan.
A mellora da rede de infraestruturas e da accesibilidade facilita o incremento da actividade
económica e produtiva, asegurando o acceso a mercados e garantindo a provisión de insumos e
materias primas, pero tamén permite a conectividade dos servizos, nomeadamente enerxía,
auga e telecomunicacións, e a conectividade social, facilitando a accesibilidade e interrelación
das persoas.
É por isto que deben contemplarse obxectivos referentes á rede viaria e aos portos, centrándose
tanto no seu eido social como no económico.
Complementariamente, cómpre ter presentes outro tipo de infraestruturas que están
relacionadas con este eixe terceiro de competitividade e crecemento como poden ser as
infraestruturas dixitais (entre as que cabe salientar as vías polas que iría a dixitalización), o chan
empresarial e parques tecnolóxicos e o sistema loxístico galego, como un sector máis na cadea
de valor das empresas.
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No que atinxe ás infraestruturas dixitais, a primeira consideración a facer ten que ver co feito de
que a aparición de Internet e a globalización das comunicacións fixo das tecnoloxías dixitais un
factor clave de competitividade máis importante que as infraestruturas físicas. Falar de
infraestruturas tecnolóxicas é ir moito máis alá da simple conexión a Internet, senón que
constitúen un piar básico para acelerar os procesos de dixitalización do tecido produtivo,
vertebrar unha sociedade igualitaria e alicerzar a nosa competitividade.
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Se ben é certo que en conxunto Galicia non se atopa en desvantaxe con respecto a outras rexións
no que atinxe ás infraestrutura básicas, reducir a fenda dixital entre a Galicia rural e a urbana
esixe aproveitar a fondo a oportunidade que representa o Plan de Recuperación e Resiliencia
Europeo 14, do que un dos seus obxectivos é a cobertura universal de banda larga e, en particular,
o impulso ao despregue das redes 5G.
Verbo das infraestruturas dixitais avanzadas compartidas convén salientar o feito de que están
chamadas a converterse en polos de atracción de grandes proxectos de I+D e de grandes axentes
tecnolóxicos, e a xogar un papel clave na conformación de polos tecnolóxicos rexionais de
referencia, contribuíndo a atraer proxectos altamente innovadores e creando ou fixando
ecosistemas innovadores no territorio.
Entre estas infraestruturas avanzadas atopamos as infraestruturas de conectividade,
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principalmente de bancos de probas (testbeds), para despregues experimentais de redes 5G en
diferentes verticais; infraestruturas para intelixencia artificial (v.gr., servidores con GPUs,
Graphical Processing Units) e computación de alto rendemento (HPC, High-PerformanceComputing); infraestruturas para simulación de sistemas físicos complexos, como os xemelgos
dixitais (digital twins) ou os simuladores cuánticos; instalacións de testeo e experimentación a
grande escala (testing and experimentation facilities) e espazos de datos (data spaces), concibidos
para facilitar a compartición de datos cos que poder alimentar algoritmos de aprendizaxe
automático e achandar o camiño cara a “economía do dato”, así como infraestruturas avanzadas
de ciberseguridade.
O investimento neste tipo de infraestruturas considérase necesario xa que en moitos casos a
aplicación das tecnoloxías dixitais aínda precisa de experimentos e validacións a grande escala,
nas que se poidan reproducir con realismo as condicións de operación. Tendo en conta a
importancia destas infraestruturas, verdadeiramente custosas en moitos casos, as novas
políticas europeas de innovación impulsan a creación de instrumentos de apoio ao seu
establecemento a través dos programas Digital Europe 15 e Connecting Europe Facility 16 para
sectores priorizados: saúde, clima/medio ambiente, agroalimentario, mobilidade, fabricación e
enerxía. Tamén é importante destacar o gran proxecto pan-europeo Gaia-X 17, con orixe franco-

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

alemán, concibido para dar soporte universal aos espazos de datos europeos.

14 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
15

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_en

16

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

17

https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html
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En Galicia, como exemplos destas infraestruturas avanzadas pódense mencionar as
infraestruturas do CESGA para computación de altas prestacións, e moi recentemente o anuncio
dunha infraestrutura de simulación cuántica. Asemade, cómpre mencionar tamén o corredor
transfronteirizo 5G entre Vigo e Oporto 18 habilitado no marco dun proxecto H2020. De cara ao
futuro, cómpre salientar a importancia para Galicia das redes 5G, aínda en fases incipientes de
despregue, especialmente das redes 5G SA, que terán un forte impacto en ámbitos estratéxicos
como a industria ou a mobilidade, ámbito este último no que se vinculan de xeito especial os
avances nesta tecnoloxía coa estratexia galega de vehículos aéreos non tripulados e a mobilidade
aérea urbana (urban air mobility). En canto aos devanditos espazos de datos, centros de proba e
experimentación de tecnoloxías de IA, Galicia está tamén a tempo de aproveitar a oportunidade
de aliñalos cos sectores estratéxicos definidos (industria, agroalimentario, saúde/benestar, …).
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Un segundo punto referente ás infraestruturas é o relativo ao solo empresarial como factor de
competitividade esencial, especialmente significativo para as actividades industriais. Nun
contexto en que a presión do norte de Portugal é cada vez máis intensa, dispoñer de solo de
calidade e a prezo competitivo permite atraer investimentos, frear a deslocalización empresarial
e promover procesos de relocalización.
É importante priorizar a creación de novo solo empresarial alí onde realmente se necesita así
como a mellora e modernización dos parques industriais xa existentes. Faise imprescindible
incrementar o tamaño das parcelas, garantir as infraestruturas de telecomunicacións coa
incorporación de tecnoloxías avanzadas e infraestruturas enerxéticas (sostenibilidade
enerxética), así como garantir a accesibilidade e as conexións loxísticas.
Finalmente, dentro deste apartado é necesario facer mención ao sistema loxístico galego. Así
pois, tendo en conta a posición xeográfica de Galicia, a loxística ten de ser considerada un
elemento esencial para a competitividade do tecido empresarial, reducindo os seus custos,
mellorando os procesos e garantindo unha cadea de subministro eficiente, ademais de xeradora
de emprego e actividade económica. Asemade, facilita o acceso a novos mercados ao tempo que
se comporta como un factor de decisión na localización de novas empresas e no proceso de
relocalización industrial.
Como indica a Estratexia integral de optimización loxística de Galicia, na actualidade “a loxística
e o transporte forman parte dos retos e desafíos aos que Galicia se ten que enfrontar, tendo a
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particularidade de que apostar pola optimización loxística non só permitirá desenvolver o
potencial de un sector que representa o 3,9% do PIB e da emprego ao 4,5% da poboación de

18

https://www.5g-mobix.com/x-border-trials/spain-portugal

189

TOMO II – PEG 22-30
132995

Galicia, senón que é fortalecer a competitividade dos sectores primarios e industriais de
Galicia”. 19
Por estes motivos é preciso reforzar o proceso de transformación das empresas do sistema
loxístico e a expansión da súa área de influencia (hinterland), nun contexto no que o Brexit xerará
cambios no fluxo de mercadorías, en particular no que respecta ao enlace entre Irlanda e o
continente europeo. Dando por feito os cambios de fluxo, e dada a ampliación do corredor
atlántico de mercadorías, cómpre unha adaptación á nova realidade das conexións marítimas e
aeroportuarias. Asemade, dado o posicionamento estratéxico da Comunidade Autónoma, convén
fomentar as autopistas do mar concibindo ao mesmo tempo a localización de hubs e plataformas
de redistribución.
Todas estas cuestións recollidas baixo o piar referente ás infraestruturas concretaríanse na
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necesidade de mellorar a mobilidade e a conectividade tanto da poboación como do tecido
empresarial. Neste senso, a rede de Vías de Alta Prestacións de Galicia está chamada a xogar un
papel de referencia en canto á distancia á mesma. Igualmente a mellora da calidade e
funcionalidade doutras vías contribuiría a mellorar a produtividade e desenvolvemento sostido
da estrutura viaria de Galicia.
Finalmente convén facer mención a que xunto aos devanditos piares de carácter transversal
xorden, por mor da súa potencialidade, as prioridades para mellorar a competitividade do sector
primario e do turismo. Dunha banda, trátase de aproveitar as potencialidades de Galicia cara a
un sector primario moderno e competitivo mentres que, pola outra, poderíase mellorar o seu
posicionamento con base nos seus atributos característicos cada vez máis valorados na esfera
nacional e internacional.

O FUTURO: RETOS E DESAFÍOS
Os aspectos trazados nos epígrafes precedentes posibilitan a extracción, a xeito de conclusión,
dun conxunto de retos e desafíos da economía galega no eido da súa competitividade e
crecemento. En concreto, estaríase a falar de nove puntos que se concretan da seguinte maneira:
Mellora da competitividade (especialmente nas PEMEs)
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Nun entorno globalizado, a competitividade empresarial é fundamental para garantir o benestar
económico nun territorio. Unha competitividade que debe entenderse de xeito dinámico,
asumindo que as vantaxes comparadas poden perderse axiña se as empresas, e os territorios, dan

19 https://clusterfuncionloxistica.org/wp-content/uploads/2019/12/20191107-EIOLOG-aprobada.pdf
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por bos os éxitos do pasado e non revisan procesos e produtos para que sigan sendo adaptadas
ás preferencias e necesidades socias e de mercado.
Tamaño empresarial
España e Galicia padecen dende hai tempo un problema de tamaño no seu tecido empresarial. A
excesiva atomización e o peso dominante das microempresas son o principal factor que lastra a
produtividade global. Se Galicia quere mellorar en produtividade e, xa que logo, competitividade,
debe procurar o crecemento orgánico e corporativo do seu tecido empresarial. Este ten que ser
un obxectivo estratéxico transversal.
Internacionalización
Galicia amosa boas cifras no que atinxe ao seu peso exportador no conxunto de España. Pero esta
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cifra non debe agochar o feito de que é moi dependente dalgunhas grandes empresas, o que leva
de seu unha concentración sectorial elevada. Asemade, a concentración xeográfica das
exportacións galegas é máis elevada que a media española. Os tres factores limitan as vantaxes
da internacionalización no que atinxe á diversificación de riscos e oportunidades. É fundamental
que a internacionalización da economía galega amplíe a súa base de empresas exportadoras.
Atracción de inversión estranxeira
O investimento estranxeiro directo é unha fonte potencial de creación de riqueza e mellora do
know-how á que non se pode renunciar. Por iso, é fundamental eliminar barreiras e reforzar os
atractivos para a chegada dun investimento directo que, por suposto, vaia máis aló de extracción
de recursos e produción de “commodities”, para deixar fonda pegada na estrutura produtiva
galega, apalancando capacidades hoxe durmidas e recursos que non están totalmente
aproveitados.
Apoio ao talento emprendedor
Unha sociedade sen emprendedores está condenada á parálise. Porque é o emprendemento a
chispa que fai posible a creación e crecemento das empresas que fornecen o sistema produtivo.
No caso de Galicia, o avellentamento poboacional é un factor que xoga en contra, na medida na
que o emprendemento tende a ser maior nos menores de 50 anos. Xa que logo, resulta
fundamental deseñar actuacións que garanten que ningún emprendedor potencial queda polo
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camiño por falla de apoio.

Fortalecemento do Sistema de I+D+i
Para ser un país máis moderno e desenvolvido económica e socialmente hai que pechar a fenda
en I+D+i que nos afasta da media da Unión Europea (UE-27) e mesmo das Comunidades
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Autónomas máis desenvolvidas. Este debe ser o momento. Hai que dedicar máis recursos e
reforzar as estratexias para acadar unha integración mellor e máis intensa entre o sistema
universitario galego e os centros de investigación, dunha banda, e as necesidades e demandas do
sistema produtivo e tecido social e as administracións públicas galegas, doutra.
Transformación dixital
A dixitalización é unha das megatendencias que máis están a alterar o Mundo que nos rodea, e o
xeito no que nos relacionamos cos demais, tamén no económico. Sen dúbida, hai sectores
produtivos máis afectados que outros: o impacto directo da dixitalización no comercio polo
miúdo, a banca ou as industrias culturais (música, cine, libros) é maior que nos hoteis ou na
construción, por exemplo. Pero ninguén queda fóra. Todos eles enfróntanse a ameazas e
oportunidades que deben ser tratadas ou aproveitadas.
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Mobilidade e conectividade
O espallamento poboacional e o sistema policéntrico de cidades galegas fan da mobilidade e a
conectividade un asunto crucial para Galicia. Aproveitar as vantaxes da aglomeración ao redor
dun anel de cidades ben conectadas por tren e reducir a pegada ecolóxica do transporte de
persoas e mercadorías vai exixir un grande esforzo nos vindeiros anos. Isto leva de seu medidas
en diferentes eidos: na planificación territorial, nos servizos públicos de transporte que
aproveitan as novas infraestruturas, e na intermodalidade que minimice os tempos de
desprazamento usando solucións de transporte non privadas.
Desenvolvemento sostible
A transición á sustentabilidade e dixitalización, xa emprendidos antes da pandemia, acelérase e
concéntrase en cadeas de valor e produción máis curtas, sostibles e trazables, que darán como
resultado máis estruturas de carácter local ou rexional. Isto contribuirá a crear oportunidades
para xeitos de producir máis respectuosos co medio ambiente, e a implementar a lóxica da
economía circular e a bioeconomía. Pero tamén ten que motivar a promoción e dinamización de
cadeas de valor con moito peso específico na economía galega e que requiren un avance nos seus
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niveis de competitividade, sustentabilidade e dixitalización.
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PA 3.1 Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías
avanzadas.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.1

Título da PA

Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de
tecnoloxías avanzadas

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura

OP

1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente
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Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

561A - Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica
561B - Investigación universitaria

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
3.1.1 Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de
coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i, avanzar
na especialización a través da priorización en ámbitos estratéxicos para Galicia, impulsando o liderado
empresarial, especialmente das PEMES , na transformación das ideas innovadoras en produtos e
servizos de alto valor engadido, xeradores de crecemento, emprego e benestar. Apoiar o talento
emprendedor en todos os eidos (xeración, atracción e retención). Mellorar a xestión administrativa e as
sinerxías vinculadas a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i e incrementar a eficiencia na xestión
dos recursos dispoñibles a partires da avaliación do seu rendemento.
3.1.2 Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora das Universidades galegas, impulsar os centros
e institutos de investigación e desenvolver un sistema de transferencia efectivo que permita capitalizar
o coñecemento xerado.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

•
•

Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de
coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i,
avanzar na especialización a través da priorización en ámbitos estratéxicos para Galicia,
impulsando o liderado empresarial, especialmente das PEMES, na transformación das ideas
innovadoras en produtos e servizos de alto valor engadido, xeradores de crecemento, emprego e
benestar. Apoiar o talento emprendedor en todos os eidos (xeración, atracción e retención).
Apoiar os proxectos innovadores nas fases iniciais de lanzamento e a formación empresarial dos
innovadores, fomentar a cooperación de liñas innovadoras e de investigación entre PEMES .
Mellorar a xestión administrativa vinculada a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i e
incrementar a eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles a partires da avaliación do seu
rendemento.
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•

Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora, os resultados e o traballo por proxectos da
investigación universitaria galega, desenvolver un sistema de transferencia efectivo que permita
capitalizar o coñecemento xerado polo tecido produtivo.
Promover o liderado dixital fomentando o uso de novas tecnoloxías. Reforzar as capacidades do
sistema dixital galego promovendo colaboracións público – privadas para dar resposta aos retos
que xorden derivados do desenvolvemento da transformación dixital.

OE 3.1.1. Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a
transferencia de coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os axentes
do ecosistema de I+D+i, avanzar na especialización a través da priorización en ámbitos
estratéxicos para Galicia, impulsando o liderado empresarial, especialmente das PEMES ,
na transformación das ideas innovadoras en produtos e servizos de alto valor engadido,
xeradores de crecemento, emprego e benestar. Apoiar o talento emprendedor en todos
os eidos (xeración, atracción e retención). Mellorar a xestión administrativa e as sinerxías
vinculadas a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i e incrementar a eficiencia na
xestión dos recursos dispoñibles a partires da avaliación do seu rendemento.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.01.01

Título do OE

Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a
transferencia de coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os
axentes do ecosistema de I+D+i, avanzar na especialización a través da
priorización en ámbitos estratéxicos para Galicia, impulsando o liderado
empresarial, especialmente das PEMES, na transformación das ideas
innovadoras en produtos e servizos de alto valor engadido, xeradores de
crecemento, emprego e benestar. Apoiar o talento emprendedor en todos os
eidos (xeración, atracción e retención). Mellorar a xestión administrativa e as
sinerxías vinculadas a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i e incrementar
a eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles a partires da avaliación do seu
rendemento.

Planificación
relacionada

RIS3

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura

OP

1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente
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Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

561A - Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica
561C- Investigación sanitaria
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O nivel de innovación sitúase por detrás da media europea nalgúns dos principais ámbitos
relacionados co gasto en I+D, o persoal dedicado á innovación e o nivel de innovación do tecido
empresarial galego.

•

O nivel de innovación sitúase por detrás da media europea nalgúns dos principais ámbitos
relacionados co gasto en I+D, o persoal dedicado á I+D, o volume do gasto en innovación realizado
polas empresas e o número de empresas innovadoras.

•

O índice europeo Rexional Innovation Scoreboard avalía o rendemento da innovación das rexións
europeas en base a un conxunto de indicadores obxectivos que permite clasificalos en catro grupos
en función do nivel de innovación implementado: 1) líderes en innovación, 2) innovadores fortes, 3)
innovadores moderados e 4) innovadores modestos. De acordo con este índice, no ano 2021, a
Comunidade Autónoma de Galicia posiciónase no posto 156 do ránking, avanzando 34 postos
respecto a 2019, e cun indicador de 79,8 sobre a media europea (100), Galicia sitúase no subgrupo
máis baixo dos innovadores moderados (entre 70% e 80%), como unha rexión innovadora
moderada, é dicir, nun terceiro lugar.

•

Galicia está por riba da media europea en poboación con educación terciaria e en formación
continua, destacando tamén en canto á produción científica.

•

Ten as súas maiores debilidades no volume de gasto en I+D, moi especialmente por parte das
empresas, e nas factores relacionados co desempeño das empresas.

•

O gasto en I+D en Galicia é relativamente baixo, o 1,09 % do PIB en 2020 (conforme aos últimos
datos publicados polo INE), en comparación coa media nacional, 1,41%) e a media europea (2,19%).
Aínda que estamos por baixo da media nacional o incremento en Galicia con respecto a 2014 foi
dun 23,9% fronte ao 13,7% do estado. Unha das principais consecuencias da crise económica foi sen
dúbida a drástica diminución do gasto empresarial en innovación, case nun 40% no período 20052019.

•

O persoal dedicado a I+D en Galicia e o número de investigadores por cada mil ocupados é en 2020
en Galicia inferior á media nacional. En canto ao persoal dedicado a I+D por cada mil ocupados en
Galicia é de 10,0 fronte aos 12,1 da media nacional, e o número de investigadores é de 6,4 en Galicia
fronte aos 7,9 da media nacional. Aínda que estamos por baixo da media nacional o incremento en
Galicia foi, en 2020 con respecto a 2014, do persoal en I+D por cada mil ocupados do 6,4% fronte
ao 5,2% do estado e respecto do número de investigadores por mil ocupados o incremento en
Galicia foi, en 2020 respecto a 2014, do 16,4% fronte ao 8,6% da media do estado.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Avanzar no modelo de especialización e mellorar o posicionamento de Galicia como rexión
innovadora, mellorando a imaxe de Galicia como lugar apropiado para facer I+D+i. Impulsar a marca
Galicia como activo para a I+D+i co obxectivo de apalancar investimento privado exterior,
configurando Galicia como un “living lab” en ámbitos estratéxicos tractores na consolidación do
modelo de especialización de Galicia, de xeito que se considere un enclave e un socio estratéxicos.

•

Fomentar o investimento en I+D+i en Galicia, tanto por parte da administración pública, como por
parte da iniciativa privada.

•

Dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado (universidades, centros públicos e privados
de investigación, agrupacións industriais e empresas) e valorización e comercialización de
resultados de investigación.
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•

Reforzar a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i, especialmente coas empresas
(PEMES de xeito prioritario).

•

Xerar, reter e atraer talento para I+D+i en Galicia.

•

Mellorar a eficiencia, a estruturación e a ordenación do ecosistema de I+D+i a través da
consolidación dunha nova gobernanza da I+D+i en Galicia que permita articular un proceso
participativo eficaz e sostible no tempo no marco da RIS3. Optimizar as sinerxías entre os diferentes
apoios a nivel rexional, estatal e europeo avanzado na especialización Galega no marco das grandes
prioridades europeas deste período: transición verde e dixitalización e transición industrial para
reforzar a eficiencia dos fondos e seu impacto en Galicia.

•

Mellorar a xestión administrativa vinculada a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i.
Incrementando a eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles. Mellorar a tramitación na xestión
de axudas e incrementar a eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles.

•

Promoción da cultura innovadora e de emprendemento. Concienciar á sociedade dos beneficios da
investigación e a innovación, integrando a perspectiva de xénero. Apostar por unha I+D+i de
impacto, máis social e responsable, por e para as persoas.

•

Internacionalización da I+D+i galega e interconexión cos ecosistemas europeos. Necesidade de
inserirnos nas cadeas de valor europeas.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
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•

Avanzar no proceso de especialización establecido pola RIS3 de Galicia:

-

reforzando as capacidades de I+D+i nos sectores estratéxicos para avanzar cara a un modelo
produtivo capaz de competir e innovar con respecto ao resto de rexións de Europa.

-

Desagregar os sectores para fomentar a especialización e establecer prioridades para a
actuación pública neses sectores.

-

Impulso da innovación sectorial cun enfoque de desenvolvemento de cadeas de valor
estratéxicas para Galicia.

-

Consolidar segmentos nos que se conte con masa crítica suficiente e completando os
necesarios dende unha perspectiva de sostibilidade, circularidade e resiliencia.

•

Fomentar a cultura de innovación nas empresas establecendo incentivos e programas efectivos
de financiamento para I+D+i, especialmente nas PEMES e sectores, nos ámbitos de especialización
de Galicia. Mellorar o impulso e seguimento do ciclo innovador de todas as empresas.

•

Aumentar o investimento público e o efecto multiplicador do financiamento público sobre o
financiamento privado, especialmente a través de instrumentos dende a demanda, reforzando a
compra pública innovadora como motor do investimento privado. Incrementar I+D+i nas tres bases:
administración, sector produtor e centros de investigación.

•

Reforzar as estruturas de transferencia de coñecemento e tecnoloxía a través da capacitación,
adestramento e especialización dos seus profesionais (xestores de I+D+i).

-

Fomentar a cooperación entre as diferentes estruturas de transferencia para sumar
capacidades e carteira de proxectos.

-

Fomentar a interacción entre sectores produtivos e centros de deseño.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS

-

Eliminar as barreiras á transferencia de resultados de investigación desenvolvendo
mecanismos máis áxiles nas institucións e revisar os incentivos e os recoñecementos aos
investigadores (como poden ser os sexenios de transferencia).

-

Fomentar a transmisión de coñecementos para facilitar a incorporación dos investigadores ao
mundo empresarial.

-

Potenciar, poñer o foco e facer seguimento para garantir a tracción e transferencia de
coñecemento de empresas grandes, universidades e centros tecnolóxicos a PEMES e micro
PEMES .

-

Desenvolver metodoloxías para a identificación, selección e valorización de resultados e
establecer indicadores de medición da transferencia innovadores

-

Avanzar na integración do ecosistema de I+D+i a través do fomento de iniciativas
colaborativas e do desenvolvemento dunha gobernanza aberta e participativa no ámbito da
I+D+i

-

Impulsar as sinerxías entre os diferentes apoios a nivel rexional, estatal e europeo no marco
da RIS3 a través da planificación integrada e a posta en marcha de novos instrumentos de
apoio.

•

Fomentar a internacionalización da I+D+i e a comercialización de resultados en contornas globais
así como a relacións entre os axentes de coñecemento e as empresas. Campañas de publicidade e
difusión das iniciativas existentes en Galicia.

•

Difusión e colaboración no ámbito da I+D+i:
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•

-

Reforzar a difusión do coñecemento xerado en Galicia. Actualización/Renovación das
iniciativas existentes e impulso das mesmas no ecosistema de I+D+i.

-

Creación dunha base de datos que favoreza a actualización entre o que necesitan as empresas
e os investigadores.

-

Creación/Renovación de pontes de comunicación eficaces para perseguir un obxectivo común.

-

Impulsar novos proxectos de I+D+i entre axentes.

-

Desenvolver un Catálogo integrado de capacidades do ecosistema galego de I+D+i que garanta
o “deal-flow” de proxectos para transferir ao mercado.

-

Mapa de infraestruturas “compartibles”.

-

Potenciar a colaboración entre empresas grandes e pequenas.

Atraer e manter o talento innovador.

-

Minimizar o éxodo de talento innovador, reter aos profesionais formados en Galicia.

-

Impulsar medidas para a adecuada xestión do talento innovador (xeración, atracción e
retención).

-

Reforzo da incorporación de talento e persoal dedicado a I+D+i dos centros de coñecemento
ás empresas. Por exemplo, a través da instauración dun doutoramento industrial ( froito da
colaboración entre empresas e universidades).

-

Aumentar a estabilidade e calidade dos contratos e postos de traballo na investigación.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS

-

Fomentar a volta de estudantes talentosos por medio de plans, contratos de calidade,
expectativas e mellores condicións de traballo.

-

Creación de carreiras de investigación paralelas ao profesorado e empresas que fomenten a
investigación para impulsar a carreira investigadora.

-

•

Consolidar como recurso o talento de galegos no estranxeiro a través dun apoio sostible que
non supoña un traslado, reforzando así a cooperación internacional.

Mellorar a xestión administrativa no ámbito da I+D+i:
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Mellorar a capacitación e as competencias transversais dos investigadores en innovación,
emprendemento e comercialización de resultados de investigación, implementación da
capacitación e a formación na formación profesional para o emprego.

-

Mellora da xestión nos procesos de presentación, valoración, concesión e xustificación de
axudas á I+D+i.
Mellorar os procesos de valoración do persoal investigador, integrando a perspectiva de
xénero.
Políticas participativas.
Definir sistema de avaliación e seguimento coordinado co proceso participativo da RIS3 e a
nova gobernanza da I+D+i en Galicia.
Mellora en indicadores e instrumentos de medida e seguimento da efectividade e impacto
das actuacións desenvolvidas dende un enfoque integral dos apoios á I+D+i.
Aposta por instrumentos de apoio máis áxiles con menos requirimentos a nivel de xestión
administrativa, especialmente para as PEMES.
Aposta por instrumentos cun claro enfoque a resultados.
Ofrecer formación e mellorar o asesoramento para simplificar a xestión administrativa das
axudas de I+D+i.
Proposición dunha xanela única con autonomía.

GRUPOS DESTINATARIOS
Empresas, centros de investigación e outros axentes do Ecosistema Galego de Innovación.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de empresas que reciben axudas

Número

Investimento privado en paralelo ao apoio público en proxectos de innovación
ou I+D

Euros

Apoio recibido polos centros de coñecemento

Euros

Número de proxectos en cooperación entre empresas e outras entidades do
Ecosistema Galego de I+D+i

Número

Entidades participantes en el proceso de definición de cada misión

Número
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Orzamento dedicado a cada misión

Euros

Entidades apoiadas a través de apoios tipo “selo de excelencia”

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

INDICADOR
Retorno acadado polas entidades galegas no Programa Marco de I+D+I
(porcentaxe respecto o total nacional)

Porcentaxe

Persoal dedicado a I+D (diferenciando homes/mulleres)

Número

Gastos I+D empresarial (porcentaxe respecto ao total nacional)

Porcentaxe

OE 3.1.2. Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora das Universidades galegas,
impulsar os centros e institutos de investigación e desenvolver un sistema de
transferencia efectivo que permita capitalizar o coñecemento xerado.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.01.02

Título do OE

Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora das Universidades galegas,
impulsar os centros e institutos de investigación e desenvolver un sistema de
transferencia efectivo que permita capitalizar o coñecemento xerado

Planificación
relacionada

Estratexia RIS3

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura

OP

1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

Plan de financiamento do sistema Universitario de Galicia 2022-2027

Pilar dos dereitos
sociais

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Programas
gasto

de

561B - Investigación universitaria

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O nivel de innovación sitúase por detrás da media europea nalgúns dos principais ámbitos
relacionados co gasto en I+D, o persoal dedicado á innovación e o nivel de innovación do tecido
empresarial galego.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

O índice europeo Rexional Innovation Scoreboard avalía o rendemento da innovación das rexións
europeas en base a un conxunto de indicadores obxectivos que permite clasificalos en catro grupos
en función do nivel de innovación implementado: 1) líderes en innovación, 2) innovadores fortes, 3)
innovadores moderados e 4) innovadores modestos. De acordo con este índice, no ano 2019, a
Comunidade Autónoma de Galicia posiciónase como unha rexión innovadora moderada, é dicir, nun
terceiro lugar.

•

Mellora relativa fronte á UE-27 nalgúns indicadores: aumento da poboación con estudos terciarios,
un maior investimento en I+D pública e privada e unha maior cooperación das PEMES en materia
de innovación.

•

A nivel de gasto en I+D sobre o PIB, Galicia presentaba un gasto en 2018 de 0,94%, un 6,8% máis
con respecto ao 2014. Este nivel de gasto situábase por baixo da media nacional (1,24%) e da media
europea (2,18%), o que indica o baixo nivel de innovación en Galicia en relación co PIB.

•

A estrutura do gasto por sectores revela que a porcentaxe do gasto en I+D+i realizado polas
empresas galegas é inferior á media nacional e europea e superior no ensino superior e na
administración pública.

•

A porcentaxe da poboación activa dedicada á I+D a tempo completo en Galicia ascendía a 0,85%
situándose por baixo da media nacional (1,00%) e da media europea (1,36%).

•

En termos evolutivos, a porcentaxe de poboación activa dedicada á innovación experimentou un
incremento no período 2010-2018 do 2,6% fronte a un 4,2% experimentado por España e un 29,0%
experimentado pola Unión Europea, o que indica que a proporción de persoal con dedicación a
tempo completo en materia de I+D crece a un ritmo menor en Galicia.

•

O número de patentes ascendeu en 2019 a 18,9 por millón de habitantes, por debaixo da media
española. O número de modelos de utilidade foi de 41,5 por millón de habitantes, tamén por debaixo
da media nacional.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Fomentar nun entorno de investigación e innovación de referencia global conectado coas redes
internacionais máis relevantes en todos os ámbitos do coñecemento

•

Mellorar a eficiencia, a estruturación e a ordenación do ecosistema de I+D+i.

•

Reforzar as Estruturas de Investigación universitaria orientándoas a resultados. Dinamizar a
transferencia de coñecemento ao mercado (universidades, centros públicos e privados de
investigación, agrupacións industriais e empresas) e valorización e comercialización de resultados
de investigación

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Reforzar as capacidades científicas que permitan impulsar os nichos de oportunidade empresarial
e establecer estratexias de colaboración publica privada para xerar novas oportunidades e dar
resposta aos retos da sociedade.

•

Reforzar a masa crítica nas áreas prioritarias que permita incorporar o coñecemento e o talento
as necesidades e as capacidades do tecido empresarial.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Reforzar os programas de formación de investigadores para equiparalos aos mais excelentes e
impulsar medidas de incorporación de talento e persoal dedicado a I+D+i a os centros de
coñecemento ás empresas.

•

Impulsar a excelencia e a internacionalización do Sistema de Investigación universitario.

•

Reforzar o apoio institucional as estruturas de Investigación universitaria mediante o impulso a os
proxectos estratéxicos dos Centros de Investigación universitarios.

•

Mellorar a capacitación e as competencias transversais dos investigadores e xestores da
investigación en innovación, emprendemento e comercialización de resultados de investigación.

•

Reforzar as estruturas de apoio a investigación a través da capacitación e especialización dos seus
profesionais (xestores de I+D+i)

•

Impulsar o desenvolvemento da investigación combinada das diversas disciplinas e das
infraestruturas científicas compartidas.

GRUPOS DESTINATARIOS
Estruturas de Investigación, Grupos e Investigadores das universidades galegas.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados. Homes.

Persoas/ano

Investigadores/ano participando en proxectos cofinanciados. Mulleres.

Persoas/ano

Patentes rexistradas

Número

Produción científica (núm. de artigos ou traballos indexados)

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Número

Número de investigadores

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Número de posgraduados captados polas universidades
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PA 3.2 Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.2

Título da PA

Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura
16. Paz, xustiza e institucións sólidas
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
3.2.1 Impulsar e desenvolver un goberno e administración intelixente e accesible que ofreza máis e
mellores servizos á cidadanía, respondendo proactivamente as súas necesidades e facilitando a súa
participación.
3.2.2 Fomentar e impulsar a educación, a capacitación e o talento dixital da sociedade necesaria para
desenvolverse plenamente con confianza e seguridade no novo contexto dixital.
3.2.3 Impulsar a economía dixital cara a un territorio intelixente, máis sostible e conectado,
promovendo a innovación tecnolóxica no aproveitamento e preservación dos recursos naturais e
impulsando a mobilidade intelixente así como os novos modelos para a dinamización do noso
patrimonio e a produción cultural.
3.2.4 Impulsar o crecemento do ecosistema dixital, a través da innovación e a especialización
tecnolóxica, favorecendo a adopción de tecnoloxías avanzadas que dean resposta aos retos de futuro.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

•

•

Promover unha Administración dixital innovadora que permitan desenvolver un servizo máis pro
activo e personalizado á cidadanía e empresas, aberto e accesible dende calquera lugar e en
calquera momento.
Fomentar a incorporación de tecnoloxías innovadoras para mellorar os modelos de prestación de
servizos públicos (educación, xustiza, etc.) á vez que contribúen á innovación e ao emprendemento
dixital en Galicia. Aproveitar os avances el intelixencia artificial e Big Data para mellorar os servizos
públicos, desenvolvendo un efecto tractor que impulse e dinamice a iniciativa privada neste eido.
Situar a Galicia como unha rexión intelixente de referencia en Europa que facilite a adopción de
tecnoloxías dixitais de alto impacto tanto no sector público como nos diferentes sectores
económicos, prestando especial atención ás PEMES.
Asegurar que Galicia conte cos profesionais necesarios para dar resposta á transformación dixital.
Deseñar actuacións dirixidas a os profesionais e a cidadanía que posibiliten a formación e o
desenvolvemento das habilidades precisas para dar resposta á transformación dixital.
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•
•

•

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

Impulsar a adopción das tendencias tecnolóxicas en todos os sectores produtivos como un
elemento clave para potenciar a competitividade.
Impulsar o uso de solucións dixitais para mellorar a xestión e o coñecemento do territorio como
base para permitir aumentar a capacidade de adaptación ás necesidades e oportunidades que se
lle presenten á Comunidade, dunha forma ordenada, áxil, eficiente e eficaz.
Afondar na adopción das novas tendencias tecnolóxicas para aumentar a capacidade de xeración
de valor no territorio reducindo o consumo de recursos e mellorando o seu rendemento, avanzando
cara a un modelo de rexión sostible e climáticamente neutra.
Potenciar a innovación dixital aplicada á dinamización e salvagarda do patrimonio e a produción
cultural da Comunidade como recurso vivo e accesible e compoñente fundamental da nosa
tradición, identidade e recoñecemento colectivo; incluíndo a lingua galega como creadora de
cultura e vehículo de posibilidades representativas.

OE 3.2.1. Impulsar e desenvolver un goberno e administración intelixente e accesible que
ofreza máis e mellores servizos á cidadanía, respondendo proactivamente as súas
necesidades e facilitando a súa participación.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.02.01

Título do OE

Impulsar e desenvolver un goberno e administración intelixente e accesible que
ofreza máis e mellores servizos á cidadanía, respondendo proactivamente as
súas necesidades e facilitando a súa participación

Planificación
relacionada

Estratexia Galicia Dixital 2030
Estratexia Galega de Intelixencia Artificial
Plan de Administración e Goberno Dixital 2025
Plan de Xestión do Dato
Plan de posto dixital avanzado do empregado público
Plan Director de Seguridade 2022-2027
Construción dun Data Center de altas prestacións.
Estratexia Cloud do Sector Público Autonómico
III Plan Senda 2025: Xustiza Dixital
Plan de impulso ao novo Modelo Dixital de Atención Sociosanitaria no ámbito
residencial

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Plan de Transformación Dixital do Servizo Público de Emprego

ODS

3. Saúde e benestar
9. Industria, innovación e infraestrutura
16. Paz, xustiza e institucións sólidas

OP

1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente
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Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

131A – Administración de Xustiza
311A – Dirección e servizos xerais de promoción social
571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento
611A – Dirección e servizos xerais de Facenda

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A tendencia actual no ámbito dos sistemas públicos dixitais é enfocar os esforzos a mellorar as
ferramentas de xestión da información, facilitando así a toma de decisións por parte da
Administración, e propiciando un aumento da eficacia das políticas públicas e a mellora da calidade
dos servizos finais recibidos polos usuarios.

•

O envellecemento poboacional en Galicia e a diversidade de perfís sociais requiren un uso intensivo
das tecnoloxías dixitais para optimizar os servizos públicos como a atención sanitaria, social e o
apoio familiar e compatibilizalos cunha cidadanía que asuma unha maior corresponsabilidade nos
seus coidados.

•

Segundo informe do Osimga "A sociedade da información nas empresas de Galicia. Edición 2020",
o 73,9% das empresas con menos de 10 empregados en Galicia fixeron uso da internet para
interactuar coa Administración Pública en 2020, un valor próximo á media nacional (75,4%).

•

O nivel de interacción das empresas galegas con máis de 10 asalariados coa Administración Pública
(97,5%) é maior que en España (93,5%) e que ademais mellora significativamente con respecto ás
empresas de menor dimensión (73,9%).

•

De acordo cos datos proporcionados polo Eurostat, en 2020 o 58,0% das persoas en Galicia
utilizaron internet para interactuar coas autoridades públicas, un valor inferior á media nacional
(63,0%).

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Promover un goberno aberto e participativo que potencie a explotación dos datos públicos para
maximizar o seu valor en beneficio da sociedade e fomentar o cambio interno cultural e
organizativo que require o novo paradigma dixital.

•

Continuar liderando a transformación do modelo relacional da administración coa sociedade,
avanzando no desenvolvemento de servizos públicos dixitais máis accesibles, inclusivos, proactivos,
personalizados e seguros.

•

Avanzar na dixitalización do sistema xudicial baixo os principios de eficacia e eficiencia,
contribuíndo a mellorar o acceso á xustiza, a incrementar a confianza da sociedade na
administración de xustiza e a resolver os seus conflitos de maneira máis áxil.

•

Evolucionar os actuais servizos públicos dixitais dos diferentes ámbitos sectoriais, e implantar
tecnoloxías disruptivas e ferramentas en relación aos mesmos, para mellorar a súa calidade,
eficiencia e eficacia.

•

Anticipar os cambios no mercado laboral que trae consigo a economía dixital derivadas dos cambios
nos procesos empresariais en termos de eficiencia (aforro de tempo, redución de costes, de erros,…)
e dos novos modelos de colaboración.
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•

Propiciar un novo paradigma de atención sociosanitaria que, facendo uso da innovación tecnolóxica,
permita mellorar a transparencia e calidade do servizo asistencial, facilitar a participación das
familias nos coidados e fomentar servizos personalizados e autónomos.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Liderar a automatización e a transformación dixital da Administración autonómica a través do
emprego de tecnoloxías avanzadas, priorizando os servizos centrados na cidadanía e empresas e
garantindo a seguridade destes servizos.

•

Impulso á dixitalización dos servizos públicos nos diferentes ámbitos sectoriais mediante a
aplicación de solucións innovadoras, que permitan mellorar a súa calidade, eficiencia e eficacia.

•

Avance na xestión intelixente dos datos públicos para mellorar a toma de decisións, a participación
cidadá e fomentar un modelo de goberno aberto.

•

Mellora da accesibilidade aos servizos públicos dixitais por parte da cidadanía.

•

Posta en marcha das iniciativas do Plan Senda 2025: consolidación do Expediente Xudicial
Electrónico, aumento da dixitalización dos procedementos xudiciais e os medios dixitais para os
profesionais, desenvolvemento de novos servizos para a cidadanía e garantía da interoperabilidade
con outros territorios e administracións.

•

Evolución cara un modelo intelixente de posto de traballo do empregado público que propicie a
mobilidade e o teletraballo, capacitación dixital do empregado público nese novo modelo e
desenvolvemento do expediente dixital do empregado público.

•

Reforzo da calidade e seguridade das infraestruturas dixitais da Administración.

•

Posta en marcha dun novo Data Center para asegurar a dispoñibilidade de servizos e maximizar a
súa seguridade.

•

Desenvolvemento dunha estratexia Cloud que garante a seguridade e privacidade dos datos e
permita mellorar as actuais prestacións dos Centros de Procesado de Datos da Administración.

•

Mellora da robustez das infraestruturas de telecomunicacións nos centros da Administración (sen
fíos e cableadas).

•

Desenvolvemento de solucións dixitais innovadoras baseadas en tecnoloxías emerxentes no ámbito
da saúde e do benestar social, para avanzar cara a un novo modelo baseado na predictividade, máis
personalizado, eficiente e equitativo.

•

Transformación dixital dos procedementos vinculados á xestión dos servizos sociais promovendo
o traballo en rede entre os distintos sistemas e entidades implicadas cos servizos asistenciais.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

GRUPOS DESTINATARIOS
As actuacións previstas dentro deste programa teñen carácter universal, pois están dirixidas a acadar
unha administración intelixente e accesible, con actuacións na administración que repercuten sobre a
cidadanía e as empresas, con especial foco na administración autonómica e local, na administración de
xustiza, nos centros de benestar, e no servizo público de emprego.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de servizos públicos dixitais postos en marcha accesibles desde
dispositivos móbiles

Número

Número de procesos automatizados

Número

Número de conxuntos de datos dispoñibles para a súa reutilización e
compartición

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

Persoas que realizan trámites coas administracións a través da canle dixital

Porcentaxe

Empresas que realizan trámites coas administracións a través da canle dixital
(menos de 10 empregados)

Porcentaxe

Porcentaxe de entradas no rexistro electrónico da Xunta por canles dixitais
fronte a canles presenciais

Porcentaxe

Porcentaxe de procedementos ou servizos administrativos que se poden
xestionar de xeito integramente dixital (valor acumulado)

Porcentaxe

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

INDICADOR
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OE 3.2.2 .Fomentar e impulsar a educación, a capacitación e o talento dixital da sociedade
necesaria para desenvolverse plenamente con confianza e seguridade no novo contexto
dixital.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.02.02

Título do OE

Fomentar e impulsar a educación, a capacitación e o talento dixital da sociedade
necesaria para desenvolverse plenamente con confianza e seguridade no novo
contexto dixital
Estratexia Galicia Dixital 2030
Plan Dixital de Centro e Plan de Infraestruturas Dixitais Educativas (Plan
EDU100)
Plan de Impulso do Marco Galego de Competencias Dixitais
Plan de Capacitación Dixital do Empregado Público
Plan para a Inclusión, Capacitación e Talento Dixital
Plan de Reforma e ampliación da Rede de Centros para a Modernización e a
Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Planificación
relacionada

4. Educación de calidade

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura
10. Redución das desigualdades
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

421A – Dirección e servizos xerais de Educación
571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

As persoas que utilizaron internet polo menos unha vez por semana nos últimos 3 meses ascendía,
segundo os datos do INE en 2020 a un 96,6% incrementándose ao redor dun 24,3% con respecto ao
2015. A nivel nacional a porcentaxe de fogares que utilizaron internet ascendía en 2020 a un 97,8%.

•

Existencia de fenda dixital nos fogares segundo os seus ingresos, grao de urbanización do concello
de residencia, nivel de estudos e idade das persoas.

•

Redución da fenda de xénero no uso da tecnoloxía: Cambio de tendencia no 2020. Entre as mulleres
cun nivel formativo secundario ou superior, o emprego da internet é igual ou superior ao dos homes.
Atendendo á idade ata os 64 anos as mulleres superan ou igualan aos homes no acceso á rede. Tres
de cada catro mulleres galegas de 16 a 24 anos compraron a través de Internet, 6,1 puntos máis
que os homes neste tramo de idade.

•

Galicia ten por obxectivo formar en competencias dixitais a máis de 46.000 galegos nos vindeiros
tres anos e lograr que o 70% dos galegos teñan competencias dixitais básicas.

•

A Rede de aulas CeMIT conta con un volume de 100.000 persoas usuarias, das que 3 de cada 5 son
mulleres, e suma máis de 450.000 horas de formación impartidas.
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•

Ata o curso 2019/20 dixitalizáronse máis de 6.000 aulas desde 5º de Educación Primaria ata
Bacharelato, beneficiando a máis de 120.000 estudantes.

•

No o curso 2020/21 34.000 alumnos/as de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO 470 centros educativos
estudaron co libro dixital no marco do proxecto eDixgal.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Facilitar os medios necesarios para que a cidadanía conta coas capacidades dixitais básicas para
participar de forma efectiva no novo contexto dixital, propiciando unha mellor calidade de vida, a
creación de oportunidades de emprego e a redución das fendas de participación existentes, en
especial entre os colectivos máis vulnerables.

•

Potenciar o desenvolvemento dun ecosistema educativo dixital de alta calidade, inclusivo e
accesible, mellorando e ampliando o uso de solucións e ferramentas dixitais para apoiar os
procesos de ensinanza e aprendizaxe e dotando ao alumnado das competencias dixitais necesarias
para vivir, traballar, aprender e prosperar nun mundo cada vez máis dixital.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Deseño e posta en marcha dun catálogo de actuacións formativas e/ou de sensibilización que
permitan á cidadanía contar coa alfabetización e competencias dixitais básicas ou o seu
perfeccionamento, poñendo especial foco nas zonas rurais e costeiras non urbanas e nos colectivos
vulnerables, buscando converter o uso e aproveitamento das tecnoloxías dixitais nun elemento
vertebrador e de cohesión social.

•

Difusión e desenvolvemento de formación en competencias dixitais considerando especialmente
ás persoas maiores, atendendo á perspectiva de xénero e buscando chegar aos profesionais de
todos os sectores económicos.

•

Aplicación do Marco Galego de Competencias Dixitais para que a cidadanía, así como o persoal
empregado público, poida acreditar os seus coñecementos dixitais e mellorar ou actualizar as súas
competencias neste eido.

•

Impulso dunha educación innovadora a través de: a implementación do Plan de Infraestruturas
Dixitais Educativas (Plan EDU100); o incremento da oferta de contidos dixitais no ámbito educativo
- EDIXGAL; a mellora das infraestruturas dixitais educativas; a evolución das canles de atención e
soporte técnico aos usuarios da educación dixital; a mellora das competencias dixitais dos
docentes.

•

Ampliación e dinamización do Sistema de xestión de Bibliotecas de Galicia, tanto á rede de
bibliotecas de Galicia, bibliotecas escolares e bibliotecas especializadas. Unido á posta en marcha
do sistema de xestión da biblioteca híbrida integradora do fondo físico e fondo dixital.

GRUPOS DESTINATARIOS
As actuacións previstas dentro deste obxectivo teñen carácter universal e diríxense a toda a sociedade
galega, con actuacións específicas para a cidadanía en xeneral, traballadores, empregados públicos e
en particular o sistema educativo galego.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de usuarios da rede CeMIT

Número

Número de aulas dixitalizadas

Número

Número de actividades planificadas para a promoción do talento dixital

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

Persoas con competencias dixitais básicas

Porcentaxe

Mulleres con competencias dixitais básicas

Porcentaxe

Número de alumnos con aula dixital

Número

Porcentaxe de alumnos que empregan libro dixital

Porcentaxe

Número de persoas usuarias dos servizos dixitais do Sistema de Bibliotecas de
Galicia

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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INDICADOR
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OE 3.2.3. Impulsar a economía dixital cara a un territorio intelixente, máis sostible e
conectado, promovendo a innovación tecnolóxica no aproveitamento e preservación dos
recursos naturais e impulsando a mobilidade intelixente así como os novos modelos para
a dinamización do noso patrimonio e a produción cultural.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.02.03

Título do OE

Impulsar a economía dixital cara a un territorio intelixente, máis sostible e
conectado, promovendo a innovación tecnolóxica no aproveitamento e
preservación dos recursos naturais e impulsando a mobilidade intelixente así
como os novos modelos para a dinamización do noso patrimonio e a produción
cultural

Planificación
relacionada

Estratexia Galicia Dixital 2030

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Estratexia Galega de Intelixencia Artificial
Plan de Territorio Intelixente
Plataforma Galega de Información Ambiental (Gaia)
Plan Galicia 5G
Plan de modernización tecnolóxica da mobilidade en Galicia (e-Mobility)
Plan de Impulso do Patrimonio Cultural Dixital: Stellae 5.0
Memoria dixital de Galicia
Rural 4.0
Lonxas 4.0
8. Traballo decente e crecemento económico

ODS

11. Cidades e comunidades sostibles
13. Acción polo clima
14. Vida submarina
15. Vida e ecosistemas terrestres
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Programas
gasto

de

571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O 90,3% dos fogares en Galicia contaba con acceso a internet en 2020, sendo un valor inferior á
media nacional (95,4%).Segundo o informe do OSIMGA "Galicia. A nosa vida en dixital. A Sociedade
da Información nos fogares galegos", o 90,3% dos fogares en Galicia contaba con acceso a banda
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

ancha fronte ao 95,3% da do conxunto do país, polo que en termos de conectividade Galicia sitúase
nunha posición máis desfavorable que a media nacional.
•

Nas empresas con 10 ou máis empregados, apréciase que o 94,4% ten acceso a internet mediante
banda larga en Galicia fronte a un 92,7% do conxunto do país, o que pon de manifesto que, en
Galicia, as empresas con maior número de empregados dispoñen polo xeral de mellor acceso que
en España.

•

A gran maioría das empresas con menos de 10 empregados dispón de computadores (80,7%) e
conexión a internet (78,6%), unha situación que non difire da do conxunto de España.

•

O 29,4% das empresas de menos de 10 empregados dispón de páxina web, porcentaxe que se eleva
ao 84,2% no caso das de 10 ou máis empregados. A nivel nacional estas porcentaxes son do 28,8%
e do 78,1% respectivamente, segundo o mesmo informe.

•

O 18,6% das empresas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia utilizou
dispositivos interconectados que poden ser monitorizados ou controlados remotamente a través
de Internet (o Internet das cousas), superando a media estatal (16,8%).

•

A Rede de Vixilancia de Espazos Forestais de Galicia da cobertura visual a 1,8 millóns de hectáreas,
máis do 60% do territorio para a detección, prevención e seguimento de incendios forestais en
tempo real.

•

35 lonxas dixitalizadas, con 835.000 lotes de venda xestionados no 2021 e 68.000 documentos de
venda xerados no 2020 cos 66 terminais Ticpesc instalados ao longo da xeografía galega.

•

Xestión de 1,83 millóns de etiquetas da marca de calidade Pesca de Rías no 2020, certificando máis
de 12.3000 toneladas de produtos do mar a través do sistema de trazabilidade da marca.

•

As emisións de gases de efecto invernadoiro sitúanse no 2020 en 22,4 millóns de toneladas de CO2
á atmosfera, un 24,5% menos que en 2018, segundo datos da Plataforma galega de información
ambiental (GaIA) para a monitorización de indicadores ambientais.

•

Consolidación da plataforma Galiciana como espazo de acceso á Memoria Dixital de Galicia a través
da Biblioteca e Arquivo Dixital, que conta con máis de 356.00 obxectos dixitalizados do patrimonio
cultura galego.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Impulsar o uso de solucións dixitais para mellorar a xestión e o coñecemento do territorio como
base para permitir aumentar a capacidade de adaptación ás necesidades e oportunidades que se
lle presenten á Comunidade, dunha forma ordenada, áxil, eficiente e eficaz.

•

Afondar na adopción das novas tendencias tecnolóxicas para aumentar a capacidade de xeración
de valor no territorio reducindo o consumo de recursos e mellorando o seu rendemento, avanzando
cara a un modelo de rexión sostible e climáticamente neutra.

•

Potenciar o desenvolvemento de novas solucións dixitais que permitan ampliar a capacidade de
monitorización e a aplicación de técnicas preventivas para protexer o territorio e asegurar o
benestar da cidadanía fronte a riscos físicos, químicos ou danos en situacións de ameaza.

•

Fortalecer a competitividade do tecido produtivo impulsando a dixitalización dos sectores
estratéxicos da economía galega, para dar resposta ás principais aspiracións dos clientes e/ou
usuarios, entre elas, a persoalización, unha maior seguridade e comodidade, así como a eficiencia
enerxética e bo uso de recursos.
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•

Xerar un ecosistema dixital de apoio á xestión e información dun sistema de transporte e
mobilidade seguro e respectuoso co medio ambiente que permita responder de forma áxil e
eficiente ás demandas crecentes de mobilidade no territorio.

•

Potenciar a innovación dixital aplicada á dinamización e salvagarda do patrimonio e a produción
cultural da Comunidade como recurso vivo e accesible e compoñente fundamental da nosa
tradición, identidade e recoñecemento colectivo; incluíndo a lingua galega como creadora de
cultura e vehículo de posibilidades representativas.

•

Avanzar no turismo intelixente mediante a aplicación de solucións innovadoras que faciliten a
interacción co visitante e incrementen a calidade da súa experiencia, e que fagan os destinos
galegos máis atractivos, especialmente o Camiño de Santiago.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Impulso do uso de solucións dixitais para mellorar a xestión e o coñecemento do territorio:
desenvolvemento dun catálogo de servizos comúns para a xestión territorial integrables nos
sistemas de xestión administrativa; desenvolvemento de sistemas especializados para a xestión
territorial que integren o ciclo de dato da información xeoespecial.

•

Impulso da dixitalización do planeamento urbanístico de Galicia.

•

Desenvolvemento dunha plataforma avanzada de xestión das explotacións agrarias, extensible a
outros eidos do medio rural.

•

Impulso da dixitalización do sector forestal para dotalo de maior valor engadido e visibilidade, e
mellorar a trazabilidade e a eficiencia da cadea de subministro de madeira.

•

Actuacións enfocadas á mellora da seguridade e a calidade alimentaria e a aumentar a
competitividade do sector primario.

•

Impulso á difusión e comercialización de produtos galegos con calidade diferencial a través de
plataformas e canles dixitais (Marketplace).

•

Extensión dos programas de dixitalización e trazabiilidade das lonxas galegas.

•

Reforzo do sistema galego de observación e información ambiental aplicando novas tendencias
dixitais.

•

Apoio ao despregamento de infraestruturas para dotar de conectividade a todos os cidadáns e
empresas a través de: plans para a mellora de cobertura de redes; o impulso da cobertura de redes
4G e 5G, con foco nas zonas máis rurais e illadas; bonos dixitais para colectivos vulnerables;
adaptación das infraestruturas para telecomunicacións en edificios.

•

Xeración dun ecosistema dixital de apoio á mobilidade seguro e respectuoso co medio ambiente,
poñendo especial atención nas actuacións definidas no eido do plan e-Mobility.

•

Posta en marcha de medidas para a mellora da xestión dixital da rede de estradas competencia da
Xunta de Galicia.

•

Adopción das tecnoloxías dixitais para a posta en valor dos activos patrimoniais e culturais da
rexión e a potenciación da oferta turística galega, a través do desenvolvemento da Memoria dixital
de Galicia e o impulso da transformación dixital do sector do turismo e das industrias culturais e
creativas.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolver e implantar o Plan de Smart Turismo de Galicia facendo foco na incorporación de
tecnoloxías avanzadas e utilización do dato para a promoción de Galicia como destino seguro.

GRUPOS DESTINATARIOS
As actuacións previstas dentro deste programa teñen carácter universal, estando dirixidas a empresas
do territorio e cidadanía, con particular foco nos sectores estratéxicos da economía galega,
especialmente sectores primarios, turismo e cultura, así como os axentes vencellados aos novos
modelos de mobilidade.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de sistemas especializados para a xestión territorial desenvolvidos

Número

Número de emprazamentos (torres) de soporte para equipamentos de
telefonía móbil construídos para a cobertura no rural

Número

Axudas concedidas para a conectividade de empresas e fogares

Número

Número de servizos, sistemas ou grandes funcionalidades construídas no
ámbito do turismo e da cultura

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INDICADOR
Empresas que venden por comercio electrónico (con menos de 10 empregados)

Porcentaxe

Cobertura alcanzada pola Rede IoT iCousas

Porcentaxe

Número de núcleos rurais aos que se dotará de cobertura móbil

Número

Usuarios da plataforma avanzada de explotacións agrarias (Xestión Agraria –
Agro 4.0)

Número

Número de elementos patrimoniais catalogados ou preservados nos sistemas
de xestión do patrimonio

Número

Número de persoas usuarias recollidas nos sistemas cara visitantes ou
profesionais do turismo

Número

Número de persoas beneficiarias dos sistemas intelixentes de transporte

Número
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OE 3.2.4. Impulsar o crecemento do ecosistema dixital, a través da innovación e a
especialización tecnolóxica, favorecendo a adopción de tecnoloxías avanzadas que dean
resposta aos retos de futuro.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.02.04

Título do OE

Impulsar o crecemento do ecosistema dixital, a través da innovación e a
especialización tecnolóxica, favorecendo a adopción de tecnoloxías avanzadas
que dean resposta aos retos de futuro
Estratexia Galicia Dixital 2030
Estratexia Galega de Intelixencia Artificial
GaiásTech + rede de nodos de especialización tecnolóxica (Ciberseguridade,
5G e Intelixencia Artificial,...)
Ecosistema GobTech
Centro de Ciberseguridade de Galicia
Rede Galega de Internet das Cousas
Estratexia Cloud /Espacio Europeo de Datos
Plan de Software Libre

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Planificación
relacionada

8. Traballo decente e crecemento económico

ODS

9. Industria, innovación e infraestruturas
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O número de empresas do hipersector TIC creceu en 2019 un 4,5%, acadando un total de 3.830
empresas, que representan o 1,52% das empresas de Galicia. A nosa comunidade sitúase na quinta
posición estatal en número de empresas do hipersector TIC. O 75,6% das empresas do hipersector
TIC realizan actividades no sector TIC, e un 24,4% no sector contidos.

•

O hipersector TIC emprega a 24.393 traballadores no 2020, cun incremento do 0,2% dende 2019.
Este incremento concéntrase no sector TIC (1,9%), mentres que o sector contidos descende un
5,7%, acadando un 5.050 traballadores no 2022.

•

No 2019, o hipersector TIC exportou máis de 95 millóns de euros. Da facturación en exportacións
no 2019, preto de 6 millóns pertencen ao sector contidos e máis de 89 millóns no sector TIC. De
entre as exportacións do sector TIC, o 51,3% encádranse na actividade de Fabricación de equipos
de telecomunicacións.

•

Un 23,9% das empresas galegas de 10 ou máis empregados/as conta con perfís TIC, superando en
5,5 puntos a media estatal (18,4%). De entre elas, un 43,6% emprega mulleres especialistas TIC e,
no caso das microempresas, a porcentaxe sitúase no 22,8%. A media estatal sitúase no 32% e 19,7%
respectivamente.

•

O 18,6% das empresas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia empregan
dispositivos monitorizables ou controlables de xeito remoto a través de Internet (o Internet das
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•

No 2020, un 12,4% das empresas galegas de 10 ou máis asalariados analizan Big Data en Galicia,
3,9% por enriba da medida estatal. No sector TIC, o 20,8% das empresas xa empregan Big Data e
un 19,5% a Intelixencia Artificial.

•

O 83,6% dos titulados/as STEM incorpórase ao mercado de traballo dentro dos dous anos seguintes
a titularse. Un de cada catro egresados/as de carreiras STEM (24,7%) opta por desenvolver o seu
traballo fora de Galicia aos dous anos de rematar os seus estudos, manténdose esta tendencia
estable (25,2%) ao longo da súa traxectoria profesional.

•

Tres de cada catro (73,4%) empresas TIC galegas indica que é difícil ou moi difícil cubrir os postos
que requiren titulación STEM. A principal causa que sinalan o 56,3% das empresas con dificultades
para contratar persoal STEM é a carencia de candidatos con experiencia.

•

O 24% das empresas galegas de 10 ou máis empregados realizaron algunha actividade innovadora
no período 2017-2019, situando a Galicia na sexta posición en empresas innovadoras (1.665) de todo
o territorio nacional.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Impulsar o desenvolvemento das capacidades en torno ás tecnolóxicas disruptivas para garantir un
tecido produtivo competitivo no novo contexto dixital, garantindo a sustentabilidade e a evolución
futura das actuacións de impulso á transformación dixital en novas áreas de interese para o sector
público e privado.

•

Apoiar o desenvolvemento do hipersector TIC como un dos sectores con maior potencial de
crecemento nos próximos anos, xerando redes de valor co resto de axentes, empresas tractoras e
sectores económicos, dando lugar á conformación dun ecosistema dixital galego activo, que atraia
investimento á comunidade.

•

Impulsar a vocación en materia TIC para dar resposta á transformación dixital, reducindo a fenda
crecente entre a demanda e a dispoñibilidade de talento dixital para satisfacer as necesidades do
mercado tecnolóxico a medio e longo prazo.

•

Apoiar o desenvolvemento de maiores capacidades en torno á novas tendencias tecnolóxicas en
Galicia (Intelixencia artificial, 5G, Intelixencia do dato, ciberseguridade,…) para acelerar o
desenvolvemento e implantación de solucións que dean resposta aos novos retos da sociedade.

•

Continuar a dotar das infraestruturas dixitais necesarias para o impulso das tecnoloxías disruptivas
e a implantación en Galicia das empresas do hipersector TIC.

•

Promover as relacións entre os diferentes axentes públicos e privados, contribuíndo á xeración de
cadeas de valor a escala global.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

cousas), superando a media estatal (16,8%). No caso das microempresas, o uso desta tecnoloxía
(4,6%) iguala a media estatal. Entre as empresas do sector TIC, o 27,1% emprega ou incorpora aos
seus produtos e servizos o Internet das cousas.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Prestación de servizos de demostración e experimentación dixital a través do centro GaiásTech.

•

Posta en marcha os nodos de especialización tecnolóxica de Galicia.

•

Desenvolver a Estratexia Galega de Intelixencia Artificial.

•

Posta en marcha do ecosistema Gobtech enfocado a aumentar a adopción de tecnoloxías
disruptivas por parte dos distintos actores que conforman o ecosistema dixital en Galicia, e
prestando especial atención á intelixencia artificial e á xestión intelixente do dato.

•

Posta en marcha de actuacións para o fomento das vocacións tecnolóxicas entre as mulleres e o
impulso da súa presenza en carreiras e profesións no eido dixital.

•

Apoio á promoción do talento dixital en Galicia para contribuír á redución da fenda entre a demanda
e á dispoñibilidade de traballadores con competencias dixitais avanzadas.

•

Posta en marcha do Centro de Ciberseguridade de Galicia para a prestación de servizos a cidadáns,
empresas e outras administracións, en materia de concienciación, formación, talento e
investigación, así como centro demostrador de tecnoloxías de ciberserguridade.

•

Impulsar a creación e utilización de contidos dixitais como instrumento para a educación, o turismo
ou a cultura, apostando por unha sociedade dixital competitiva, mellorando o uso e a calidade das
TIC.

GRUPOS DESTINATARIOS
As actuacións previstas dentro deste programa teñen carácter universal, pois están dirixidas a acadar
a inclusión no novo contexto dixital da sociedade galega no seu conxunto, tanto cidadáns como
empresas no territorio. As actuacións poñen o foco no crecemento e desenvolvemento no sector das
tecnoloxías da información e comunicación e dos contidos dixitais.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de actuacións realizadas para a transformación dixital das PEMES

Número

Número de servizos implementados no eido da iniciativa GaiásTech

Número

Número de proxectos/iniciativas desenvolvidas no marco do ecosistema
GobTech

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Empresas que usan solucións dixitais avanzadas baseadas en IA, Big Data e/ou
Ciberseguridade
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Administracións que usan solucións dixitais avanzadas baseadas en IA, Big Data
e/ou Ciberseguridade

Número

Empresas TIC con especialistas en Ciberseguridade, IA ou datos

Porcentaxe

Porcentaxe de mulleres no hipersector TIC

Porcentaxe

PA 3.3 Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES , a transición industrial e o
emprendemento.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.3

Título da PA

Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES , a transición industrial e
o emprendemento.

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
9. Industria, innovación e infraestrutura
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

613A - Ordenación , información e defensa do consumidor e da competencia
732A - Regulación e soporte da actividade industrial
734A - Fomento da minaría
741A - Apoio á modernización, internacionalización
competitividade, innovación e produtividade empresarial

e

mellora

da

751A - Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
3.3.1 Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa
internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das
condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos
industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os
seus lexítimos intereses económicos.
3.3.2 Incrementar a competitividade das empresas galegas a través da innovación e o
desenvolvemento tecnolóxico e a súa internacionalización, apoiar o desenvolvemento de polos de
desenvolvemento baseados nas tic e das habilidades STEM en tódalas fases do proceso educativo, e
a competitividade do sector produtivo apostando por produtos de alto valor engadido diferenciados
en base ao compoñente tecnolóxico, a calidade a o deseño.
3.3.3 Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das empresas
galegas, en especial as PEMES.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•
•

•

•
•

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•
•

Adoptar medidas para desenvolver, atraer e reter traballo cualificado.
Impulsar a creación de novas empresas favorecendo ecosistemas empresariais innovadores que
completen cadeas de valor da industria e fomentar decididamente o espírito emprendedor.
Promover o crecemento das empresas e fomentar un entorno empresarial favorable impulsando o
desenvolvemento de redes e clústeres.
Incrementar a competitividade das empresas galegas a través da innovación, o desenvolvemento
tecnolóxico, o auxe de sectores de alta complexidade industrial, a transformación dixital da
industria e a circularización dos procesos de negocio, apostando pola diferenciación en base ao
compoñente tecnolóxico, a calidade a o deseño.
Fomentar polos de desenvolvemento baseados nas tecnoloxías facilitadoras chave e nas tendencias
de transformación dos modelos de negocio na industria.
Impulsar a formación específica e a recualificación dando resposta ao desenvolvemento das
competencias necesarias para afrontar a transformación industrial.
Garantir as mellores condicións para atraer investimento produtivo e fomentar o aumento da base
exportadora das empresas galegas, en especial as PEMES.
Fomentar a competencia, facilitar o acceso aos mercados e limitar o efecto das normativas que
dependan do tamaño das empresas en termos de emprego e volume de negocio para fomentar o
crecemento das mesmas. Remover os obstáculos administrativos e potenciar un entorno favorable
ao emprendemento.

OE 3.3.1. Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das
existentes, a Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das
existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito
emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no
que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas
consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os seus lexítimos intereses
económicos.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.03.01

Título do OE

Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das
existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito
emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das
instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais
e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a
saúde e os seus lexítimos intereses económicos

Planificación
relacionada
ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
9. Industria, innovación e infraestrutura

OP

1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente
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Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

741A - Apoio á modernización, internacionalización
competitividade, innovación e produtividade empresarial

e

mellora

da

751A - Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia
732A - Regulación e soporte da actividade industrial
613A - Ordenación , información e defensa do consumidor e da competencia
734A - Fomento da minaría

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O PIB per cápita situouse en 2019 no 82% da UE28, con respecto a España esta cifra é do 91% en
2019. Nos últimos anos prodúcese unha converxencia con España e Europa motivada por un maior
crecemento económico e por un maior descenso da poboación.

•

Déficit de investimento, a formación bruta de capital pesa 5 puntos menos que a nivel nacional e
europeo

•

Entre 2014 e 2019 o crecemento do número de empresas foi do 1,8%. Este crecemento apoiouse na
creación de empresas de máis de tres traballadores (as empresas sen traballadores ou cun máximo
de 2 traballadores creceron un 0,4%).

•

Nos últimos once anos (2009-2020) incrementouse o número de sociedades desaparecidas en maior
medida que o das constituídas, de xeito que se produce un lixeiro descenso no saldo (sempre
positivo) ata 2013; entre 2014 e 2016 incrementouse o saldo para logo volver a descender. Na
actualidade (2020) o saldo é de 1963. (3196 sociedades constituídas fronte a 1233 disoltas).

•

O tecido empresarial está constituído maioritariamente por microempresas: en 2019 as empresas
con menos de 10 traballadores constitúen o 95,9% do total do tecido produtivo, incrementándose
un 3,8% desde 2013. Dentro deste colectivo destaca a presenza daquelas unidades que non contan
con traballadores, as cales supoñen o 67,2%.

•

Desequilibrio entre provincias, existe unha maior concentración de empresas nas provincias
occidentais (A Coruña e Pontevedra). Esta desigualdade está en gran medida asociada á densidade
de poboación por provincias, de feito, as diferenzas existentes por densidade empresarial (número
de empresas por cada mil habitantes) son considerablemente menores.

•

A taxa de actividade emprendedora en Galicia vén mantendo unha constante evolución positiva
desde 2012 ata situarse en 2019 no 7,2%. A taxa feminina é inferior á masculina.

•

En España, durante os últimos anos produciuse un proceso de desintermediación financeira polo
cal as compañías substituíron unha parte do seu financiamento baseado en préstamos bancarios
pola emisión de valores (bonos ou capital) en mercados oficiais ou alternativos e pola captación de
recursos propios a través de entidades de capital risco.

•

Redución do endebedamento, dos tipos de interese para financiamento e da rendibilidade dos
recursos propios das empresas respecto aos anos pre-crise.

•

A produtividade por posto de traballo en Galicia sitúase en 2020 en 56.462 euros. A tendencia nos
últimos anos pode considerarse positiva.

•

O índice de incidencia de accidentes laborais ascende a 31,4 por mil afiliados en 2019 e mostra unha
tendencia descendente nos últimos 10 anos.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Impulsar a creación de novas empresas favorecendo ecosistemas empresariais innovadores que
completen cadeas de valor da industria e fomentar decididamente o espírito emprendedor.

•

Promover o crecemento das empresas e fomentar un entorno empresarial favorable impulsando o
desenvolvemento de redes e clústeres. Apoiar o crecemento das microempresas, especialmente en
sectores tradicionais e emerxentes (agricultura, turismo, artesanía) e en sectores con potencial de
crecemento e exportación.

•

Consolidar a presenza das empresas galegas en mercados exteriores habituais para a exportación
galega e promover o aceso a novos mercados internacionais

•

Favorecer o acceso ao crédito das PEMES e, en particular, dos novos emprendedores, e promover o
acceso a fontes alternativas de financiamento, como capital-risco, business angels, ou outras
formas de investimento privado.

•

Incrementar a cooperación empresarial como elemento de crecemento das empresas, que
incremente á súa vez a competitividade e a actividade económica.

•

Poñer en valor a creatividade, a calidade e o produto local, elaborado e deseñado en Galicia.

•

Crear unha alianza coas empresas tractoras para fomentar o negocio local e o investimento en
Galicia.

•

Fomentar a motivación e a cultura emprendedora nos diversos niveis educativos.

•

Mellorar o entorno administrativo asociado coa posta en marcha da iniciativa empresarial mediante
a simplificación normativa, asesoramento público.

•

Eliminar os atrancos para crear ou expandir negocios e aproveitar economías de escala, eliminando
trabas administrativas a nivel rexional e local, máis tamén a figuras tributarias inhibidoras do
emprendemento así como das limitacións ao acceso ao financiamento.

•

Favorecer as condicións para atraer actividade empresarial a Galicia.

•

Conseguir que todas as industrias galegas e instalacións cumpran cos requirimentos que
establecen os regulamentos de seguridade industrial que lles son de aplicación, para que sexan o
máis seguras posibles.

•

Mellorar a competencia e funcionamento dos mercados, removendo obstáculos á entrada de novas
empresas e garantindo a defensa dos dereitos e intereses das persoas consumidoras e usuarios/as.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Potenciar a actividade económica vinculada ao concepto de economía circular e transición
enerxética.

•

Promover a formación empresarial en xestión e consolidación empresarial. Formación destinada a
perfil directivo e mandos intermedios para mellorar a capacidade estratéxica e os modelos de
xestión empresarial.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Promoción e desenvolvemento de instrumentos de apoio ao crecemento, fortalecemento e
consolidación empresarial, especialmente importante en sectores tradicionais e emerxentes.

•

Desenvolver instrumentos de financiamento ás PEMES para as que se identifique fallo de mercado
no acceso ao crédito.

•

Desenvolver actuacións que fomenten o financiamento das PEMES , ben mediante actuacións que
favorezan o acceso ao crédito ou a outras fontes de financiamento alternativas.

•

Avanzar cara ao modelo de "Portelo único" e promoción da simplificación administrativa para a
creación de empresas.

•

Promover a cooperación empresarial como elemento de crecemento inorgánico das empresas e
organizacións.

•

Xerar elementos que reduzan a aversión ao risco e incentiven o investimento privado nas pequenas
empresas: Lei de Segunda Oportunidade aplicada ás PEMES , instrumentos fiscais, etc.

•

Facilitar a reinvención do tecido industrial galego e a súa especialización desde o punto de vista
tecnolóxico.

•

Comprobar a adecuación da posta en funcionamento e as condicións de servizo dos
establecementos e das instalacións, así como da fabricación e comercialización dos produtos
industriais, respecto dos regulamentos de seguridade e normativa que lles sexan aplicables.

•

Axudas para a renovación de instalacións sometidas a regulamentos de seguridade industrial e
para mellora de equipamentos industriais.

•

Fomento do uso dos recursos mineiros na mellora da eficiencia enerxética dos edificios e medidas
de apoio para a utilización de produtos mineiros nos edificios.

•

Recuperación dos espazos afectados por labores mineiras abandonadas, actuacións de
recuperación e posta en seguridade de labores mineiras.

•

Detección e sanción de condutas anticompetitivas. A promoción da competencia trata de mellorar
o entorno competitivo por medio de mecanismos non coactivos, como a elaboración de informes,
recomendacións e todos aqueles medios que permitan difundir na sociedade os valores da
competencia.

•

Reforzo da protección e defensa das persoas consumidoras.

•

Reforzo dos organismos reguladores da competencia.

•

Consolidar a presenza das empresas galegas en mercados exteriores habituais para a exportación
galega e promover o aceso a novos mercados internacionais

GRUPOS DESTINATARIOS

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Empresas
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de empresas que reciben axudas.

Número

Axudas concedidas.

Número

Investimento privado que acompaña á axuda pública.

Euros

Axudas concedidas ao sector do comercio.

Número

Número de instalacións inspeccionadas.

Número

Número de instalacións renovadas.

Número

Campañas de difusión e promoción.

Número

Novos establecementos comerciais.

Número

Número de proxectos.

Número

Persoas beneficiarias.

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Empresas medianas (entre 50 e 249 traballadores).

Número
Porcentaxe

Investimento privado que acompaña ao apoio público.

Millóns euros

Empresas exportadoras.

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Taxa de actividade emprendedora.
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OE 3.3.2. Incrementar a competitividade das empresas galegas a través da innovación e o
desenvolvemento tecnolóxico, apoiar o desenvolvemento de polos de desenvolvemento
baseados nas tic e das habilidades STEM en tódalas fases do proceso educativo, e a
competitividade do sector produtivo apostando por produtos de alto valor engadido
diferenciados en base ao compoñente tecnolóxico, a calidade a o deseño.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.03.02

Título do OE

Incrementar a competitividade das empresas galegas a través da innovación e
o desenvolvemento tecnolóxico, apoiar o desenvolvemento de polos de
desenvolvemento baseados nas tic e das habilidades STEM en tódalas fases do
proceso educativo, e a competitividade do sector produtivo apostando por
produtos de alto valor engadido diferenciados en base ao compoñente
tecnolóxico, a calidade a o deseño

Planificación
relacionada
8. Traballo decente e crecemento económico

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

741A - Apoio á modernización, internacionalización
competitividade, innovación e produtividade empresarial

e

mellora

da

734A - Fomento da minaría
731A - Dirección e servizos xerais de industria

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O PIB per cápita situouse en 2019 no 82% da UE28, con respecto a España esta cifra é do 91% en
2019. Nos últimos anos prodúcese unha converxencia con España e Europa motivada por un maior
crecemento económico e por un maior descenso da poboación.

•

Déficit de investimento, a formación bruta de capital pesa 5 puntos menos que a nivel nacional e
europeo

•

Entre 2014 e 2019 o crecemento do número de empresas foi do 1,8%. Este crecemento apoiouse na
creación de empresas de máis de tres traballadores (as empresas sen traballadores ou cun máximo
de 2 traballadores creceron un 0,4%).

•

Nos últimos once anos (2009-2020) incrementouse o número de sociedades desaparecidas en maior
medida que o das constituídas, de xeito que se produce un lixeiro descenso no saldo (sempre
positivo) ata 2013; entre 2014 e 2016 incrementouse o saldo para logo volver a descender. Na
actualidade (2020) o saldo é de 1963. (3196 sociedades constituídas fronte a 1233 disoltas).

•

O tecido empresarial está constituído maioritariamente por microempresas: en 2019 as empresas
con menos de 10 traballadores constitúen o 95,9% do total do tecido produtivo, incrementándose
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•

Desequilibrio entre provincias, existe unha maior concentración de empresas nas provincias
occidentais (A Coruña e Pontevedra). Esta desigualdade está en gran medida asociada á densidade
de poboación por provincias, de feito, as diferenzas existentes por densidade empresarial (número
de empresas por cada mil habitantes) son considerablemente menores.

•

En España, durante os últimos anos produciuse un proceso de desintermediación financeira polo
cal as compañías substituíron unha parte do seu financiamento baseado en préstamos bancarios
pola emisión de valores (bonos ou capital) en mercados oficiais ou alternativos e pola captación de
recursos propios a través de entidades de capital risco.

•

Redución do endebedamento, dos tipos de interese para financiamento e da rendibilidade dos
recursos propios das empresas respecto aos anos pre-crise.

•

A produtividade por posto de traballo en Galicia sitúase en 2020 en 56.462 euros. A tendencia nos
últimos anos pode considerarse positiva.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Avanzar cara unha industria intelixente e aliñada coas tendencias internacionais da Fábrica
Intelixente e Industria 4.0.

•

Modernizar e facer máis competitivas ás PEMES en base á innovación dixital.

•

Promover o desenvolvemento tecnolóxico das empresas galegas en materia de internacionalización
coa implementación de programas que fomenten a presenza internacional das empresas con base
tecnolóxica.

•

Reforzar o asesoramento e a formación sobre que tecnoloxías poden ser máis útiles, que modelos
de negocio son máis adecuados á súa situación, que formación pode permitir aos empresarios
escalar o seu modelo, coa conseguinte actualización e facilitación do acceso ás especialidades
formativas da formación profesional para o emprego nestas áreas.

•

Mellorar a capacitación do capital humano adaptado ás novas necesidades do mercado laboral,
impulsando e actualizando a formación profesional para o emprego, tanto de persoas traballadoras
desempregadas como ocupadas e o impulso do procedemento de recoñecemento das
competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

•

Impulsar unha contorna social e empresarial que favoreza a atracción de talento.

•

Utilizar os sectores estratéxicos galegos como panca do emprendemento innovador mediante
modelos de innovación aberta.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
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un 3,8% desde 2013. Dentro deste colectivo destaca a presenza daquelas unidades que non contan
con traballadores, as cales supoñen o 67,2%.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios.
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Avanzar na incorporación da innovación e as TIC na PEMES . Transformar o tecido empresarial nun
tecido avanzado, intelixente.
o
o

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

o

Definir a oferta tecnolóxica e promover a aplicación da innovación e as novas
tecnoloxías para o despregamento da Fábrica / Industria Intelixente.
Progresar na hibridación sectorial para avanzar cara á industria avanzada e
intelixente.
Avanzar no despregamento de acceso a internet en polígonos industriais, contornas
rurais, vilas e centros históricos das cidades (especialmente relevante para o sector
industrial, comercio e turismo).

•

Favorecer a aposta polo talento dixital.

•

Promover a formación empresarial en xestión e consolidación empresarial. Formación destinada a
perfil directivo e mandos intermedios para mellorar a capacidade estratéxica e os modelos de
xestión empresarial.

•

Mellorar a capacitación das persoas e organizacións para liderar os procesos de cambios nas
empresas e organizacións.
o

o

Adaptar a formación ás necesidades do mercado de traballo. (É necesaria a mellora
en todos os niveis educativos, principalmente incentivar a formación en ámbitos
tecnolóxicos e de competencias dixitais, soft Skills e formación especializada cara
ás novas profesións).
Mellorar os procesos de prácticas en empresas e promocionar a FP Dual.

•

Xerar elementos que reduzan a aversión ao risco e incentiven o investimento privado nas pequenas
empresas: Lei de Segunda Oportunidade aplicada ás PEMES , instrumentos fiscais, etc.

•

Modernización do Servizo Público de Emprego de Galicia.
o
o

Promover a adaptación da oferta de formación para persoas desocupadas e
traballadores en activo a demanda real das empresas (por exemplo competencias
dixitais).
Desenvolver novos servizos de orientación para facilitar ás persoas o acceso ao
emprego, así como a permanencia e transición laboral en función das demandas do
mercado laboral (actualmente importante demanda de
emprego no sector
tecnolóxico).

GRUPOS DESTINATARIOS

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Empresas
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de empresas que reciben axudas

Número

Investimento privado que acompaña á axuda pública

Euros

Participantes en accións de formación. Homes

Número

Participantes en accións de formación. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida
Número

Empresas que alcanzan alta intensidade dixital
Empresas exportadoras

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

INDICADOR
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OE 3.3.3. Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das
empresas galegas, en especial as PEMES.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.03.03

Título do OE

Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das
empresas galegas, en especial as PEMES

Planificación
relacionada
8. Traballo decente e crecemento económico

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura
1. Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica
innovadora e intelixente

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

741A - Apoio á modernización, internacionalización
competitividade, innovación e produtividade empresarial

e

mellora

da

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O PIB per cápita situouse en 2019 no 82% da UE28, con respecto a España esta cifra é do 91% en
2019. Nos últimos anos prodúcese unha converxencia con España e Europa motivada por un maior
crecemento económico e por un maior descenso da poboación.

•

Déficit de investimento, a formación bruta de capital pesa 5 puntos menos que a nivel nacional e
europeo

•

Entre 2014 e 2019 o crecemento do número de empresas foi do 1,8%. Este crecemento apoiouse na
creación de empresas de máis de tres traballadores (as empresas sen traballadores ou cun máximo
de 2 traballadores creceron un 0,4%).

•

A produtividade por posto de traballo en Galicia sitúase en 2020 en 56.462 euros. A tendencia nos
últimos anos pode considerarse positiva.

•

En canto ao comercio exterior galego, as exportacións galegas representan en 2020 o 8% do
conxunto do Estado, cunha tendencia crecente mantida desde 2014. A apertura ao exterior en
termos comerciais da rexión débese, fundamentalmente, á orientación das provincias de
Pontevedra e, en menor medida, A Coruña.

•

O número de empresas exportadoras en 2020 ascendeu a 7.118, descendendo un 0,7% con respecto
ano anterior pero un 12,6% superior ao ano 2015.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Apoiar novos investimentos que actúen como tractores da economía, e promover as infraestruturas
compartidas que necesitan as PEMES .

•

Pór a disposición das empresas financiamento público que remedie os fallos de mercado do sector
financeiro.

•

Incrementar o volume de empresas de base exportadora, vinculado ás pequenas empresas que só
poden sobrevivir no mercado local (incrementar as empresas de base exportadora, evolucionando
cara á exportación de bens e produtos elaborados, servizos especializados e tecnolóxicos fronte á
exportación de materias primas ou bens non elaborados).

•

Potenciar a marca Galicia como territorio atractivo para a innovación e investimento económica.
Atraer investimento estranxeiro e o investimento interno das empresas galegas ou con centros de
traballo no noso territorio.

•

Incentivar o investimento privado nas pequenas empresas e xerar elementos que reduzan a
aversión ao risco de inversión.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fomentar a formación en comercio exterior e a contratación de expertos por parte das empresas.

•

Consolidar a aposta pola innovación e a internacionalización mediante a diversificación de produtos
e mercados.

•

Promocionar a comercialización de produtos galegos de calidade. Promoción da mellora do deseño
e transformación de produto e materias primas galegas.

•

Desenvolver instrumentos financeiros de apoio á exportación.

•

Promover a participación en feiras e misións ao exterior.

•

Desenvolver alianzas estratéxicas con visión internacional (por exemplo, con Portugal).

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas e empresas.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de empresas que reciben axudas

Número

Investimento privado que acompaña á axuda pública

Euros
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Número

Empresas exportadoras

Número

Investimento privado que acompaña ao apoio público

Millóns euros

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Empresas medianas (entre 50 e 249 traballadores)
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PA 3.4 Promover as infraestruturas produtivas e as de rede.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.4

Título da PA

Promover as infraestruturas produtivas e as de rede

ODS

9. Industria, innovación e infraestrutura
11. Cidades e Comunidades Sustentables
3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC

OP

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

511A - Dirección e servizos xerais de territorio e infraestruturas (p)
512B - Construción, conservación e explotación de estradas
513A - Construción, conservación e explotación portuaria, 514a - infraestruturas
pesqueiras

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
3.4.1 Asegurar que unha alta porcentaxe da poboación se sitúe a 15 minutos ou menos do acceso á
rede de Vías de Altas Prestacións. Mellorar a calidade da rede viaria para aumentar a súa
funcionalidade e seguridade viaria e adaptala á evolución da mobilidade e da tecnoloxía. Modernizar
e mellorar as infraestruturas produtivas e de rede así coma a produtividade e desenvolvemento
sostible dos portos de Galicia.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•

•

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

•
•

Impulso da conectividade de altas prestacións e sensorización do territorio. Dar un pulo ao 5G como
conectividade do futuro e favorecer a conectividade TIC necesaria para garantir a vertebración
dixital do territorio de xeito seguro e sostible.
Asegurar o rápido acceso dunha alta porcentaxe da poboación á rede de Vías de Altas Prestacións.
Mellorar a calidade da rede viaria para aumentar a súa funcionalidade e seguridade viaria e adaptala
á evolución da mobilidade e da tecnoloxía.
Impulsar solo industrial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os
condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, con especial atención ás áreas
transfronteirizas con Portugal. Reforzar a conectividade do solo coas redes de comunicación,
fundamentalmente alternativas ao transporte por estrada.
Mellorar as condicións de vida no territorio rural galego, especialmente a través dunha mellora das
infraestruturas, mellora no acceso aos servizos básicos e creación de emprego.
Modernizar e mellorar a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia.
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OE 3.4.1. Asegurar que unha alta porcentaxe da poboación se sitúe a 15 minutos ou menos
do acceso á rede de Vías de Altas Prestacións. Mellorar a calidade da rede viaria para
aumentar a súa funcionalidade e seguridade viaria e adaptala á evolución da mobilidade
e da tecnoloxía. Modernizar e mellorar as infraestruturas produtivas e de rede así coma a
produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.04.01

Título do OE

Asegurar que unha alta porcentaxe da poboación se sitúe a 15 minutos ou
menos do acceso á rede de Vías de Altas Prestacións. Mellorar a calidade da
rede viaria para aumentar a súa funcionalidade e seguridade viaria e adaptala á
evolución da mobilidade e da tecnoloxía. Modernizar e mellorar a produtividade
e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia

Planificación
relacionada

Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia
Estratexia integral de optimización loxística de Galicia
Estratexia Galicia Dixital 2030

ODS

11. Cidades e comunidades sostibles

OP

3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

511A - Dirección e servizos xerais de territorio e infraestruturas (p)
512B - Construción, conservación e explotación de estradas
513A - Construción, conservación e explotación portuaria,
514A -Infraestruturas pesqueiras
514A – Infraestruturas pesqueiras

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Territorialmente Galicia presenta unha orografía accidentada, unha intensiva división minifundista
do terreo, así como unha poboación dispersa. Por iso presenta un desequilibrio na distribución das
redes de transporte debido aos custos de construción e ao non aproveitamento de economías de
escala de rexións máis centralizadas.

•

No ano 2018 Galicia conta cunha rede de estradas que se estende sobre 17.725 quilómetros e cuxa
xestión se distribúe entre o Estado (2.376km, 13,4%), a Xunta de Galicia (5.538 km, 31,2%) e as
deputacións provinciais (9.810km, 55,4%). Nesta rede, o 6,8% corresponde a vías de altas
prestacións o que supón un total de 1.211 quilómetros entre autovías, autoestradas e vías de altas
prestacións.

•

A densidade da rede de estradas é de 599 km por 1.000 km2 de superficie fronte aos 327 km do
conxunto de España. Nos últimos dez anos creceu un 1,0% fronte ao crecemento do 0,3% a nivel
nacional.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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•

De acordo cos datos do Ministerio de Fomento, o crecemento dos quilómetros de estradas no
período 2000-2018 en Galicia foi do 0,9%, superando a media española (-0,1%).

•

O número de accidentes con vítimas en Galicia foi de 4.629 en 2017, reducindo lixeiramente o dato
de 2016. A porcentaxe de accidentes nas vías galegas sobre o total nacional foi de 4,5%, por debaixo
da porcentaxe de outras variables (poboacionais, económicas,...).

•

En canto á rede de estradas e as conexións entre os distintos núcleos urbanos, existen unha serie
de nodos ao redor das principais áreas urbanas e os distintos nodos comarcais existentes, actuando
os mesmos como centros de equilibrio do territorio ao ser, así mesmo cabeceiras de comarca do
sistema urbano intermedio.

•

Un dos principais activos en Galicia en materia de infraestruturas é o sistema portuario e o
transporte marítimo, que á súa vez, é un elemento crave na organización de territorio. Galicia, pola
súa localización xeográfica, forma parte das redes transeuropeas, fundamentalmente na
“autoestrada do mar” de Europa occidental.

•

Existencia de infraestruturas portuarias desfasadas, con gran impacto ambiental negativo e
deficiente conexión con outros medios de transporte.

•

Os portos galegos están caracterizados pola descarga de produtos pesqueiros (pescado fresco e
conxelado), ademais da carga e descarga de graneis e outra mercancía diversa.

•

O tráfico marítimo de mercancías experimentou un crecemento dun 6,3% no período de 2013-2019.
Este crecemento foi desigual nos distintos portos principais de Galicia. Os portos que maiores
incrementos experimentaron son Vilagarcía (36,6%) e Marín – Pontevedra (32,3%). Séguenlle A
Coruña (17,9%) e Vigo (7,2%).

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
Completar a articulación da rede de infraestruturas de transporte de Galicia co exterior e a
conexión cos principais eixes exteriores.

•

Asegurar que unha alta porcentaxe da poboación se sitúe a 15 minutos ou menos do acceso á rede
de Vías de Altas Prestacións.

•

Mellorar a calidade da rede viaria para aumentar a súa funcionalidade e seguridade viaria e adaptala
á evolución da mobilidade e da tecnoloxía.

•

Impulsar o papel do sistema portuario para o crecemento socioeconómico de Galicia e construción
de novas infraestruturas necesarias para mellorar a conexión dos portos con outros medios de
transporte, para potenciar fundamentalmente o transporte dos produtos do mar.

•

Modernización e adecuación das instalacións portuarias existentes, tanto para as actividades
pesqueiras como para a actividade náutica recreativa. Mellora da seguridade e das condicións de
traballo dos pescadores e demais persoal do sector.

•

Garantir os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena máis
adecuado ás necesidades das actividades con maior demanda e máis eficiente enerxéticamente e
respectuoso co medio mariño.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Impulsar a coordinación co resto de administracións competentes, para garantir que os
investimentos realizados por elas contribúan a acadar os obxectivos fixados a nivel
autonómico.

•

Elaborar un Plan director de Infraestruturas que deseñe unha rede de infraestruturas viable,
adaptada ás necesidades dos distintos usuarios e de forma coordinada coa Administración
Xeral do Estado e as entidades locais.

•

Garantir unha rede de infraestruturas viarias funcional, competitiva, segura, acorde coa
política territorial e accesible dende os distintos territorios, para contribuír na loita contra o
despoboamento no rural.

•

Remodelar o sistema de peaxes de forma que se mellore a competitividade de Galicia en
relación co resto de Comunidades Autónomas do Estado.

•

Impulsar medidas que analicen o uso das vías de transporte por estrada para garantir a eficacia
dos investimentos en mantemento.

•

Aumentar a capacidade e mellorar a calidade, funcionalidade e seguridade das vías de
comunicación.

•

Dispoñer dun plan de seguridade viaria de Galicia que considere o aumento na esperanza de
vida da poboación e os colectivos de usuarios máis vulnerables para reducir a sinistralidade e
as mortes e feridos graves nas estradas.

•

Impulsar a conexión de infraestruturas e vehículos para a realización de comunicacións e
actuacións preventivas que reduzan o número de accidentes (sinalización intelixente, avisos
nos vehículos).

•

Realizar os cambios precisos na configuración das estradas para minimizar os danos en caso
de accidente (“estradas que perdoan”).

•

Mellorar a seguridade dos usuarios vulnerables con elementos de seguridade activa e pasiva
nas estradas.

•

Coordinación coas administracións locais para o impulso de actuacións de seguridade en
estradas municipais e travesías.

•

Realizar actuacións de formación, concienciación e educación, especialmente dos colectivos
vulnerables, con especial atención ás travesías e ás vías próximas que conflúen co Camiño de
Santiago.

•

Mellorar a resposta tras os accidentes.

•

Impulsar o desenvolvemento de novas tecnoloxías relacionadas co vehículo autónomo que
sitúen a Galicia na vangarda do sector da automoción.

•

Mellorar a coordinación entre os portos de titularidade estatal e autonómica.

•

Especializar a actividade realizada nos distintos portos.

•

Reducir a pegada de carbono da actividade portuaria.

•

Pór en marcha medidas que reduzan o impacto ambiental dos combustibles usados no
transporte marítimo.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e
térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros.

•

Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades
do mercado e da sustentabilidade na pesca. Construción das novas infraestruturas necesarias
para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación da Comunidade Autónoma de Galicia e sector empresarial e industrial.

INDICADOR

Unidade de medida

Quilometraxe total de estradas con actuacións de conservación

Quilómetros

Porcentaxe de amortización investimento desenvolvido mediante xestión
indirecta para a construción e acondicionamento de estradas

Porcentaxe

Quilometraxe total de estradas de nova construción

Quilómetros

Quilometraxe total de estradas
acondicionamento e mellora

con

actuacións

de

mantemento,

Quilómetros

Proxectos en materia de infraestruturas e equipamentos en portos pesqueiros,
lugares de desembarque, lonxas e fondeadoiros

Número

Número de portos con actuación.

Número

Ratio ocupación privativa do dominio público portuario Galego (Solo ocupado /
Solo dispoñible total)

Porcentaxe

Presuposto destinado a investimentos portuarios por número de embarcacións
base nos portos.

Número

Presuposto destinado a mantemento portuario por número de embarcacións
base nos portos.

Número

Ratio ocupación privativa do dominio público portuario Galego (Solo ocupado /
Solo dispoñible total)

Porcentaxe

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización

234

TOMO II – PEG 22-30
133040

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

Porcentaxe de poboación de Galicia a 15 minutos ou menos do acceso a rede de
vías de altas prestacións.

Porcentaxe

Porcentaxe da rede autonómica de estradas que dispón dos medios necesarios
para proporcionar unha axeitada conservación e vialidade invernal.

Porcentaxe

Mellora dos equipamentos (% de portos con equipamentos sobre porto tipo)

Porcentaxe

Porcentaxe de autorizacións e concesións nos portos novas en relación ao
número total

Porcentaxe

Toneladas pesca fresca desembarcadas nos portos autonómicos

Toneladas

Toneladas embarcadas/desembarcadas nos portos comerciais autonómicos

Toneladas

Estancias / pernoitas anuais das embarcacións deportivas en tránsito

Pernoitas (tránsito
x núm. noites)

Pasaxeiros transportados a través dos portos autonómicos

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

INDICADOR
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PA 3.5 Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e
competitivo.
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.5

Título da PA

Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e
competitivo

ODS

2. Fame cero
4. Educación de calidade
8. Traballo decente e crecemento económico
14. Vida Submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
ESPECÍFICOS DA PAC E DO FEMP

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

422K – Ensinanzas pesqueiras
422l - Capacitación e extensión agroforestal
514A–Infraestruturas pesqueiras
541C- Protección, control técnico- sanitario dos produtos do mar. Mellora do
medio natural mariño e salvamento marítimo
551A– Infraestruturas e equipamentos no medio rural
551B– Accións preventivas e infraestrutura forestal
711A - Dirección e servizos xerais do medio rural
712A- Fixación de poboación no medio rural
712A-Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria
712B- Modernización e diversificación do tecido produtivo rural
712C-Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria
713A– Mobilidade de terras agrarias improdutivas
713B - Ordenación das producións forestais
713C - Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables
713D - Mellora da calidade na produción agroalimentaria
713F- Regulacións das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

713E- Benestar animal e sanidade vexetal
721A - Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras
722A- Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira.
723A- Competitividade. e mellora calidade produción. pesqueira e acuicultura
723B- Regulación das producións e dos mercados da pesca
723C - Desenvolvemento sostible das zoas de pesca
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Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
3.5.1 Aumentar a rendibilidade e a competitividade dos sistemas produtivos das explotacións agro
gandeiras e fomentar a súa modernización e diversificación ao tempo que se reduce a pegada da
agricultura e gandaría no eido medioambiental.
3.5.2 Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos cultivos.
3.5.3 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomento da xestión forestal sostible. Optimizar
a gobernanza do monte e a mobilidade das terras, para lograr unha mellora na sustentabilidade e
eficiencia das explotacións.
3.5.4 Potenciación da xestión sostible, eficiente e competitiva da pesca e a acuicultura que minimice os
impactos do cambio climático e garanta o posicionamento actual do sector. Garantir a calidade e a
seguridade alimentaria dos produtos do mar.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

3.5.5 Mellorar a calidade e resultados do ensino relacionado coas actividades agroforestais e marítimopesqueiras para facilitar a incorporación ao mercado laboral e mellorar a profesionalización.
3.5.6 Contribuír ao desenvolvemento económico e social en zonas rurais e costeiras. Mellorar as
condicións de vida no territorio rural galego, especialmente a través dunha mellora das infraestruturas,
mellora no acceso aos servizos básicos e creación de emprego.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•

•
•
•

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

Aumentar a sustentabilidade das explotacións agro gandeiras mediante a formación, a innovación
e o desenvolvemento tecnolóxico e a posta en valor dun produto excelente. Posta en marcha dun
plan de impulso da transformación dixital dos sectores primarios, incorporando tecnoloxías dixitais
avanzadas.
Fomentar a modernización e diversificación e reducir a pegada da agricultura e gandaría no eido
medioambiental.
Consolidar ao monte galego e ao sector forestal como estratéxico no actual contexto de
bioeconomía, economía circular e descarbonización.
Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola, a comercialización dos
produtos do mar de cara a obter maior valor engadido e fomentar unha pesca e marisqueo sostibles
nos planos ambientais, sociais e económicos, impulsando a mellora da seguridade e habitabilidade
a bordo dos buques e os avances na adecuación das condicións laborais e protección social do
marisqueo e da miticultura. Impulsar a profesionalización plena da actividade e avanzar na
formación.
Impulsar e apoiar actividades alternativas de alto valor engadido buscando a modernización, a
diversificación e complementación da estrutura económica do rural e das zonas costeiras non
urbanas.
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OE 3.5.1. Aumentar a rendibilidade e a competitividade dos sistemas produtivos das
explotacións agro gandeiras e fomentar a súa modernización e diversificación ao tempo
que se reduce a pegada da agricultura e gandaría no eido medioambiental.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.01

Título do OE

Aumentar a rendibilidade e a competitividade dos sistemas produtivos das
explotacións agro gandeiras e fomentar a súa modernización e diversificación
ao tempo que se reduce a pegada da agricultura e gandaría no eido
medioambiental.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Planificación
relacionada
ODS

Meta 2.4. De aquí a 2030, asegurar a sustentabilidade dos sistemas de
produción de alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten
a produtividade e a produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas,
fortalezan a capacidade de adaptación ao cambio climático, aos fenómenos
meteorolóxicos extremos, ás secas, ás inundacións e outros desastres, e
melloren progresivamente a calidade da terra e o solo.

OP

Específicos da PAC

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

711A - Dirección e servizos xerais do medio rural
712B - Modernización e diversificación do tecido produtivo rural
712C - Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria
713C - Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables,
713D - Mellora da calidade na produción agroalimentaria
713F- Regulacións das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores
(parte)

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A Galicia abarca unha superficie de 29.576 km, dos cales máis do 97% é rural.

•

A distribución de usos en Galicia indica que o 60,9% da superficie deste territorio é de tipo forestal,
deixando o 32,3% a prados, pasteiros e cultivos e o 11 % restante a outras superficies (IGE 2015).

•

No ano 2017 o sector agrogandeiro achegou o 3,1 % do produto interior bruto (PIB) da economía
galega, 1.862 millóns de euros. Os postos de traballo ascenderon a 49.698, o que supón un 4,5 %
do emprego total ( e un 48% dentro do conxunto do sector primario).

•

Capacidade para crear valor (VEB/produción; analiza a eficiencia no emprego de insumos, non a do
factor traballo): no sector agroalimentario esta ratio indica que, por cada 100 euros de produción
no sector, se xeran 50,8 de valor engadido no ano 2017. Este valor é superior ao nivel medio da
economía (46,5).
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•

A produtividade do factor traballo no sector tamén é inferior á produtividade media da economía
no ano 2017: 14 VEB / hora traballada (euros/hora), fronte ao 27,9 da media da economía.

•

Sector agrario de natureza minifundista, no que o 63 % das explotacións agrarias non supera as 5ha
de superficie e apenas un 10 % excede de 20ha.

•

A superficie forraxeira en Galicia supón o 28,1 % do total existente en España, o que demostra a
importancia do sector gandeiro nesta comunidade. O sector gandeiro céntrase principalmente no
vacún, con especial atención á produción leiteira. O tamaño medio das explotacións é de 8.2 has,
máis do 63% das explotacións teñen menos de 5 hectáreas e só o 10% supera as 20 ha.

•

O esforzo investidor dos agricultores/as galegos/as nos últimos anos está a render resultados
positivos nas ratios de rendibilidade; cómpre, polo tanto, manter o apoio a este esforzo para poder
continuar aumentando a competitividade do sector.

•

A gandería galega está atravesando por momentos de extraordinaria dificultade. A situación
conxuntural de crise económica afecta especialmente a sectores que, aínda sendo artífices de
produtos de alta calidade, adoecen de carencias estruturais importantes, en termos de dimensión
económica, e non dispoñen dunha capacidade real de incidencia nos mercados: por unha parte, as
persoas gandeiras vense sometidos á alza dos prezos dos INPUT que precisan; por outra, non son
quen de participar activamente na fixación dos prezos dos produtos que facturan. Esta situación,
que se mantén nos últimos anos, deriva nunha importante redución no número de explotacións
gandeiras e nun envellecemento da poboación activa agraria, ante a ausencia dunha renovación
xeracional efectiva.

•

Con respecto ao impacto da actividade agro gandeira no medio ambiente: existe unha escasa
utilización de técnicas de regadío, en xeral, e baixos niveis de extracción de auga rexistrados.
Ademais, o aporte natural de recursos hídricos é elevado, cun nivel de precipitacións medias de
1.200 mm/ano, e case todas as masas de auga subterráneas e gran parte das augas superficiais
galegas amosan un bo estado en canto a niveis de contaminantes químicos se refire. Variables como
a humidade do solo, a recarga de acuíferos e o volume subterráneo, apuntan a que a magnitude do
impacto do cambio climático sobre os recursos hídricos de Galicia podería ser moderada, aínda cun
incremento sostido no tempo.

•

Proporción da superficie agrícola na que se practica unha agricultura produtiva e sustentable:
3,88%, fronte ao 9,65% da media española (ano 2020). O minifundismo pode considerarse como
unha vantaxe á hora de aplicar criterios de agricultura ecolóxica.

•

O sector vitivinícola estase convertendo nun eixo produtivo de primeiro orde na economía agraria
galega. Constátase unha crecente vontade de adaptación das explotacións ás novas variedades que
demanda o mercado ou de reestruturación do seu potencial produtivo para acadar unha dimensión
axeitada aos seus dereitos de produción.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

Renovar e modernizar as explotacións agrogandeiras para aumentar a súa competitividade:
-

A través de instrumentos financeiros de apoio á modernización e introdución das enerxías
renovables

-

Impulso da dixitalización no sector primario e aplicación da industria 4.0, a tecnificación das
tarefas e procesos e a utilización de técnicas de análises de datos como elementos que
permitan gañar competitividade

-

Fomento da I+D+i
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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•

Fomento da contratación de seguros agrarios

Incrementar o tamaño e a rendibilidade das empresas do sector agrogandeiro:
-

Desenvolvendo incentivos fiscais para o investimento empresarial no sector

-

Minimizando e eliminando trabas lexislativas e burocráticas vinculadas á apertura e
consolidación de iniciativas empresariais

-

Mellora da xestión dos fondos comunitarios que permita investimentos eficientes que leven a
unha efectiva transformación do sector

-

Fomento do asociacionismo agrario e gandeiro para poder acceder ao mercado en condicións
máis favorables, sobre todo en sectores menos desenvolvidos (como por exemplo froitas,
hortalizas, flor, planta ornamental)"

•

Avanzar na cadea de valor do sector agrogandeiro, dende a extracción, produción, transformación
e comercialización de produtos do sector mediante o reforzo dos instrumentos de planificación e
tendo en conta as tendencias dos mercados.

•

Fomentar a diferenciación do produto, en relación á posta en valor dos produtos en termos de
calidade, produción sustentable, seguridade alimentaria e produtos saudables, para minimizar a
competencia por prezo. Impulsar a Marca Galicia e velar polo prestixio das denominacións
xeográficas de calidade.

•

Fomentar a divulgación e promoción dos sectores agropecuario e forestal de Galicia, estimulando
a demanda, a divulgación do medio rural en xeral, mellorando a percepción que a poboación ten do
mesmo, así como acadar un recoñecemento dos produtos agroforestais polo público en xeral
acorde a súa calidade e potencialidade.

•

Incremento da labor de asesoramento das explotacións como a ferramenta que axuda en gran
medida a que as explotacións poidan acadar os obxectivos da súa actividade, tanto técnicoeconómicos, sociais así como de cumprimento da normativa de condicionalidade das axudas para o
cumprimento dos requisitos legais de xestión e as boas prácticas agrarias e medioambientais.

•

Aproveitar as oportunidades que supón a economía circular para a mellora da eficiencia nas
explotacións e xerar novos nichos de negocio. Ensinar ás empresas e produtores a sacar
rendemento aos subprodutos.

•

Minorar o impacto da agricultura e a gandaría no medio ambiente tratando de reducir:
-

a contaminación da auga e do solo por prácticas non axeitadas e usos inadecuados de
fertilizantes e fitoquímicos;

-

a erosión e perda de solo en zonas explotadas con modelos intensivos.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Axudas a investimentos produtivos nas explotacións agrarias.

•

Axudas á incorporación de novos activos

•

Acceso a seguros agrarios.

•

Axudas á modernización integral das explotacións
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolvemento do Plan de Mellora Xenética do Frisón de Galicia.

•

Actuacións de fomento das razas autóctonas

•

Actuacións da promoción da calidade das producións gandeiras de Galicia.

•

Liña de axudas para a reconversión e reestruturación do viñedo

•

Agroambiente e clima: potenciación da produción ecolóxica, que sexa respectuosa co medio
ambiente e garanta a continuidade dos recursos.

•

Subvencións a fondo perdido para gastos de funcionamento dos consellos reguladores e para
investimentos dos operadores do sector relacionados coa produción e a comercialización de
produtos de calidade.

•

Investimentos directos da Xunta de Galicia relacionados con actividades de promoción.

•

Axuda a agrupacións de produtores de froitas e hortalizas

•

Axuda a agrupacións profesionais agrarias

•

Axuda a agrupacións de produtores legalmente constituídas

•

Actuacións de apoio ao sector leiteiro

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas agricultoras ou gandeiras galegas con actividade produtiva a tempo completo ou parcial.
Tamén se establecen medidas de colaboración con centros públicos de investigación.
As asociacións de calquera tipo, cooperativas agrarias, cooperativas de explotación comunitaria da
terra e SAT, que acrediten ser titulares de explotación agraria.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Explotacións agrarias e/ou gandeiras que se acollen a medidas de mellora en
investimentos produtivos

Número

Persoas mozas que se acollen a medidas de incorporación como titulares en
explotacións agrarias. Homes

Persoas

Persoas mozas que se acollen a medidas de incorporación como titulares en
explotacións agrarias. Mulleres

Persoas

Axudas concedidas aos sectores agrario e agroalimentario

Número

Capital Asegurado pola explotacións agrarias

Importe

Número de iniciativas de eficiencia enerxética realizadas

Número

Número de iniciativas en materia de biodiversidade

Número

241

TOMO II – PEG 22-30
133047

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Valor económico as producións amparadas baixo indicativos de calidade

Euros

Número de agrupacións de produtores creadas

Número

OE 3.5.2. Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos
cultivos.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.02

Título do OE

Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos
cultivos.

Planificación
relacionada
ODS

2 Fame cero; meta 2.4

OP

Específicos da PAC

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

713E – Benestar animal y sanidade vexetal

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
O notable éxito da evolución da sanidade animal de Galicia demostra a eficacia dos criterios
aplicados de maneira continuada nos últimos anos.

•

Os programas obrigatorios de erradicación, loita vixilancia e control de enfermidades animais no
gando bovino permitiron diminuír a incidencia destas enfermidades a uns límites próximos a valores
de erradicación. Así, nos últimos anos xa non se detectaron casos de brucelose bovina, o que
permitiu que a nosa Comunidade fora declarada oficialmente indemne desta última enfermidade
no ano 2017, e os casos de tuberculose bovina son esporádicos, polo que Galicia foi declarada libre
desta enfermidade no ano 2021. Ademais, Galicia é libre tamén de Leucose Bovina, Perineumonía
Contaxiosa Bovina. Igualmente, as prevalencias de brucelose ovina e cabrúa permitiron acadar a
declaración de Galicia como zona oficialmente indemne no ano 2013. Por outra banda, actualmente
a nosa Comunidade se mantén libre de Lingua azul, e dende fai varios anos xa non hai casos de
encefalopatías esponxiformes, enfermidades estas que afectan tanto ao gando bovino como ao
gando ovino e cabrún. Na mesma liña, móvense a práctica totalidade dos programas sanitarios en
vigor noutras especies, manténdose a nosa Comunidade sen casos de enfermidade de Aujeszky,
Peste Porcina Africana ou Peste Porcina Clásica, no gando porcino, e sen casos de influenza aviaria.
Esta circunstancia coloca a sanidade animal galega nun status referencial no ámbito estatal, que

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•
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cómpre perpetuar e sistematizar en modelos epidemiolóxicos baseados na vixilancia e na
prevención.
•

Sen embargo, as explotacións que desenvolven programas sanitarios voluntarios a través das
agrupacións de gandeiros, aínda que inclúen censos gandeiros importantes, son aínda escasas,
cando se considera que a situación sanitaria respecto ás enfermidades animais que abordan será
fundamental no futuro para evitar trabas comerciais, ademais da importancia das notables perdas
económicas que provocan no sector. De feito, determinados países europeos están xa realizando
programas de erradicación de enfermidades como a Rinotraqueite Infecciosa Bovina, ou a Diarrea
Vírica Bovina, polo que sen dúbida é necesario potenciar en Galicia o desenvolvemento destes
programas, para asegurar que non existen impedimentos na comercialización dos nosos animais e
produtos.

•

A sanidade vexetal mudou significante nos últimos anos coa introdución no territorio da Unión
Europea de novas pragas nunca antes vistas neste territorio. España non foi allea a esta situación
e particularmente en Galicia apareceron pragas de corentena que afectan os vexetais contas as
que se tiveron que tomar medidas para intentar a súa erradicación. A nivel comunitario elaborouse
una nova e completa regulación sobre a sanidade vexetal coa intención de protexer ao territorio
europeo da introdución e propagación das pragas dos vexetais. Con esta lexislación tamén se
moderniza os instrumentos relacionados co comercio interior como no procedente de terceiros
países, para unha detección precoz de brotes o que debe levar a unha maior probabilidade de
erradicación

•

Nos últimos anos a loita en Galicia contra estes axentes nocivos tivo un notable avance mediante
a aplicación das medidas de emerxencia e de vixilancia de pragas dentro dos programas nacionais
de sanidade vexetal se teñen feitos moitos avance nos traballos de erradicación destas pragas
prioritarias.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
Garantir un nivel axeitado de protección da sanidade animal entendida amplamente (identificación
de explotacións e animais, programas de control e erradicación de enfermidades, etc.) e da cadea
alimentaria (residuos, hixiene da produción primaria, calidade do leite cru, xestión de subprodutos,
pensos, etc.).

•

Reforzar a loita contra os axentes nocivos, o control da calidade e a seguridade alimentaria das
producións e reducindo ao mínimo o seu impacto no medio de tal xeito que sexan debidamente
tratados os residuos e se garanta unha calidade sanitaria para as persoas consumidoras.

•

Incrementar o número de explotacións integradas en agrupacións de defensa sanitaria gandeiras,
como vía fundamental para o control doutras enfermidades que afectan económica e
comercialmente ás explotacións

•

Garantir un nivel axeitado de protección á protección dos vexetais, mediante a aplicación de
medidas eficaces de sanidade vexetal (aplicación de programas de emerxencia, programas de
vixilancia, control da utilización e comercialización de produtos fitosanitarios).

•

Mellorar a calidade dos produtos destinados á alimentación humana mediante unha correcta
aplicación do programa de hixiene da produción primaria agraria.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolvemento dos programas sanitarios obrigatorios.

•

Fortalecemento das Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeiras.

•

Plan de control da normativa de benestar dos animais

•

Control da seguridade alimentaria das producións gandeiras

•

Prevención e loita contra pragas dos diferentes organismos nocivos para os vexetais

•

Desenvolvemento dos programas de vixilancia, control e erradicación das pragas de corentena

•

Desenvolvemento do programa de hixiene da produción primaria agraria

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas agricultoras e gandeiras galegas con actividade produtiva a tempo completo ou parcial.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de explotacións (agrogandeiras) integradas en agrupacións de defensa
sanitaria (defensa animal, protección de cultivos e seguridade alimentaria)

Número

Programas de control e erradicación de enfermidades no eixo da sanidade
animal e vexetal

Número

Porcentaxe de explotacións gandeiras e de gando integradas en Agrupacións
de Defensa Sanitaria Gandeira.

Porcentaxe

Inspeccións (na loita e prevención de pragas).

Número

Explotacións gandeiras beneficiadas (de medidas de protección, axudas,
actuacións, etc. Relacionadas coas actividades pertinentes)

Número

Inspeccións no programa de hixiene da produción primaria agraria

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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INDICADOR
Porcentaxe de explotacións agrogandeiras que cumpran os protocolos
sanitarios obrigatorios

Porcentaxe

Porcentaxe de explotacións agrogandeiras que cumpran os protocolos
sanitarios voluntarios

Porcentaxe
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OE 3.5.3. Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomento da xestión forestal
sostible. Optimizar a gobernanza do monte e a mobilidade das terras, para lograr unha
mellora na sustentabilidade e eficiencia das explotacións.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.03

Título do OE

Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomento da xestión forestal
sostible. Optimizar a gobernanza do monte e a mobilidade das terras, para
lograr unha mellora na sustentabilidade e eficiencia das explotacións

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Planificación
relacionada
ODS

15 vida de ecosistemas terrestres

OP

2.iv) Promovendo a adaptación ao cambio climático, a prevención de riscos e a
resiliencia ante as catástrofes (Feder)

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

713B - Ordenación das producións forestais

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Galicia conta cunha superficie forestal de 2 millóns de hectáreas, das que 1.424.094 ha son de
monte arborado (segundo os datos do cuarto inventario forestal nacional) que alberga un volume
global de madeira de 192 millóns de metros cúbicos e un volume unitario de 135,46 m3/Ha, moi
superior á media estatal.

•

A produción conxunta de cadea forestal-madeira en Galicia supera os 3.300 millóns de euros anuais
(ano 2018), o que supón que o sector achega o 1,8 % do VEB de Galicia (cun VEB no 2018 de máis de
1.140 millóns de euros).

•

O sector proporciona máis de 18.300 empregos directos (segundo datos de afiliación do 2020),
incluíndo produción e transformación.

•

Os avances cara unha xestión forestal sostible mídense na actualidade a través da Superficie
forestal certificada en proporción á superficie total. A certificación forestal é aínda un proceso
voluntario, e segundo datos do Ministerio de Agricultura, en Galicia a porcentaxe é do 8,7% (ano
2015) sobre o total da superficie forestal. Se se compara con outras comunidades autónomas como
Andalucía, Navarra ou Castela e León, Galicia está moi por baixo en porcentaxe de superficie
forestal certificada. En canto á tendencia, é claramente positiva dado o importante incremento dos
últimos anos.

•

A porcentaxe de Superficie forestal con instrumento de ordenación ou de xestión con respecto á
superficie forestal total (datos ano 2016) é de 10,7%

•

A produción conxunta de cadea forestal-madeira en Galicia supera os 3.300 millóns de euros anuais
(ano 2018), onde o 40% da produción procede da industria da madeira e cortizas (agás mobles),
cestería e espartería, seguido da silvicultura e explotación forestal, cun 27%. (Papel 19,5% e
fabricación de mobles 13,4%).
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•

No 2019, o total de empresas da industria forestal-madeira foi de 2.150, o que supón o 14,3% do
total da industria (e un peso da cadea forestal do 1,6% respecto do total).

•

En 2020 o volume de exportacións foi de máis de 800 millóns de euros, supoñendo un 3.9% do total
das exportacións. As importacións no sector acadaron os 495 millóns de euros, sendo un 3% do
total das importacións.

•

Constátase a persistencia de problemas estruturais relacionados esencialmente coa distribución e
propiedade da superficie forestal e coa escasa dimensión da industria e a súa orientación
fundamental cara a actividade de primeira transformación. Actualmente máis de 600.000
propietarios particulares posúen superficies non maiores á hectárea e estas están divididas a súa
vez en 6-8 parcelas diferentes.

•

Incendios forestais: se ben nos últimos anos reducíronse en número e superficie queimada, existe
un risco cada vez maior de que se produzan grandes incendios agravados polo abandono do rural e
ás cada vez máis frecuentes catástrofes naturais (episodios de ventos intensos ou de choivas
torrenciais).

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Abordar a planificación de ordenación dos recursos forestais de cara a integrala no marco da
ordenación do territorio, conseguindo, deste xeito, que a planificación e xestión forestal se
conecten coa ordenación territorial.

•

Completar un Mapa de solos de Galicia que permita mellorar o coñecemento das tipoloxías de
solos, superficies, especies e permita coñecer a súa sensibilidade e resistencia fronte aos distintos
axentes degradativos.

•

Seguir despregando unha estratexia de dixitalización e descarbonización (D&D), favorecendo o
acceso público á información forestal (estatística forestal) e afondando no coñecemento detallado
e continuado do recurso forestal (inventario forestal continuo de Galicia-IFCG)

•

Establecer e revisar os modelos silvícolas e de xestión forestal así como os referentes de boas
prácticas, para a ordenación e o aproveitamento sustentable dos montes, garantindo que non se
poña en perigo a persistencia dos ecosistemas e se manteña a capacidade produtiva dos montes.
Impulsar e promover a certificación da xestión forestal sustentable mediante sistemas
internacionalmente recoñecidos ou validados polas correspondentes entidades de normalización.

•

Mellorar a contribución do monte galego á conservación da natureza, á biodiversidade e ao
patrimonio natural galego dos recursos xenéticos forestais, así como a prestación doutros servizos
ecosistémicos relacionados co cambio climático e as enerxías renovables. Potenciar actuacións de
forestación e silvicultura que, ademais de valorizar os produtos do monte, supoñan unha medida
preventiva para diminuír o risco de incendios forestais. Mellorar a capacidade de absorción do
sector forestal e fomentar os produtos madereiros como depósitos de carbono.

•

Fomentar a agrupación de propietarios forestais cun sistemas de xestión forestal conxunta co fin
de acadar unha explotación económica rendible e sostible dos aproveitamentos forestais e a
comercialización das producións forestais.

•

Incrementar a rendibilidade das explotacións
desenvolvemento do status de “silvicultor activo”.

•

Restaurar, conservar e mellorar a cuberta vexetal protectora e a ampliación da superficie arborada
mediante a restauración hidrolóxico-forestal, tendo cabida dentro deste concepto accións tales
como repoboacións forestais protectoras, corrección de canles torrenciais e traballos de
conservación e mellora da cuberta vexetal. Fomentar a recuperación de especies tradicionais.
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•

Continuar fortalecendo as liñas dirixidas a manter e conservar a saúde e vitalidade dos ecosistemas
forestais, con especial atención ao estado fitosanitario dos nosos bosques mediante o seguimento,
detección e actuación, de ser necesario, fronte a pragas e doenzas que están a minorar e incluso
danar gravemente o potencial forestal de determinadas áreas de montes galegos. Actuacións
concretas en materia de resiliencia e vitalidade dos ecosistemas forestais e na adaptación dos
bosques a previsibles alteracións climáticas.

•

Impulsar os aproveitamentos forestais en montes de xestión privada, habilitando procedementos
áxiles para a tramitación das autorizacións, necesarias así como para o cumprimento das obrigas
en materia da legalidade da madeira e produtos baseados en madeira.

•

Optimizar a gobernanza do monte e a mobilidade de terras como elementos para facer máis
rendibles as explotacións e eliminar ineficacias na xestión.

•

Apoiar a especialización das empresas e incentivar o control dos canais de comercialización da
madeira. Impulsar o uso da madeira local na construción e rehabilitación, para facer da industria
forestal a panca da bioeconomía.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fomentar a ordenación, a xestión sostible e o aproveitamento dos montes e
certificación da xestión forestal sustentable.

•

Fomentar sistemas de xestión forestal conxunta con especial atención ás SOFOR e outras
agrupacións de propietarios.

•

Manter e recuperar sistemas silvopastorís en montes veciñais en man común.

•

Recuperar o potencial forestal danado por incendios forestais e outras catástrofes.

•

Manter e conservar a saúde e vitalidade dos ecosistemas forestais.

•

Fomentar o uso de MFR mellorado nos montes.

•

Optimizar a gobernanza do monte e a mobilidade de terras.

•

Fomentar a mellora xenética forestal.

•

Apoiar a especialización das empresas e incentivar o control dos canais de comercialización da
madeira.

•

Traballar a posta en valor dos PFNM (Produtos forestais non madeireiros): cortizas, resinas, etc.,
de xeito que se destinen a sectores como o téxtil, cosmético, etc.

•

Impulsar o uso da madeira local na construción e rehabilitación, para facer da industria forestal a
panca da bioeconomía.

•

Aliñar as actuacións co Plan Forestal de Galicia 2020-2040 e a Lei de recuperación e posta en valor
da terra agraria.

impulsar a

GRUPOS DESTINATARIOS
•

As persoas titulares de terreos forestais privados

•

Os titulares das agrupacións de propietarios forestais.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

As comunidades titulares de montes veciñais en man común.

•

Os representantes de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo e outros donos
privados de parcelas forestais.

•

Os concellos e entidades locais menores titulares de montes.

•

As persoas titulares de terreos forestais que posúan contratos administrativos coa Xunta de
Galicia para a reforestación, xestión e levanza dos seus predios.

•

As empresas do sector forestal, especialmente PEMES , microempresas e pequenas e medianas
empresas

Cadro 5. Principais indicadores de realización
Unidade de medida

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

INDICADOR
Investimento privado que acompaña á axuda pública

Euros

Superficie de actuación

Hectáreas

Axuda pública

Euros

Medidas de fomento de boa gobernanza nas Comunidades de Montes Veciñais
en Man Común

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Hectáreas

Superficie forestal creada anualmente

Hectáreas

Superficie forestal obxecto de accións silvícolas cada ano

Hectáreas

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Superficie forestal que conte con instrumentos de ordenación ou de xestión, ou
de instrumentos equivalentes (creada anualmente)
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OE 3.5.4. Potenciación da xestión sostible, eficiente e competitiva da pesca e a
acuicultura que minimice os impactos do cambio climático e garanta o posicionamento
actual do sector. Garantir a calidade e a seguridade alimentaria dos produtos do mar.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.04

Título do OE

Potenciación da xestión sostible, eficiente e competitiva da pesca e a
acuicultura que minimice os impactos do cambio climático e garanta o
posicionamento actual do sector. Garantir a calidade e a seguridade alimentaria
dos produtos do mar.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Planificación
relacionada
ODS

14. Vida Submarina

OP

FEMPA
1) Fomentar a pesca sustentable e a conservación dos recursos biolóxicos mariños.
2) Contribuír á seguridade alimentaria na Unión mediante unha acuicultura e uns
mercados competitivos e sustentables.
3) Permitir o crecemento dunha economía azul sustentable e fomentar unhas
comunidades costeiras prósperas.
4) Reforzar a gobernanza internacional dos océanos e permitir uns mares e océanos
protexidos, seguros, limpos e xestionados de maneira sustentable.

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

541C - Protección, control técnico- sanitario dos produtos do mar, mellora do
medio natural mariño e salvamento marítimo
721A - Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras
722A - Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira
723A - Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da
acuicultura
723B - Regulación das producións e dos mercados da pesca
723C - Desenvolvemento sostible das zonas de pesca

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE), no ano 2017, o sector da pesca e a acuicultura
supuxo un 1,16% do PIB de Galicia, empregou a 22.140 persoas (2% do total da CA) e un VAB de 688
millóns de euros. (O sector da procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos
pertence ao sector da industria).

•

Capacidade para crear valor (VEB/produción; analiza a eficiencia no emprego de insumos, non a do
factor traballo): no sector da pesca e da acuicultura esta ratio indica que, por cada 100 euros de
produción no sector, se xeran 57,4 de valor engadido na pesca e 70,1 no sector da acuicultura, no
ano 2017. Este valor é superior ao nivel medio da economía (46,5).
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•

A produtividade do factor traballo no sector tamén é inferior á produtividade media da economía
no ano 2017: 16,8 para a pesca e de 22,4 para a acuicultura (VEB / hora traballada (euros/hora),
fronte ao 27,9 da media da economía.

•

Segundo o anuario da pesca de 2020: nas lonxas e centros de venda de Galicia comercializáronse
máis de 150 mil toneladas de produtos da pesca (un 5% menos que no ano 2019, debido
fundamentalmente á pandemia), que supuxeron unha facturación de case 413 millóns de euros.

•

A flota pesqueira con porto base en Galicia supón, aproximadamente, un 48 % da flota nacional e
o 5,73 % da flota europea. A maioría destes barco son pertencentes á pesca costeira artesanal, é
dicir, embarcacións de pequeno tamaño. No ano 2020 o número de barcos inscritos no Rexistro de
buques pesqueiros foi de 4.318, un 10% menos que no ano 2010 (4.798 barcos). Nos últimos anos
estanse a presenciar dificultades de entrada no sector marítimo-pesqueiro por estruturación
pechada dos buques que dispoñen de posibilidades de pesca.

•

A costa galega é un lugar idóneo para a acuicultura, tanto para a produción de moluscos como para
a de peixes, para o que se require a utilización de diferentes métodos de produción segundo o tipo
de cultivo de que se trate e a zona onde se localice. A acuicultura mariña representa,
aproximadamente, o 80 % da produción total española e, aproximadamente, o 20 % da europea. As
forzas que impulsan a sustentabilidade da acuicultura galega son a alta calidade dos seus produtos,
as condicións oceanográficas, alén de ser unha alternativa á limitada capacidade da produción da
pesca extractiva.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Potenciar medidas que aumenten a competitividade, a produción e fomenten a internacionalización
dos produtos pesqueiros e da acuicultura.

•

Fomentar o incremento do tamaño das empresas do sector, que permita aumentar a súa
rendibiliade e competitividade

•

Modernización das actividades e das instalacións empregadas para levar a cabo as actividades de
pesca e acuicultura, especialmente a través do desenvolvemento tecnolóxico (industria 4.0) , a
innovación e a transferencia de coñecemento. Incremento da tecnificación das tarefas.

•

Garantir un emprego eficiente dos recursos naturais e o mantemento, conservación e recuperación
do medio mariño e a súa valorización e explotación sostible. Prevención e control de todas as
actividades que poidan afectar negativamente á sustentabilidade dos recursos mariños,
especialmente os de interese pesqueiro, así como dos seus hábitats, garantindo o equilibrio entre
os recursos e a capacidade de pesca

•

Fomentar a diversificación de actividades do sector pesqueiro mediante a posta en marcha de
programas de formación, de actuacións de demostración e de apoio ás iniciativas de novas
actuacións. Apoio aos colectivos que promoven a defensa do saber facer da pesca de Galicia

•

Potenciación do asesoramento e apoio ao sector para a definición e establecemento de novas
figuras de protección e xestión de áreas mariñas de interese pesqueiro, e a mellora dos seus
mecanismos de xestión representativas do sector.

•

Fomentar a investigación para o coñecemento e control das patoloxías dos organismos mariños
sometidos á explotación comercial mediante a pesca, o marisqueo e a acuicultura.

•

Seguir a controlar a calidade e a seguridade alimentaria dos produtos do mar.

•

Mellora da eficiencia enerxética nos medios e instalacións empregados para as actividades e
redución do impacto das mesmas no medio mariño.
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•

Continuar aplicando a normativa sobre calidade das augas e da produción de moluscos bivalvos e
outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura. En concreto, o control das
condicións oceanográficas, bioxeoquímica mariña e poboacións fitoplanctónicas, das biotoxinas
mariñas, da contaminación química e da contaminación microbiolóxica, tanto no referente aos
organismos coma ás zonas de produción.

•

Incrementar da recompilación de toda clase de información técnica, científica e operacional,
elaborando e mantendo bases de datos ao respecto cara a afondar na observación oceanográfica
ao obxecto de proporcionar respostas a situacións de emerxencia no mar (contaminación mariña
accidental, seguimento de obxectos á deriva,..).

•

Mellorar a trazabilidade dos produtos pesqueiros que permita avanzar na loita contra a pesca
ilegal.

•

Desenvolver sectores da comercialización e transformación cun elevado potencial de crecemento
reforzando tamén a cadea de innovación. Favorecer a reestruturación e potenciar o establecemento
destas empresas de comercialización e transformación.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Apoio e asistencia técnica ás organizacións sectoriais.

•

Actividades de divulgación.

•

Equilibrar as capacidades pesqueiras ás posibilidades de pesca

•

Fomentar a competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca e acuicultura.

•

Apoiar a consolidación do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación, incluído o aumento da
eficiencia enerxética e a transferencia de coñecemento.

•

Protección e restauración da biodiversidade acuática e a potenciación dos ecosistemas e fomento
dunha acuicultura eficiente

•

Fomento dunha acuicultura con elevado nivel de protección do medio ambiente, promoción da
saúde e benestar animais e da saúde e protección públicas

•

Incentivación dos investimentos nos sectores da transformación e a comercialización.

•

Mellorar a organización dos mercados dos produtos da pesca e da acuicultura.

•

Cooperación e intercambio de experiencias, promoción do patrimonio e dos produtos da pesca e
acuicultura, dinamización, mellora da competitividade empresarial e en xeral, para promover o
desenvolvemento local das zonas pesqueiras

•

Posta en marcha de iniciativas participativas para a recollida de residuos nas zonas costeiras

•

Levar a cabo actuacións de apoio técnico relacionadas coa promoción do desenvolvemento das
zonas pesqueiras.

GRUPOS DESTINATARIOS
Profesionais do sector pesqueiro e marisqueiro e da acuicultura.
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Axudas concedidas ao sector pesqueiro e acuícola

Número

Axudas concedidas para o desenvolvemento sostible das zonas costeiras

Número

Número de proxectos de apoio á innovación, aos servizos de asesoramento e
asociacións con científicos

Número

Número de proxectos de fomento de novas empresas de acuicultura

Número

Número de proxectos de fomento de relevo xeracional

Número

Número de proxectos reemplazamento e modernización de motores e
eficiencia enerxética

Número

Número de proxectos en investimentos produtivos en acuicultura

Número

Proxectos de apoio á xestión de recursos

Número

Proxectos de mellora de capacidade produtiva

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Miles de euros

Porcentaxe do saldo comercial entre o VEB do sector pesqueiro

Porcentaxe

Número de novas explotacións relacionadas coa pesca e a acuicultura

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Produción do sector pesqueiro
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OE 3.5.5. Mellorar a calidade e resultados do ensino relacionado coas actividades
agroforestais e marítimo-pesqueiras para facilitar a incorporación ao mercado laboral e
mellorar a profesionalización.
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.05

Título do OE

Mellorar a calidade e resultados do ensino relacionado coas actividades
agroforestais e marítimo-pesqueiras para facilitar a incorporación ao mercado
laboral e mellorar a profesionalización

Planificación
relacionada
4. Educación de calidade

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
2. Unha Europa máis verde (...)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

OP

Mellora dos sistemas de educación e de formación necesarios para adaptar as
capacidades e as cualificacións, mellorar as capacidades de todos, incluída a
man de obra, e crear novos empregos en sectores relacionados co medio
ambiente, o clima e a enerxía, e a bioeconomía. (FSE)

Pilar dos dereitos
sociais

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

Programas
gasto

422K - Ensinanzas pesqueiras

de

422L - Capacitación e extensión agroforestal

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Escasa profesionalización das actividades produtivas do sector primario e baixa tecnificación das
tarefas por descoñecemento no emprego de novas tecnoloxías ou maquinaria especializada.

•

Deficiente publicidade das accións formativas en actividades agrarias, gandeiras de pesca

•

Incremento do número e diversidade da oferta formativa nos últimos anos. Novas titulacións e
oferta de formación continúa.

•

Na actualidade estase a potenciar a formación relacionada coa certificación da calidade e a
promoción de iniciativas de mellora específicas.

•

Aumento da formación continua, xa que ofrece resposta ás necesidades dos profesionais,
entidades, asociacións e poboación relacionada co sector primario. É unha oferta formativa de
calidade que se imparte a grupos reducidos con contidos prácticos, actuais e adaptados ás súas
necesidades.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Mellorar a cualificación dos profesionais do sector e impulsar a transferencia tecnolóxica para que
os resultados das investigacións cheguen ao sector.

253

TOMO II – PEG 22-30
133059

•

Garantir a capacitación profesional daqueles que se incorporan por primeira vez á actividade
agraria ou marítimo-pesqueira como consecuencia do relevo xeracional.

•

Fomentar a formación na que se priorice a sustentabilidade das actividades do sector primario, de
xeito que todas as actividades produtivas sexan respectuosas co medio ambiente

•

Potenciar a formación de formadores, que ten como obxectivo manter a calidade na prestación dos
servizos, continuando a mellora do nivel de formación do persoal docente e técnico encargado de
transmitir os coñecementos aos usuarios e usuarias.

•

Potenciar o tránsito á vida laboral, continuando e mellorando o modelo de “empresa tutelada”

•

Coñecer das necesidades do sector para adecuar a oferta formativa e a formación continúa.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Desenvolver os cursos e os módulos profesionais náutico e marítimo-pesqueiro nos portos e nos
centros de ensino oficiais

•

Impulsar accións complementarias á formación dentro do Plan Integral de Formación MarítimoPesqueiro de Galicia

•

Plan de Formación Profesional para o sector agroforestal.

•

Establecemento de accións de intercambios en explotacións agroforestais ou agroalimentarias
fóra da nosa comunidade autónoma.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación activa en xeral. En particular, profesionais dos sectores agrogandeiro, forestal e marítimopesqueiro ou con expectativas de incorporación, mozos e mozas e mulleres do rural.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes en accións de formación. Homes

Número

Participantes en accións de formación. Mulleres

Número

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Persoas que acadaron unha titulación profesional

Número
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OE 3.5.6. Contribuír ao desenvolvemento económico e social en zonas rurais e costeiras.
Mellorar as condicións de vida no territorio rural galego, especialmente a través dunha
mellora das infraestruturas, mellora no acceso aos servizos básicos e creación de
emprego.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.05.06

Título do OE

Contribuír ao desenvolvemento económico e social en zonas rurais e costeiras.
Mellorar as condicións de vida no territorio rural galego, especialmente a través
dunha mellora das infraestruturas, mellora no acceso aos servizos básicos e
creación de emprego.

Planificación
relacionada
8. Traballo decente e crecemento económico

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

ODS

14. Vida Submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC. 3.i) Mellorando a conectividade dixital
(Feder)

OP

5. Unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o
desenvolvemento integrado e sustentable das zonas urbanas, rurais e costeiras
e as iniciativas locais. 5. ii) Fomentando o desenvolvemento integrado en
materia social, económica e ambiental, o patrimonio cultural e a seguridade, en
particular nas zonas rurais e costeiras a través dun desenvolvemento local
participativo (Feder)

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

551A - Infraestruturas e equipamentos no medio rural
712A - Fixación de poboación no medio rural

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Falta de relevo xeracional no sector agrogandeiro e maior envellecemento da poboación do rural
en comparación coa media total

•

Deficiente dotación de recursos nas zonas rurais: redes de banda ancha, servizos de saúde,
transporte, etc.

•

Deficiente conexión do transporte público entre as zonas rurais e urbanas

•

Menor renda por habitante nas zonas pouco poboadas, entre un 70% e un 85% das outras zonas.

•

Baixa densidade de poboación das zonas pouco poboadas, 30 veces inferior ás zonas densamente
poboadas. Nestas zonas vive un 27% da poboación galega.

•

Só as zonas densamente poboadas experimentaron crecemento da poboación nos últimos dez anos.
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•

A COVID-19 puxo en valor as zonas rurais e incrementáronse os asentamentos permanentes grazas
a una maior presenza do teletraballo.

•

O abandono das terras e a inexistencia dunha ordenación territorial dos usos agroforestais é a
causa de importantes problemas ambientais e socioeconómicos (incendios forestais, baixa
eficiencia das actividades agrarias, etc.)

•

Promover o emprego, o crecemento, a inclusión social e o desenvolvemento local nas zonas rurais,
incluíndo a bioeconomía e a silvicultura sustentable.

•

Dar visibilidade e difundir o coñecemento sobre a realidade existente, a oferta actual de produtos
galegos do sector e o impacto do mesmo, mellorando a percepción que a poboación en xeral ten
do medio rural

•

Promocionar e favorecer o relevo xeracional nas actividades do sector primario

•

Potenciar un desenvolvemento económico sostible e un desenvolvemento territorial cohesionado,
a través do fomento da creación e consolidación de actividades económicas sostibles no medio
rural a través de PEMES , fomento da diversificación das actividades económicas sostibles no medio
rural, fomento da competitividade das actividades económicas vinculadas ao mundo agroforestal,
apoio á creación de emprego e fomento do autoemprego.

•

Contribuír á mellora da calidade de vida dos habitantes do rural, a través da creación e
consolidación de dotacións, equipamentos, infraestruturas e servizos básicos para o
desenvolvemento no medio rural, fomento das novas tecnoloxías da información no medio rural,
conservación e uso sostible do patrimonio natural e cultural rural.

•

Articular a planificación e coordinación de investimentos no rural e potenciar as sinerxías e efectos
multiplicadores das actuacións horizontais, a través da execución de estratexias locais de
desenvolvemento, fomento do tecido asociativo social, cultural e económico no medio rural,
fomento da participación pública e privada no proceso de desenvolvemento.

•

Poñer a disposición da sociedade e do sector agrario a información e os servizos que contribúan a
un aproveitamento e xestión eficiente e sostible do territorio desde un punto de vista económico,
social e ambiental.

•

Contribuír á construción dun territorio rural intelixente no marco da acción da UE a favor dos pobos
intelixentes. Elaborar e xestionar propostas de proxecto europeos neste eido e no do
desenvolvemento rural.

•

Promover a recuperación produtiva e a posta en valor das terras agroforestais.

•

Elaborar e aprobar os instrumentos de planificación e ordenación dos usos dos solos agroforestais,
así como desenvolver actuacións integrais en ámbitos específicos do territorio rural.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Convenios de colaboración cos concellos para a adquisición de equipamentos destinados á mellora
das Infraestruturas rurais, mantemento e conservación de camiños e das zonas de
concentración/reestruturación parcelaria

•

Ofertas de servizos básicos elementais (centros de día, garderías, etc..).

•

Posta en marcha de proxectos produtivos xeradores de autoemprego e emprego (perruquerías,
talleres, bodegas, etc...).

•

Posta en marcha do uso das novas tecnoloxías e da enerxía limpa e emprego de plataformas online
de venda, uso da biomasa en locais sociais, etc..)

•

Recuperación de terras e reordenación a través dos procesos de reestruturación parcelaria e das
novas figuras da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia.

•

Potenciar que o valor do produto extraído ou producido no rural reverta no mesmo territorio.

•

Traballar o coñecemento do rural por parte da poboación urbana para que o medio rural e costeiro
sexa economicamente activo, coa implicación dos Grupos de Desenvolvemento Rural.

•

Incrementar servizos asistenciais á poboación para favorecer a conciliación laboral e familiar e a
atención básica a colectivos desfavorecidos.

•

Elaboración y desenvolvemento dos instrumentos de planificación estratéxica e ordenación de usos
agro forestais

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación en xeral, galega ou non.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de empresas que reciben axudas

Número

Camiños rurais construídos e/ou mellorados

Número

Investimento privado que acompaña á axuda pública

Euros

Zonas de reestruturación

Número

Instrumentos de recuperación de terra agraria

Número

Planes estratéxicos elaborados

Número

Contratos vixentes de arrendamento de terras

Número

Número de axudas relacionadas coas Estratexias de desenvolvemento local

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Euros

Emprego creado no rural

Número

Emprego consolidado en el Rural

Número

Superficie total arrendada

Hectáreas

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

PIB por habitante en concellos moi pouco poboados
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PA 3.6 Fomentar o turismo sustentable e de calidade.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

3.6

Título da PA

Fomentar o turismo sustentable e de calidade

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
12. Garantir modalidades de consumo e produción sostibles
14. Vida Submarina

OP

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

761A - Potenciación e promoción do turismo

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
3.6.1 Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis
competitivo, que aposte por proxectos de alto valor engadido, sustentable e adaptado aos cambios
do mercado. Integrar a adaptación ao cambio climático na planificación sectorial do turismo e adaptar
a actividade turística para minimizar o seu impacto.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de
actuación
•

•

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis
competitivo, sustentable e adaptado aos cambios do mercado. Integrar a adaptación ao cambio
climático na planificación sectorial do turismo e adaptar a actividade turística para minimizar o seu
impacto.
Impulsar o uso turístico sostible da paisaxe. Preservación e posta en valor desde o punto de vista
turístico da paisaxe, garantindo a sustentabilidade do espazo natural a medio e longo prazo.
Incrementar a dimensión económica da actividade turística para mellorar a rendibilidade e atraer
investimentos, contribuíndo a unha maior calidade do destino. Profesionalización dos equipos
directivos, como camiño para avanzar na configuración dun modelo de xestión baseado en criterios
empresariais. Mellorar a capacidade competitiva do sector a través da innovación e das novas
tecnoloxías.
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OE 3.6.1. Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun
modelo máis competitivo, que aposte por proxectos de alto valor engadido, sustentable
e adaptado aos cambios do mercado. Integrar a adaptación ao cambio climático na
planificación sectorial do turismo e adaptar a actividade turística para minimizar o seu
impacto.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

03.06.01

Título do OE

Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun
modelo máis competitivo, que aposte por proxectos de alto valor engadido,
sustentable e adaptado aos cambios do mercado. Integrar a adaptación ao
cambio climático na planificación sectorial do turismo e adaptar a actividade
turística para minimizar o seu impacto.

Planificación
relacionada

Plan Director 2021-2023 - Galicia Destino Seguro

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
12. Garantir modalidades de consumo e produción sostibles
14. Vida Submarina

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

761A - Potenciación e promoción do turismo

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

O Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT) do día 1 de setembro do 2021
recolle 17.505 aloxamentos turísticos que suman un total de 220.795 prazas. Isto supón que en
Galicia se dispón de 8,18 prazas por cada 100 habitantes 2 ou 7,46 prazas por km. As vivendas de
uso turístico son o tipo de aloxamento máis frecuente no territorio galego. Representan o 77,7 %
dos aloxamentos turísticos en Galicia e acumulan o 32,7 % das prazas

•

En 2020 as noites en aloxamentos turísticos de Galicia situáronse en 4.715.097

•

A demanda turística non se distribúe homoxeneamente por todo o territorio galego, senón que
tende a concentrarse en torno a catro grandes focos de atracción: os concellos que bordean a Ría
de Arousa, Terras de Santiago, A Coruña e As Mariñas e a Ría de Vigo e Baixo Miño. Estas catro
zonas por si soas representan o 61,4% das noites rexistradas en Galicia en 2020. Os seguintes
destinos en importancia son: a Ría e Terras de Pontevedra (co 7,3% das noites), a área de Ferrolterra
(5,2%), Lugo e Terra Chá ( 4,5%) e a Mariña Lucense ( 4,1%)

•

O 58,5% das noites rexistradas en 2020 corresponderon a turistas de fóra de Galicia. Na meirande
parte dos destinos considerados o peso do turismo foráneo superou ao galego. Produciuse un
cambio na estrutura da demanda turística galega, incrementándose a porcentaxe de turismo
nacional, que pasou do 80 ao 92% do total de demanda turística. Incrementouse tamén o turismo
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

interno en 8 puntos e caeu o turismo estranxeiro aínda que o turismo procedente de Portugal
resistiu mellor que o resto, caendo un 66% fronte ao 75% de media.
•

A crise xerada pola evolución da COVID-19 tivo como primeira consecuencia unha paralización case
total do sector nos primeiros meses que veu continuada por unha apertura parcial durante a
tempada alta para o sector turístico. A reapertura parcial do sector, unida ás limitacións de
desprazamentos, os peches de fronteiras e a perda de confianza do viaxeiro, tiveron como
consecuencia un profundo impacto económico nun sector que se viña caracterizando pola súa
prevalencia como factor determinante no crecemento económico, a través da mellora da
competitividade das empresas e a posta en valor dos recursos turísticos.

•

Neste novo contexto o modelo turístico galego que se estivo a construír nestes últimos anos estase
a demostrar o mellor adaptado para facer fronte aos cambios que experimente o viaxeiro derivados
da pandemia. Un modelo de turismo tranquilo e de calidade, baseado nos nosos valores
paisaxísticos, patrimoniais e enogastronómicos afastado dun turismo máis masificado, demostrou
a súa solvencia na tempada alta dun ano de profunda crise no conxunto do sector e do país.

•

As diferentes restricións legais dos últimos meses racionalizaron os horarios do sector, o que
provocou un achegamento aos horarios centroeuropeos, con xornadas laborais máis curtas e
menor presencialidade.

•

Falta de acceso a internet de alta velocidade en todo o territorio, supoñendo unha fenda dixital
entre zonas e establecementos.

•

Sete de cada dez persoas desprazáronse en vehículo propio.

•

Novo paradigma na pauta de consumo: redución dos tempos de planificación das viaxes (no ano
2020 case un 62% das persoas planearon as súas viaxes con dúas semanas de antelación, e o 18%
con 72h). Preferencia pola tramitación en liña (en 2020 o 95% das reservas tramitáronse deste
xeito). Preferencia pola “cancelación gratuíta”.

•

Os hoteis de máis de tres estrelas foron o aloxamento preferido no ano 2020 polo 34,79 % da
mostra, seguido de lonxe por outras opcións como as casas de familiares e/ou amigos (13,70 %), os
apartamentos turísticos (11,23 %) ou os aloxamentos rurais (10,41 %).

•

No que respecta ás fontes de información usadas para informarse das actividades turísticas, as
amizades foron a preferencia (30,36 %), seguidas das ferramentas en liña: redes sociais, blogs
turísticos e axencias de viaxe en liña, principalmente.

•

No relativo ás actividades realizadas durante a estadía trística, o turismo de sol e praia adquiriu un
papel protagonista, ao igual que a visita a destinos de interese turístico. Ambas opcións foron
elixidas por máis da metade da mostra (un 55,22 % e un 54,54 %, respectivamente), seguidas polo
turismo gastronómico (46,20 %), as rutas de sendeirismo (43,10 %) e a visita a parques naturais
(40,85 %) (ano 2020).

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Afianzar a imaxe de Galicia como destino seguro. Trasladar tanto a turistas como residentes a boa
cobertura sanitaria e a seguridade fronte a enfermidades, accidentes e incluso episodios puntuais
de violencia (fundamentalmente garantir a seguridade no Camiño de Santiago fronte a posibles
agresións, roubos, etc.).

•

Diversificar na promoción do Camiño de Santiago, mediante o reforzo da visibilidade das rutas
oficiais menos transitadas.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

Fomentar a actividade turística sostible co medio ambiente, tratando de minimizar a pegada que
as actividades turísticas teñen no medio natural. Deseño dunha estratexia en liña cos obxectivos
da Axenda 2030.

•

Favorecer a creación e a comercialización de novos produtos turísticos que respondan ás demandas
do viaxeiro post COVID-19, impulsando a creación de novas ferramentas de comercialización
adaptadas á nova realidade (comercialización online e Big Data, entre outras) e, sobre todo,
impulsando a innovación como ferramenta fundamental para a recuperación económica do sector.

•

Apoio ao tecido asociativo de xeito que permita fomentar o traballo cooperativo e o
establecemento de sinerxías.

•

Impulsar dunha oferta de calidade, a través da extensión da certificación de calidade relativa agora
tamén á seguridade sanitaria, impulsando accións orientadas a mellorar a formación e capacitación
dos profesionais de toda a cadea de valor e con especial atención a aqueles vencellados co Camiño
de Santiago, co obxectivo de ofrecer servizos ao peregrino ou peregrina dunha maior e máis alta
calidade.

•

Potenciar a especialización das empresas do sector nas posibles actuacións de lecer e culturais que
poden facer os viaxeiros na contorna, co fin de mellorar e enriquecer a experiencia dos clientes.

•

Fomentar procesos de formación e emprendemento no sector a través de iniciativas de aceleración
turística empresarial que contribúan ao desenvolvemento dun sector turístico moderno e rendible,
con respostas para as novas necesidades da realidade derivada da pandemia.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Reforzo das liñas de colaboración entre empresas e do asociacionismo.

•

Desenvolvemento de procesos formativos, incidindo en liñas de mellora tanto no que se refire a
servizos como a captación de clientes e adecuación de establecementos.

•

Potenciar a coordinación entre administracións e aplicación efectiva das competencias
sancionadoras. Dotar de transparencia do reparto competencial en materia de turismo das
administracións.

•

Reducir a complexidade burocrática e acelerar trámites administrativos para o cobro de axudas

•

Axudas directas a fondo perdido

•

Axudas directas ao emprego

•

Promoción dos destinos

•

Incentivos á demanda turística por medio de bonos

•

Axudas directas para adaptación dos establecementos
fundamentalmente tendo en conta a nova realidade post-covid.

•

Potenciación da divulgación do atractivo turístico e da prescrición dos propios viaxeiros (potenciar
as valoracións de clientes en portais web)

•

Actividade turística máis sustentable co medio ambiente: redistribución de fluxos turísticos,
mellora da eficiencia das infraestruturas turísticas e impulso da economía circular
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Inspección turística, vixilancia e control

GRUPOS DESTINATARIOS
Axentes públicos e entidades xestoras como a axentes privados nacionais e internacionais.

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Accións de mellora sobre o Camiño de Santiago

Número

Accións de promoción de produtos turísticos

Número

Axudas concedidas para potenciar o turismo en Galicia

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

Número
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Pernoitas en establecementos turísticos
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EIXE 4. COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL
AS PERSOAS PRIMEIRO
Acadar un crecemento económico sólido e sostible é imposible sen reducir as desigualdades e
favorecer o emprego da poboación en todo o territorio, impulsando o coñecemento, a educación
de calidade e a formación permanente. Investir en cohesión social e territorial debe aportar novas
oportunidades e maior eficiencia ás actividades realizadas, producindo ademais sociedades con
maior calidade de vida para todos os seus integrantes. A ausencia de enfoques integrados e de
estratexias territoriais está a supoñer importantes desequilibrios e disfuncións ao longo de toda
a xeografía mundial, onde o máximo sacrificio sempre é social. O envellecemento demográfico e
a falta de emprego e servizos, ameaza con eliminar moitos núcleos de poboación ou no mellor
dos casos illalos do resto da sociedade, subsistindo con moi pouca poboación e cunha falla de
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infraestruturas e investimentos que non conseguen vertebrar, pese aos esforzos realizados,
adecuadamente o territorio.
As consecuencias son sempre as mesmas tanto en Galicia como no resto de Europa. Sen cohesión
territorial ao final observamos como importantes grupos da sociedade pola súa localización
territorial non teñen acceso aos mesmos servizos básicos (públicos e privados) que o resto, non
teñen oportunidades educativas e profesionais ou non poden expresarse cultural e socialmente
en condicións de equidade. Por todo elo, o Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030 (PEG) debe
perseguir, dende todos os seus eixes, un modelo territorial que busque a cohesión social, a
igualdade de oportunidades e a equidade. As persoas son o primeiro, e isto supón que todas as
actuacións do plan deberán ter un obxectivo común: o equilibrio social. Na medida que sexamos
capaces de manter o equilibrio social, protexendo a diversidade cultural, mesturando xéneros,
idades e profesións e asegurando rendas dignas, poderemos dar o paso seguinte e garantir unha
adecuada calidade de vida.
O progreso económico e a evolución dunha sociedade non só se xeran dende o benestar material
ou institucional, senón tamén dende as posibilidades que o hábitat rural ou urbano ofrece a todos
os seus individuos sen deixar a ninguén atrás. Queremos unha Galicia máis forte economicamente,
máis respectuosa co clima, máis dixital pero sobre todo máis unida onde todas as persoas se
sintan axentes activos e participantes da sociedade a través das contribucións que realizan e os
beneficios que obteñen. Trátase de promover que todos os residentes en Galicia teñan os
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mesmos dereitos, oportunidades e obrigas, ao marxe da súa localización e a súa situación
económica e social. Unha Galicia onde as diferenzas sexan respectadas, as necesidades básicas
se atopen cubertas e a igualdade de oportunidades e a libre elección de traxectoria de vida,
queden garantidas. Acadar este obxectivo require superar retos e realizar accións en moi
diferentes ámbitos como a educación, a cultura, a sanidade, os servizos sociais, a actividade
económica... pero sobre todo require romper coa separación entre o mundo rural e o mundo
urbano e considerar como complementarios entre si os espazos rurais e as áreas urbanas
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intermedias a fin de conseguir un desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio galego.
Isto supón, entender que o papel das áreas rurais mudou e desborda os aspectos máis ou menos
tradicionais como espazo produtivo (agrícola, gandeiro, forestal), turístico ou de ocio. Debemos
avanzar cara un cambio dos espazos rurais que supoña a longo prazo acadar unha viabilidade
económica mellorando o coñecemento, garantindo o acceso a infraestruturas e incidindo na
diversificación produtiva dos concellos máis pequenos. O primeiro paso neste novo modelo esixe
fomentar a integración da dimensión territorial en todos os niveis da gobernanza, reforzando o
papel vertebrador das cidades medianas.
Pero, ¿como imos conseguir mellorar o nivel de benestar a medio e longo prazo de toda a nosa
sociedade? Noutras palabras, ¿que podemos facer para mellorar a felicidade dos galegos? Son
preguntas que parecen ter unha resposta rápida, directa e por todos coñecida, pero que no día a
día complícase. De feito, nos últimos anos asistimos a grandes esforzos dirixidos a cuantificar a
Asinado por: Parlamento de Galicia
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“felicidade” desde distintos organismos nacionais e internacionais, xerándose intensos debates
académicos e políticos. No fondo estase a recoñecer o que xa apuntara Thomas Jefferson “o
coidado da vida humana e a felicidade... é o único obxecto lexítimo do bo goberno”.
Nacións Unidas relaciona a felicidade humana esencialmente en torno a seis ingredientes: PIB per
cápita, anos saudables de esperanza de vida, apoio social, confianza, liberdade percibida para
tomar decisións de vida e xenerosidade. Polo tanto recoñécese que ademais da prosperidade
económica, factores como a boa saúde e os servizos sociais xogan un papel central. Tamén a
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ofrece un índice para unha
vida mellor co que facilita a comparación do benestar entre distintas rexións e países baseándose
en 11 temas/dimensións (Vivenda, Ingresos, Emprego, Comunidade, Educación, Medio ambiente,
Compromiso cívico, Saúde, Satisfacción, Seguridade e Balance vida-traballo) que ten identificado
como esenciais para as condicións de vida materiais e a calidade de vida.
O que podemos concluír analizando os resultados obtidos en ambos casos, é que a felicidade
dunha sociedade depende tanto do sentimento de comunidade, do nivel educativo ou do balance
vida-traballo como dos ingresos, o emprego ou a saúde. Por iso, ademais de abordar os problemas
económicos na axenda dos formuladores de políticas, debe considerarse o benestar social nun
sentido máis amplo. Os impactos dos modelos económicos de alto crecemento e alto consumo
sobre os desequilibrios territoriais, a igualdade de oportunidades, a cohesión social ou o cambio
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climático poden anular completamente o impacto económico sobre o benestar. De feito, si ben
os ingresos medios dos fogares teñen aumentado, as desigualdades apenas teñen cambiado e
son moitos os exemplos onde incluso con rendementos económicos elevados e crecentes pódese
observar que a desigualdade aumenta como tamén o fai a porcentaxe de poboación que reporta
moi baixa satisfacción coa vida.
O informe da OCDE, non presenta un índice xeral, senón que presenta once parámetros de xeito
independente. Galicia ofrece algúns resultados extremos nos indicadores reportados (ver
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Ilustración 6. OCDE Regional Well-Being. Galicia). No informe Galicia cada moi boa puntuación en
materia de seguridade, saúde e calidade do aire, pero en creación de emprego, ingresos por fogar
e o compromiso cívico acádanse valores por debaixo do catro. Un indicador relevante e que
resume a percepción da situación persoal da sociedade galega é o grado de satisfacción persoal
e de benestar. Neste indicador o valor está por debaixo da media. 20
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Ilustración 6. OCDE Regional Well-Being. Galicia.

Fonte: OCDE Regional Well-Being (https://www.oecdregionalwellbeing.org/ES11.html).

Nos seguintes gráficos móstrase a correlación entre o nivel de satisfacción coa vida das NUTS II
de España e Portugal con tres variables relevantes: o nivel de renda per cápita, o nivel educativo
e a esperanza de vida. A felicidade, ou benestar subxectivo, pode medirse en termos de
satisfacción ante a vida, a presenza de experiencias e sentimentos positivos e ausencia de
sentimentos negativos. Esta medida é subxectiva pero constitúe un complemento útil aos datos
obxectivos para comparar a calidade de vida entre rexións e países. Este indicador mide como
avalían as persoas, máis que os seus sentimentos, a súa vida en conxunto. Os galegos cualificaron
a súa satisfacción xeral ante a vida nunha escala de 0 ao 10 cunha puntuación media de 6,3 puntos,
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similar ao do total de España e lixeiramente inferior a media da OCDE (6,5 puntos) Como podemos
observar, a correlación máis baixa é coa variable económica e a mais alta coa variable de saúde.
Sirva este exemplo para confirmar a necesidade de ter en conta outros elementos e non só os

O informe traballa en cada dimensión cun número moi reducido de indicadores o que debe terse en conta antes de
chegar a ningunha conclusión precipitada. Non obstante, si pode ser un referente válido para realizar comparacións
homoxéneas cun conxunto amplío de rexións (402) dos estados membros da OCDE.
20
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indicadores económicos. Entre as dimensións mais relevantes, sen dúbida está a cohesión social
e territorial.
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Gráfico 6. Relación do Nivel de Satisfacción con diferentes variables.
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Fonte: OCDE Regional Well-Being indicator Data File (https://www.oecdregionalwellbeing.org).

O Instituto Nacional de Estatística (INE) ten feito tamén un importante esforzo para ofrecer un
indicador composto de medición de calidade de vida. Este indicador ten un carácter experimental
e constrúese a partir dos indicadores de calidade do INE (actualmente 55) que cobren nove
dimensións usadas para describir a calidade de vida. Como no traballo da OCDE, Galicia conta con
índices relativos elevados en Seguridade física e persoal e en Ocio e Relacións Sociais. O indicador
máis baixo obtense na Experiencia xeral da vida e no Entorno e medio-ambiente (Gráfico 7.
Indicador de Calidade de Vida por Dimensións. Comparación Galicia/España.). A evolución dende 2008 en

xeral é moi positiva e só no indicador 9, Experiencia xeral da vida, Galicia sigue lonxe do valor
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medio español do ano 2008.
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Gráfico 7. Indicador de Calidade de Vida por Dimensións. Comparación Galicia/España.
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Fonte: Elaboración propia a partir INE Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV).

A aproximación a un indicador mutidimensional do benestar proposto polo INE conta entre as
súas dimensións con dúas (Condicións Materiais de vida e Entorno e medio-ambiente), que poden
servir de punto de partida para a análise da Cohesión Social e Territorial. No primeiro caso
inclúese directamente información relevante sobre a cohesión social 21 como a renda media e
mediana, a poboación en risco de pobreza a desigualdade ou as carencias materiais. No segundo
caso o indicador ten como obxectivo obter información sobre as condicións da vivenda e a
localidade onde está situada, pero non ofrece información sobre o hábitat e os posibles
desequilibrios existente entre distintos ámbitos territoriais.
Nun contexto de redución do tamaño absoluto da poboación, unha das principais consecuencias
do cambio demográfico en Galicia é a alteración da demanda de servizos públicos como sanidade,
educación ou atención á dependencia. Menos mozos implica unha menor demanda de educación,
e máis persoas maiores unha maior demanda de servizos sanitarios e asistenciais. Estes cambios
na demanda de servizos fan necesaria unha reasignación eficiente dos recursos públicos. Sobre
todo é necesaria unha análise detallada da localización dos equipamentos e servizos públicos en
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Galicia. Os procesos produtivos favorecen a concentración de actividades naqueles lugares con
masa crítica suficiente, que son os que ofrecen maiores oportunidades de emprego e ao mesmo
tempo os mellores servizos en materia de educación, sanidade ou servizos asistenciais. Pero, por
Comisión de las Comunidades Europeas (1992): “Hacia una Europa de la Solidaridad. Intensificación de la lucha contra la
exclusión social y promoción de la integración”, COM (92), 542 Final. A Exclusión Social presentase como un concepto
multidimensional manifestándose no ámbito da saúde, a educación, o emprego, a vivenda e o acceso aos servizos sociais.
No Consello Europeo de Lisboa acordase construír indicadores para informar sobre as principais dimensións da exclusión
social, considerándose por tanto, indicadores de exclusión económica (carencia de recursos materiais), exclusión laboral,
exclusión sanitaria, exclusión residencial e exclusión educativa.

21
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outra banda, hai que garantir unha adecuada prestación de servizos básicos a toda a poboación
en condicións equitativas e adaptadas ás características de cada territorio.
Hoxe en día búscase a satisfacción das necesidades dos cidadáns favorecendo a súa
accesibilidade, igualdade e equidade, o que supón reducir a necesidade de desprazamento. Ter en
conta este aspecto é fundamental nun territorio que conta con máis do 50% das entidades
singulares de poboación de España. Para iso cómpre recorrer a ferramentas analíticas que axuden
a coñecer, avaliar, localizar e comparar a distribución real dos servizos sobre o territorio e
comparala coa localización dos seus usuarios. Deste xeito, a partir do cálculo de indicadores
socioterritoriais, pódense coñecer as áreas con carencias, facilitando así as actuacións
pertinentes para corrixir estas deficiencias que poden acabar en procesos de exclusión
territorial. 22
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Todas as explicacións desenvolvidas nas últimas décadas coinciden en sinalar que na orixe dos
problemas vinculados á falta de cohesión social e territorial está a desigualdade de ingresos nos
fogares. Como aparece a desigualdade económica e social, e como aumenta en todos os contextos
segue sendo un enigma, despois de moitos anos de preocupación e análise das causas e
consecuencias da mesma. Por suposto que todos coinciden en sinalar que a desigualdade está
moi relacionada coas diferenzas en salarios, pero non acaba aí. Outros factores relevantes son a
acumulación desigual da riqueza ao longo do tempo, unha diminución na protección do mercado
laboral ou dificultades para acceder a formación, ou o propio sistema impositivo.
No contexto europeo o sentimento de desigualdade pode intensificarse incluso cando
obxectivamente atopámonos ante sociedades que contan cun alto nivel de benestar económico.
De feito, nunca Galicia ten acadado tanto en desenvolvemento económico, social e cultural como
na actualidade, pero a percepción de que a redución da pobreza e a desigualdade está estancada
é tamén unha realidade palpable. Na sociedade comeza a dominar a idea de que as xeracións
futuras non se sentirán mellor que os seus pais.
A sensación de progreso é case máis importante que a sensación absoluta de benestar. Isto
significa que a desigualdade é moito máis que un problema meramente económico, é parte dun
problema moito máis grande que tamén inclúe a pobreza, o lento crecemento económico, a
exclusión social ou o acceso aos servizos esenciais. Por suposto, a pobreza en Galicia diferénciase
da pobreza en outros lugares en que somos máis ricos que a maioría do mundo, pero coa
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información dispoñible, no ano 2020 o 22,1% dos galegos están en risco de pobreza e viven co
60% ou menos da mediana dos ingresos anuais por unidade de consumo. A situación ten
empeorado significativamente dende 2018, observándose un comportamento contracíclico dende
2008 especialmente rechamante e que parece ter finalizado coa crise da COVID-19. Non obstante,
aínda é demasiado pronto para realizar ningunha análise definitiva.

Subirats, J. (2005): “¿Es el territorio urbano una variable significativa en los procesos de inclusión y exclusión social?”,
Biblioteca virtual TOP, www.top.org.ar
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Se ben a cohesión social e territorial non estaba garantida antes da pandemia, a vulnerabilidade
dalgúns territorios debe esixir políticas especificas, sectoriais e territoriais para evitar unha maior
fragmentación de oportunidades. Neste novo contexto, as políticas non deben simplemente
adaptarse á presente situación, senón que deben fomentar novas fórmulas de prosperidade o que
esta na xustificación do Plan de recuperación acordado pola Comisión Europea, o Parlamento
Europeo e os dirixentes da UE. Necesitamos respostas disxuntivas, cambios consistentes,
duradeiros e innovadores na economía e na sociedade que senten as bases para unha Europa e
unha Galicia moderna e máis sostible.

DA EXCLUSIÓN SOCIAL Á EXCLUSIÓN TERRITORIAL
A exclusión social é un fenómeno complexo e multidimensional que fai referencia a situacións nas
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que un individuo ou grupo de persoas, debido a moi diversas causas (sociais, políticas,
xeográficas...) teñen limitacións para acceder a certos recursos e servizos que para a maioría da
poboación están dispoñibles. En ocasións a exclusión prodúcese por unha acción explícita de
discriminación ou segregación de certos individuos dunha sociedade; pero na maioría dos casos,
a exclusión ven motivada polas propias condicións de funcionamento do sistema social, que non
permite a diferentes individuos (nunha gran maioría dos casos por un baixo nivel de renda) o
acceso aos bens e servizos que consideramos básicos. Polo tanto, son eses individuos, coas súas
características persoais, os que están en situación de exclusión.
A utilización deste concepto para definir ás persoas en situación de “desvantaxe” social pretende
considerar aspectos do fenómeno (coma o seu carácter multidimensional, relativo e dinámico)
que non estaban contemplados noutros termos empregados anteriormente coma é o caso da
pobreza. 23 Coa introdución do concepto de exclusión social, o foco do debate pasou a estar
centrado nas dimensións sociais e culturais do proceso de exclusión e non soamente na
desigualdade da renda e a exclusión material. Deste xeito, aínda que con unha interpretación
diferente, a análise da cohesión social conduce a situar no centro da investigación social cuestións
que son relevantes para a definición do que podemos entender por situacións de exclusión
territorial. En primeiro lugar, a situación de exclusión social non se define só pola falta de
recursos económicos (os mecanismos son multidimensionais). En segundo lugar, no
desencadeamento de situacións de exclusión social sitúase como principal elemento a dificultade
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de acceso aos servizos. E por último, recoñécese que a situación de exclusión pódena sufrir
territorios, ademais de individuos ou grupos.

Arriba González, A. (2002): “El concepto de exclusión en política social”, Unidad de Políticas Comparadas (CSIC),
Documento de Trabajo 02-01.
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En calquera caso, a relación da exclusión social co territorio comeza nos espazos urbanos 24 máis
que no medio rural. Pero rapidamente cambia de orientación a medida que se xeneralizan os
procesos de abandono do rural. O medio rural pasa a ser considerado como unha sociedade moito
máis vulnerable que suma aos problemas de tipo laboral pola falta de oportunidades de emprego,
problemas demográficos (polo falta de relevo poboacional e envellecemento da poboación),
problemas de formación (pola falta de oferta educativa, especialmente na educación non
obrigatoria) ou problemas de accesibilidade a servizos básicos pola falta de infraestruturas 25.
Debido a todos estes factores, moitas zonas rurais experimentan grandes complicacións para
romper co círculo vicioso de pobreza e exclusión, como a dinámica territorial da poboación ten
amosado durante os últimos 70 anos en toda Europa, aínda que con diferentes intensidades.
Se a limitación no acceso a servizos e recursos básicos é o que determina as situacións de
exclusión, os núcleos de poboación que pola súa localización xeográfica se atopan nesa situación
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deben ser considerados territorios excluídos socialmente. O concepto de exclusión territorial non
debe ser confundido cos aspectos territoriais ou a análise territorial da exclusión social. 26 Non se
refire a como se distribúen as persoas en situación de exclusión social no territorio, senón como
uns territorios (e, en xeral, as persoas que viven neles) sofren exclusión polo feito de estar
localizados neses asentamentos, non polos seus condicionantes persoais como nivel de renda ou
o nivel educativo, que é o que normalmente determinan a situación de exclusión. Estamos ante o
que podemos denominar "Territorios en Exclusión" que poden definirse en termos de "carencias"
ou "dificultades de acceso". Pero neste caso a dificultade non está motivada porque os individuos
non dispoñen dos suficientes "recursos" (ingresos, formación, cultura, saúde,…) que lles permitan
acceder aos bens e servizos básicos, senón que é a distancia entre a residencia dos individuos e a
localización dos servizos o que dificulta o acceso.
Se o obxectivo é acadar certo equilibrio territorial que faga sostible o mantemento da poboación
en gran parte do territorio no que se asenta actualmente, é necesario que no desenvolvemento
das políticas de inclusión social e nas accións concretas de loita contra a exclusión, a cuestión
territorial deba terse presente de xeito explícito, incorporándose novos indicadores para a súa
análise e seguimento. É lóxico que a dotación e localización de instalacións como escolas infantís,
centros de día ou centros de atención residencial se considere en relación directa co volume de
poboación, a estrutura por idade e sexo, os cambios previsibles a medio prazo e a súa distribución
territorial. Anticipar necesidades de gasto que permitan unha cobertura equitativa dos servizos
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públicos é unha condición necesaria para poder garantir a súa propia sustentabilidade. Por todas

24 Na análise da exclusión social é a miúdo considerase que os excluídos socialmente están localizados en áreas moi
concretas (por exemplo, os barrios de vivendas sociais), separadas do resto da sociedade, que se converten polo tanto en
espazos excluídos. Estas zonas nas que os seus habitantes viven nunha situación de exclusión social ou de concentración
espacial da pobreza, vincúlanse ao concepto de marxinación. Non obstante, a orixe da exclusión nestes espazos non é o
territorio e a súa falta de acceso a determinados bens e servizos, senón as propias características das persoas e grupos
residentes.
25
Consejo Económico y Social España. Informe 01/2018 sobre El medio rural y su vertebración social y territorial.
26 Fernández Fernández, M. and Riveiro, D., 2018. A exclusión territorial como unha forma de manifestación dos procesos
de exclusión social. Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades, no. 30.
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estas razóns, ademais dos aspectos cuantitativos mencionados, o cambio demográfico ten unha
importante dimensión territorial que debe ser considerada e que require unha planificación
interdisciplinar e máis rigorosa. En resume, as dificultades de acceso aos servizos básicos agravan
os factores comúns que causan a pobreza e a exclusión social, e fan que as persoas desfavorecidas
nas zonas rurais resulten dobremente excluídas, sendo precisamente ese o motivo polo que estas
persoas poden abandonar estes núcleos rurais. En todo caso, recordar que os principios de
proximidade e accesibilidade non son algo novo. Xa en 1994, a carta de Aalborg sinalaba a
necesidade de promover a proximidade dos cidadáns aos espazos, servizos e equipamentos
públicos como principios básicos para a sustentabilidade territorial e a mellora da calidade de
vida.
A DISPERSIÓN DA POBOACIÓN: UNHA SINGULARIDADE QUE REQUIRE MEDIDAS ESPECIFICAS
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Galicia, como a maior parte de Europa, é unha sociedade que envellece como resultado do avance
da esperanza de vida unido a unha forte redución na taxa de fecundidade. O cambio demográfico
é un desafío común a toda á sociedade europea. Pero ademais, Galicia mostra un poboamento
disperso con máis de 30.000 entidades de poboación (cerca da metade do conxunto de España,
cando só supón o 5,7% do total de poboación), moitas das cales non superan os 100 residentes
(en concreto o 98% dos núcleos, onde viven case 600.000 galegos). A distribución espacial da
poboación en Galicia é singular e tense convertido nun desafío de enormes dimensións, tanto
para a política de cohesión social como para achegar un equilibrio territorial real.
Os datos de Eurostat (GEOSTAT 2011) revelan dous elementos singulares na distribución da
poboación galega con respecto a outras rexións e países europeos. En primeiro lugar, Galicia ten
unha superficie deshabitada baixa en relación a Europa e sobre todo a España. Só o 13% das celas
da grella de 1 km2 en territorio español están poboadas, a porcentaxe máis baixa da Unión
Europea. En Galicia o 62% das celas contan con poboación unha cifra semellante á de países como
Francia, Italia e Alemaña onde o 68%, 57%, e 60% das celas da grella teñen un número positivo
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de habitantes.
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Gráfico 8. Relación entre Densidade e Área Poboada en Europa.
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Porcentaxe de celas habitadas

Fonte: Elaboración a partir de IGE. Distribución espacial das características da poboación de Galicia
por cuadrícula de 1km2 e GEOSTAT population grid 2011.

En segundo lugar, a poboación española está moi concentrada mentres que a galega está moi
dispersa, pero con importantes puntos de concentración da poboación nas áreas urbanas. En
concreto, cada cela de cuadrícula poboada en España alberga, de media, 737 habitantes, o
segundo valor máis alto da Unión Europea e moi por riba de países como Holanda (546), Francia
(168), Alemaña (376) ou Italia (453). En Galicia a densidade por quilometro cadrado poboado é
aproximadamente de 142 habitantes, significativamente inferior á media europea e claramente
inferior á de Portugal (255), Polonia (196) ou Escocia (200). Se temos en conta a densidade de
poboación tradicional (proporción de habitantes sobre a superficie total), en Galicia esta
densidade está moi próxima á de España (94 habitantes por quilómetro cadrado), sendo similar á
media europea e próxima aos valores de Francia e Portugal, con 114 e 119 habitantes por
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quilómetro cadrado, respectivamente.
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Táboa 1. Clasificación das cuadrículas de 1km2 en función da poboación (Comparte información xa
presentada na Táboa 7 do tomo I – PEG 22-30).
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Intervalo

% cuadrículas totais

% poboación total

Galicia

España

Galicia

España

0 habitantes

38,3%

87,7%

0,00%

0,00%

De 1 a 20 habitantes

27,3%

2,8%

2,87%

0,36%

De 21 a 49 habitantes

15,3%

2,0%

5,70%

0,72%

De 50 a 99 habitantes

8,8%

2,0%

6,94%

1,50%

De 100 a 499 habitantes

7,9%

3,2%

18,65%

7,87%

De 500 a 999 habitantes

1,1%

0,8%

8,42%

6,28%

De 1.000 a 2.499 habitantes

0,7%

0,7%

12,90%

12,85%

De 2.500 a 4.999 habitantes

0,3%

0,4%

11,05%

13,98%

De 5.000 a 9.999 habitantes

0,1%

0,2%

11,41%

17,20%

Mais de 10.000 habitantes

0,1%

0,2%

22,06%

39,26%

Fonte: Elaboración a partir de IGE. Distribución espacial das características da poboación de Galicia
por cuadrícula de 1km2 e INE Indicadores para celdas de 1 km2 y cartografía dixitalizada asociada.

A elevada dispersión da poboación supón que unha amplía parte do territorio galego (o 27,3%) se
caracterice como de baixa densidade (menos de 20 habitantes por quilómetro cadrado). En España
supón só o 2,8% da superficie e no conxunto de Europa acada o 16%, tendo en conta países
considerados de moi baixa densidade como os nórdicos. 27 Pero ao mesmo tempo, Galicia conta
con celas cunha densidade poboacional moi elevada nas áreas urbanas de Vigo e A Coruña (máis
de 30.000 habitantes por quilómetro cadrado), claramente por riba das celas de máxima
densidade de Bélxica (29.100), Alemaña (23.379), Grecia (28.880), Inglaterra (20.477) ou Países
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Baixos (23.485). 28

A despoboación e un fenómeno xeralizado que afecta ao 50% dos concellos de España, pero que se concentra
territorialmente e tamén en termos de poboación en Galicia cando temos en conta o territorio non habitado. Non
obstante cando se cuantifica a intensidade do problema o punto de atención concéntrase en Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Estremadura e Aragón.
28
Vigo é a única área metropolitana española cun nivel de superficie construída per cápita superior á media das áreas
metropolitanas da OCDE, o que confirma a coexistencia en Galicia de dous modelos de poboamento extremos. Fonte:
Regiones y ciudades de la OCDE en un vistazo (OCDE regions and cities at a glance). Nota de país – España
27
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Galicia ofrece, por tanto, un modelo de poboamento híbrido e moi polarizado con elementos de
zonas de alta densidade de poboación xunto con áreas de forte despoboamento, nun contexto
xeral onde domina a dispersión “non planificada” da poboación nunha gran parte do territorio. A
estrutura da poboación e as tendencias demográficas actuais indican que o escenario máis
probable para Galicia nos próximos anos é unha diminución do número total de habitantes e un
incremento do peso do segmento de maior idade, agravando o fenómeno de envellecemento que
leva producindo desde fai xa bastantes anos. Por suposto, este escenario, como confirman as
proxeccións de poboación elaboradas por distintos organismos e institucións, non vai ser
homoxéneo xeograficamente, polo que se vai a incrementar o xa existente desequilibrio
territorial. A especialización xeográfica da economía concentra cada vez máis, a creación de
riqueza e emprego nas cidades e nas zonas costeiras, cun risco crecente de despoboación de
extensas áreas rurais do interior de Galicia. Os evidentes desequilibrios territoriais fan necesaria
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a articulación de respostas individuais para lograr unha maior xustiza social. Con todo, a estrutura
do hábitat e ordenación do territorio poden ser tamén parte da solución: a xustiza social require
equidade territorial, e polo tanto unha organización territorial e dos servizos que non agrave as
desigualdades.

AFRONTAR O RETO DENDE A PLANIFICACIÓN
Ser capaces de ofrecer desde as administracións públicas un sistema de servizos sociais básicos
xusto e equitativo para toda a poboación convértese, nestas condicións, nun reto de enormes
dimensións, xa que en moitas ocasións vai chocar de xeito frontal coa esixencia social de ser
sostible e eficiente na provisión destes bens e servizos. Moito máis, cando a dinámica nos últimos
anos da poboación galega ofrece dous resultados extremos: núcleos que ameazan con quedarse
baleiros, fronte a núcleos e concellos que non paran de medrar e atraer mozos doutras áreas de
Galicia. Estes últimos son os 71 concellos que incrementaron a súa poboación dende o inicio deste
século e que, ou están na área funcional dalgunha das sete grandes cidades galegas, ou en
primeira liña de costa. Cada ano que pasa está máis consolidado por un lado o Eixe Atlántico
litoral e por outro unha Galicia interior que se despoboa e desertiza, sen capacidade de
renovación demográfica endóxena. O transvase de poboación cara ás áreas urbanas ten
importantes repercusións territoriais con amplas zonas da Galicia interior (pero tamén da
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costeira) desertizadas. No último ano (2021) Galicia sumou 10 núcleos máis ao seu listado de
pobos abandonados para sumar un total de 1.873 (o que supó o 50% dos existentes en España).
Pero ademais, Galicia conta con 2.340 entidades onde oficialmente só residen unha ou dúas
persoas (o 70% dos núcleos que están a punto de desaparecer no conxunto de España). Polo tanto,
Galicia asiste a un importante despoboamento do rural, onde case un 12% das súas entidades
están xa deshabitadas ou a punto de desaparecer.
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O declive poboacional que soporta Galicia incide nas oportunidades reais e na calidade de vida
das persoas que habitan amplas áreas do seu territorio, o que se presenta como un desafío
territorial de equidade e de sustentabilidade para o Estado Social. Cómpre, logo, minimizar e
compensar os efectos dun círculo vicioso que relaciona declive demográfico, envellecemento,
déficit de servizos sociais e despoboamento. Este círculo é xa unha realidade para gran parte do
territorio rural galego. Afrontar esta nova situación require, en primeiro lugar, identificar co
máximo detalle posible onde e cando as persoas e comunidades atopan serias dificultades para
desenvolver un proxecto de vida equiparable ao que se pode desenvolver noutras zonas do seu
país. Cómpre tamén identificar cal é a dinámica recente a escala local da poboación en Galicia e
que factores están a influír nesa dinámica e por último, faise tamén necesario repensar e
planificar os servizos públicos en xeral e os de benestar en particular, para que esas persoas
poidan atopar resposta ás súas necesidades humanas básicas e ao desenvolvemento das súas
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capacidades ao longo de todo o ciclo vital, en calquera dos asentamentos poboacionais de Galicia.
Seguramente non sexa posible facer social e económicamente viables todos os territorios en
declive demográfico de Galicia, pero moitos deles teñen un potencial real en termos de inclusión
social e laboral que debe ser considerado na planificación e nas actuacións desenvolvidas polos
diferentes niveis territoriais dos poderes públicos. Tamén debemos ser conscientes, que a
exclusión territorial non pode definirse só en termos dos servizos sociais. A falta de recursos
educativos, sanitarios ou financeiros son dimensións tan relevantes como a existencia de servizos
para a inclusión, a conciliación familiar e a autonomía das persoas. A exclusión territorial ten
efectos sobre a política social, pero tamén afecta transversalmente a toda a acción pública e a
todas as esferas da vida privada, polo que require dunha resposta global.
Non obstante, é importante contestar á cuestión de que pode facer a política social a favor da
inclusión territorial. O mandato legal obriga ás administracións públicas a levar a cabo un
desenvolvemento económico equilibrado e sostible para o conxunto do territorio. Tamén a lei
dispón que todas as persoas dispoñan dun nivel axeitado de servizos e de oportunidades. Polo
tanto, a resposta a esta primeira pregunta é afirmativa. Pero, entón, ¿que pode facer a
administración pública?
Unha posibilidade é adoptar unha actitude pasiva. Se consideramos que non é posible cambiar a
dinámica poboacional con actuacións directas ou indirectas, as accións deberán ir dirixidas a
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asegurar o aceso aos servizos sociais alí onde se demanden. A administración guiará a súa
actuación á luz da demanda existente en cada momento, e con esta actitude podería reforzarse
o círculo vicioso. Se a demanda é “insuficiente”, é posible que non se ofreza o servizo ou se ofreza
en condicións distintas ás que se producirían en caso dunha maior demanda. Se non está
dispoñible o servizo nas condicións desexadas, mudamos de residencia, se mudamos de residencia
a demanda redúcese, se non temos demanda suficiente (redución da poboación) non se ofrece o
servizo nas mesas condicións.
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Unha segunda posibilidade é adoptar unha actitude proactiva e preguntarse cales son as
condicións que se poden mellorar para facer as zonas en declive máis atractivas e, tamén,
preguntarse como é posible facer esta labor desde os servizos educativos, sanitarios, deportivos,
culturais ou sociais. Esta actitude tería sentido se observamos que a xente cambia de residencia
por diferenzas nas condicións de vida (especialmente do acceso e calidade dos servizos públicos).
Segundo os datos do censo, pouco máis do 40% dos galegos viven no mesmo concello onde
naceron. No caso dos concellos nos que a dinámica de crecemento foi máis forte, o peso dos
nacidos no concello é moi reducido, o que supón que a dinámica poboacional dos mesmos ten
pouco que ver coa súa taxa de fecundidade e moito máis cos movementos migratorios interiores.
Polo tanto, é preciso preguntarse cales son os motivos que provocan estes movementos internos,
que son os finalmente responsables dos importantes desequilibrios territoriais que coñecemos
dende fai xa moitas décadas e que as políticas pasadas, non foron quen de mudar. A literatura
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académica inclínase por analizar diferentes motivacións para cambiar de residencia, priorizando
os argumentos económicos (procura de emprego e mellora salarial), formativos, ou residenciais
(procura de melloras na calidade de vida). Os motivos de migración varían coa idade,
concentrándose os motivados pola procura de melloras na calidade de vida, no momento de
formar un fogar e cando se alcanza a idade de xubilación. En ambos casos os servizos sociais,
educativos e sanitarios poden ter un papel relevante nesa decisión e ser un elemento substancial
na fixación de poboación.
En consecuencia, a sostibilidade de calquera unidade poboacional depende fundamentalmente da
súa densidade urbana (poboación, vivendas e territorio) e das súas comunicacións co resto de
unidades centrais (é dicir, distancia en tempo aos servizos básicos, públicos e privados, entre os
que teñen unha gran relevancia os servizos sociais). Agora ben, neste sentido é necesario
circunscribir unha base xeográfica e socioeconómica que recolla as características destas
unidades poboacionais. Dentro deste contexto, os límites administrativos rexionais son
demasiado grandes para este tipo de análise e incluso a unidade municipal pode ser pouco
apropiada en determinadas zonas xeográficas, onde o asentamento da poboación en núcleos
dispersos podería falsear as análises baseadas na poboación e na densidade referida ao conxunto
da unidade administrativa como acabamos de mostrar. Polo tanto, pode ser prioritario aproveitar
entidades de poboación que sirvan coma núcleos de impulso para dar soporte ás contornas rurais
próximas e frear o seu abandono. Este é o obxectivo dos 26 nodos para o equilibrio do territorio
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fixados nas Directrices para a Ordenación do Territorio de Galicia (DOTGALICIA) aprobadas en
febreiro de 2011 e que son definidos na mesma norma como “un conxunto de núcleos distribuídos
por todo o territorio capaces de acoller funcións urbanas básicas, garantir o acceso da poboación
rural aos servizos que a sociedade actual require e para proporcionar unha estrutura de
poboamento viable, xestionar o territorio e aproveitar as oportunidades existentes nel.”
Os Nodos para o equilibrio do territorio, son 26 municipios distribuídos por todo o territorio que
deben permitir acceder á poboación rural da súa área de influencia aos bens e servizos básicos
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que a sociedade actual demanda. O obxectivo é proporcionar unha estrutura de asentamentos
rurais viables, que permitan xestionar o territorio e aproveitar as oportunidades existentes. Esta
proposta propón focalizar os esforzos nun número reducido de municipios.
Se no que estamos interesados é na planificación das políticas educativas, laborais, de protección
social, así como na prestación de servizos sociais e sanitarios, tan relevante é coñecer o número
de potenciais usuarios como onde estes estarán localizados no futuro próximo. Por iso, é
imprescindible descender territorialmente na análise da política de cohesión social e territorial.
A actual distribución da poboación en Galicia obedece en gran medida á distribución desigual das
oportunidades económicas e á diferenzas na calidade de vida desas localizacións, que vinculamos
á accesibilidade a bens e servizos públicos e persoais. Se queremos modificar o comportamento
observado e frear o despoboamento de vastas zonas rurais interiores, debemos orientar as
políticas nestes dous ámbitos (favorecer a actividade económica e facilitar o acceso a servizos
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básicos) que deben coordinarse adecuadamente. Defender o principio da cohesión territorial
require o desenvolvemento de novas formas de coordinación e un novo modelo de ordenación
territorial que facilite a comunicación intermunicipal e interurbana. Non debemos pensar só no
espazo rural, os novos espazos metropolitanos están en risco de reproducir no seu interior as
desigualdades sociais e territoriais presentes noutros ámbitos xeográficos.
Unha ultima reflexión. Nos últimos dous anos o impacto da COVID-19 parece estar influíndo
timidamente no equilibrio entre rural e urbano, aínda que é demasiado axiña para valorar a
magnitude deste impacto. Os diferentes confinamentos vividos fixeron que gran parte da
poboación queira vivir máis preto da natureza. Tamén a posibilidade de traballar en remoto
(imposta a boa parte da poboación activa); a perda de ingresos como consecuencia dos ERTE ou
mesmo a perda de traballo fixeron que a poboación volva a vista cara a pequenas localidades
rurais, coa idea de que gozarán de maior liberdade, un medio ambiente máis saudable e un estilo
de vida máis barato. Se esta tendencia será un efecto permanente ou se, pola contra, unha vez
rematada a pandemia, a tendencia invertérase, é algo que está por ver. O reto de atraer
poboación ás zonas rurais está en curso. 29 O seguinte paso é conseguir fixar a esta poboación,
para o que será imprescindible reforzar o papel vertebrador das cidades medianas; aumentar a
diversificación produtiva dos concellos máis pequenos; e garantir o acceso aos servizos,
mellorando as conexións de transporte e as infraestruturas tecnolóxicas, entre outras iniciativas.
No momento actual pechar a brecha dixital debe estar entre as primeiras prioridades. Nun
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contexto de elevada dispersión da poboación, o traballo a distancia é unha posible alternativa de
desenvolvemento e prestación de servizos eficiente. Non obstante, contar con esta posibilidade
require que unha gran parte da poboación teña acceso a conexións a Internet rápidas e eficientes.

29 Entre xaneiro 2020 e xaneiro 2021 os concellos de mais de 30:000 habitantes perderon mais de 7500 residentes, mentres
que os concellos de menos de 1.000, ganaron 33 residentes. No ano anterior os concellos grandes gañaron 5.800
residentes mentres que os pequenos perderon 411 residentes.

279

TOMO II – PEG 22-30

133085

Galicia é a Comunidade de España menos cuberta pola infraestrutura dixital con só o 50% dos
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

edificios conectados a fibra en 2019 30 fronte o 90% en Madrid e o País Vasco.

OCDE (2020), A capacidade de traballo remoto é mo diferente por CC.AA. o que supón importantes diferencias no
impacto económico e social da imposición de restricións a mobilidade diaria. http://www.oecd.org/coronavirus/policyresponses/capacity-for-remote-working-can-affect-lockdown-costs-differently-across-places-0e85740e/.
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PA 4.1 Promover unha educación inclusiva e de calidade.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

4.1

Título da PA

Promover unha educación inclusiva e de calidade

ODS

4. Educación de calidade
10. Redución das desigualdades
4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

421A - Dirección e servizos xerais de educación

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

OP

de

422A - Educación infantil, primaria e ESO
422C - Ensinanzas universitarias
422D - Educación especial
422E - Ensinanzas artísticas
422G - Ensinanzas especiais
422H - Outras ensinanzas
422I - Formación e perfeccionamento do profesorado
422M - Ensinanza secundaria , formación profesional e outras ensinanzas
423A - Servizos e axudas complementarias da ensinanza
423B - Prevención do abandono escolar
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Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
4.1.1 Reforzar o sistema educativo do ensino infantil e de primaria mediante a reforma e a
modernización dos sistemas educativos, dos centros educativos sostibles e accesibles e o
desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital.
4.1.2 Reforzar o sistema educativo en educación secundaria mediante a reforma e a modernización dos
sistemas educativos, dos centros educativos sostibles e accesibles e o desenvolvemento de novas
capacidades para a economía dixital.
4.1.3 Elevar a participación na formación profesional dos graos básico, medio e superior, e cursos de
especialización, en particular nas modalidades relacionadas co tecido produtivo (DUAL), mellorando a
súa calidade, a súa personalización, capacidades de innovación, emprendemento e internacionalización,
nunha relación estreita coas empresas e coas competencias necesarias na estrutura produtiva de
Galicia.
4.1.4 Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que de resposta ás necesidades do
alumnado e do mercado laboral. Acadar unha maior integración das universidades galegas co tecido
económico e social, non só no ámbito da investigación, senón tamén no ámbito da docencia e recuperar
o liderado da Universidade como motor de cambio da sociedade galega. Fomentar a colaboración entre
as universidades e a súa internacionalización e afondar na especialización dos campus.
4.1.5 Diminuír o fracaso escolar, reducir o abandono educativo temperán e mellorar os resultados
educativos especialmente do alumnado con necesidades educativas especiais e do alumnado con
necesidades específicas.
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4.1.6 Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis vinculado á innovación e a
investigación educativa, dirixido á mellora da súa práctica docente.
4.1.7 Reforzar o sistema educativo do ensino especial e das ensinanzas de réxime especial, mediante a
reforma e a modernización dos sistemas educativos, en especial no que atinxe ao dominio efectivo
dunha terceira lingua.
4.1.8 Promover unha educación accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de acceso do alumnado
ao sistema educativo e reforzar a función que desempeña a educación, xunto coas familias, na plena
realización dos dereitos humanos, a paz, o exercicio responsable da cidadanía local e global, a igualdade
de xénero, o desenvolvemento sustentable e a saúde.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

•
•

•

•
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•

Acadar un rendemento escolar por enriba da media europea, reducindo aínda máis o fracaso escolar
e o abandono educativo temperán e mellorar os resultados educativos do conxunto do alumnado,
en especial do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (alumnado con
necesidades educativas especiais, dificultade de aprendizaxe, altas capacidades, alumnado
estranxeiro, etc.).
Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de
acceso do alumnado ao sistema educativo galego.
Reforzar o sistema educativo mediante a súa adaptación aos novos retos, a modernización,
incluídas as infraestruturas, e o desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital e
as vocacións científicas, perfeccionando o sistema plurilingüe. Apostar por un modelo de formación
permanente do profesorado máis vinculado á innovación e a investigación educativa, consolidando
o uso das tecnoloxías dixitais.
Elevar a cualificación do alumnado na FP de grao medio e superior, mellorando a súa calidade.
Aumentar a participación en formación profesional dual e aprendizaxe práctica, establecendo unha
relación directa coas empresas e axustando as competencias impartidas á estrutura produtiva de
Galicia.
Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que dea resposta ás necesidades do
alumnado e do mercado laboral. Acadar unha maior integración das universidades galegas co tecido
económico e social, non só no ámbito da investigación, senón tamén no ámbito da docencia e
recuperar o liderado da Universidade como motor de cambio da sociedade galega. Fomentar a
colaboración entre as universidades, a súa internacionalización e afondar na especialización dos
campus. Aumentar a transparencia e a rendición de contas das Universidades galegas.
Adaptar a rede escolar á menor demanda. Mellorar a eficiencia dos recursos escolares e reforzar
as redes escolares no rural. Utilizar ferramentas dixitais para mellorar a prestación do transporte
escolar e pechar fendas nas competencias dixitais.
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OE 4.1.1. Reforzar o sistema educativo do ensino infantil e de primaria mediante a reforma
e a modernización dos sistemas educativos, dos centros educativos sostibles e accesibles
e o desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.01

Título do OE

Reforzar o sistema educativo do ensino infantil e de primaria mediante a reforma
e a modernización dos sistemas educativos, dos centros educativos sostibles e
accesibles e o desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital.

Planificación
relacionada

Plan de arquitectura pedagóxica
Estratexia de Educación Dixital
Estratexia de Idiomas

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Estratexia de convivencia e inclusión

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422A - Educación infantil, primaria e ESO

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de abandono escolar temperán na educación e na formación diminuíu continuamente desde
2012, ata situarse no 12,0% (15,5% no caso dos homes e 8,2% nas mulleres). Existe un diferencial
positivo co conxunto de España (16,0%), aínda que hai 2,1 puntos de distancia á media europea.

•

O 62,5% da poboación entre 25 e 64 anos completou como mínimo a 2ª etapa da ensinanza
secundaria, mellorando 5 puntos nos últimos catro anos (2017-2020). Hai diferenzas significativa
por sexo, a porcentaxe nos homes é do 58,7% fronte ao 66,3% nas mulleres. Esta porcentaxe é
lixeiramente inferior á conxunto do Estado pero hai case 20 puntos de diferenza coa media da UE.

•

A UE fixou o obxectivo de reducir a proporción do alumnado de 15 anos cun baixo nivel de
comprensión lectora, matemáticas e coñecementos científicos a menos do 15% en 2020. Cos datos
do Informe PISA de 2018 Galicia acada ese obxectivo en comprensión lectora e competencias en
ciencia, mellorando os datos de España e a UE, como tamén ocorre en coñecementos de
matemáticas, aínda que a porcentaxe é do 18,5%.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Consolidar un rendemento escolar por enriba da media europea, reducindo aínda máis o fracaso
escolar e o abandono educativo temperán e mellorar os resultados educativos do conxunto do
alumnado, en especial do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (alumnado con
necesidades educativas especiais, dificultade de aprendizaxe, altas capacidades, alumnado
estranxeiro, etc.).
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•

Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de
acceso do alumnado ao sistema educativo galego.

•

Reforzar o sistema educativo mediante a súa adaptación aos novos retos, a modernización,
incluídas as infraestruturas, e o desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital e
as vocacións científicas, perfeccionando o sistema plurilingüe. Apostar por un modelo de formación
permanente do profesorado máis vinculado á innovación e a investigación educativa, consolidando
o uso das tecnoloxías dixitais.

•

Introducir sistemas de avaliación da calidade do ensino e do financiamento de proxectos.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Dotar a todos os centros educativos dun mínimo de medios tecnolóxicos adecuado.

•

Investir en eficiencia enerxética nos centros educativos.

•

Ampliacións e novos centros educativos máis sustentables e flexibles

•

Fomentar o desenvolvemento dun ecosistema educativo dixital de alto rendemento.

•

Maior presencia da educación dixital e contextos híbridos de ensinanza

•

Reforzar os métodos de aprendizaxe baseados na innovación e a tecnoloxía.

•

Revisar a situación do plurilingüísimo, desde o punto de vista das esixencias para a impartición das
linguas estranxeiras.

•

Incrementar o persoal nativo nas aulas para a impartición de linguas estranxeiras.

•

Conseguir que o currículo sexa áxil e eficaz.

•

Mellorar resultados educativos (o que inclúe desenvolver procesos de avaliación de resultados do
sistema).

•

Levar a cabo procesos de avaliación do sistema educativo para a medición de resultados

•

Continuar co labor de reforzo dos equipos de orientación

•

Reforzar os recursos de orientación e adaptalos ás necesidades do alumnado, especialmente nas
etapas de transición

•

Individualizar o máximo posible o ensino, para dar resposta ás necesidades individuais do alumnado

GRUPOS DESTINATARIOS

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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Verificación:
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Centros docentes e nenos e nenas de ensino infantil e de primaria.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Redución do consumo anual de enerxía primaria en edificios públicos

Kwh/ano

Centros docentes con rendemento enerxético mellorado

Numero

Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación
subvencionadas

Número

Actuacións de mellora en centros educativos

Número

Novos postos escolares.

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Mulleres

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Mulleres

Número

Capacidade das aulas de instalacións educativas novas ou modernizadas

Número

Centros públicos apoiados para o desenvolvemento dos servizos, produtos

Número

e procesos dixitais

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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INDICADOR
Taxa de idoneidade aos 10 anos de idade.

Porcentaxe

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de
avaliación do alumnado de educación primaria.

Porcentaxe

Usuarios anuais das instalacións de educación novas ou modernizadas

Número

Consumo anual primario de enerxía dos centros

Kw/hora

Usuarios de novos produtos, servizos e aplicacións dixitais novas ou melloradas

Número
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OE 4.1.2. Reforzar o sistema educativo en educación secundaria mediante a reforma e a
modernización dos sistemas educativos, dos centros educativos sostibles e accesibles e o
desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.02

Título do OE

Reforzar o sistema educativo en educación secundaria mediante a reforma e a
modernización dos sistemas educativos, dos centros educativos dos centros
educativos sostibles e accesibles e o desenvolvemento de novas capacidades
para a economía dixital
Plan de arquitectura pedagóxica
Estratexia de Educación Dixital
Estratexia de Idiomas

Planificación
relacionada

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Estratexia de convivencia e inclusión

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422M - Ensinanza secundaria , formación profesional e outras ensinanzas (parte)

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de abandono escolar temperán na educación e na formación diminuíu continuamente desde
2012, ata situarse no 12,0% (15,5% no caso dos homes e 8,2% nas mulleres). Existe un diferencial
positivo co conxunto de España (16,0%), aínda que hai 2,1 puntos de distancia á media europea.

•

A taxa de idoneidade aos 15 anos sitúase no 72,4% no curso 18-19, lixeiramente por enriba da media
nacional. A súa evolución é ascendente nos últimos anos, no curso 09-10 a taxa era do 60,6%.

•

O 62,5% da poboación entre 25 e 64 anos completou como mínimo a 2ª etapa da ensinanza
secundaria, mellorando 5 puntos nos últimos catro anos (2017-2020). Hai diferenzas significativa
por sexo, a porcentaxe nos homes é do 58,7% fronte ao 66,3% nas mulleres. Esta porcentaxe é
lixeiramente inferior á conxunto do Estado pero hai case 20 puntos de diferenza coa media da UE.

•

A UE fixou o obxectivo de reducir a proporción do alumnado de 15 anos cun baixo nivel de
comprensión lectora, matemáticas e coñecementos científicos a menos do 15% en 2020. Cos datos
do Informe PISA de 2018 Galicia acada ese obxectivo en comprensión lectora e competencias en
ciencia, mellorando os datos de España e a UE, como tamén ocorre en coñecementos de
matemáticas, aínda que a porcentaxe é do 18,5%.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Consolidar un rendemento escolar por enriba da media europea, reducindo aínda máis o fracaso
escolar e o abandono educativo temperán e mellorar os resultados educativos do conxunto do
alumnado, en especial do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (alumnado con
necesidades educativas especiais, dificultade de aprendizaxe, altas capacidades, alumnado
estranxeiro, etc.).

•

Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de
acceso do alumnado ao sistema educativo galego.

•

Reforzar o sistema educativo mediante a súa adaptación aos novos retos, a modernización,
incluídas as infraestruturas, e o desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital e
as vocacións científicas, perfeccionando o sistema plurilingüe. Apostar por un modelo de formación
permanente do profesorado máis vinculado á innovación e a investigación educativa, consolidando
o uso das tecnoloxías dixitais.

•

Introducir sistemas de avaliación da calidade do ensino e do financiamento de proxectos

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Dotar a todos os centros educativos dun mínimo de medios tecnolóxicos adecuado.

•

Investir en eficiencia enerxética nos centros educativos.

•

Ampliacións e novos centros educativos máis sustentables e flexibles

•

Fomentar o desenvolvemento dun ecosistema educativo dixital de alto rendemento.

•

Maior presencia da educación dixital e contextos híbridos de ensinanza

•

Reforzar os métodos de aprendizaxe baseados na innovación e a tecnoloxía.

•

Revisar a situación do plurilingüísimo, desde o punto de vista das esixencias para a impartición das
linguas estranxeiras.

•

Incrementar o persoal nativo nas aulas para a impartición de linguas estranxeiras.

•

Conseguir que o currículo sexa áxil e eficaz.

•

Mellorar resultados educativos (o que inclúe desenvolver procesos de avaliación de resultados do
sistema).

•

Levar a cabo procesos de avaliación do sistema educativo para a medición de resultados

•

Continuar co labor de reforzo dos equipos de orientación

•

Reforzar os recurso de orientación e adaptalos ás necesidades do alumnado, especialmente nas
etapas de transición

•

Individualizar o máximo posible o ensino, para dar resposta ás necesidades individuais do alumnado

GRUPOS DESTINATARIOS
Centros docentes e nenos e nenas de ensino secundario e bacharelato
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Redución do consumo anual de enerxía primaria en edificios públicos

Kwh/ano

Centros docentes con rendemento enerxético mellorado

Número

Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación
subvencionadas

Número

Actuacións de mellora en centros educativos

Número

Novos postos escolares.

Número

Número de efectivos

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Mulleres

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Mulleres

Número

Capacidade das aulas de instalacións educativas novas ou modernizadas

Número

Centros públicos apoiados para o desenvolvemento dos servizos, produtos

Número

e procesos dixitais

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida
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INDICADOR
Taxa de idoneidade aos 14 anos de idade.

Porcentaxe

Abandono educativo temperán

Porcentaxe

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de
avaliación do alumnado de educación secundaria.

Porcentaxe

Usuarios anuais das instalacións de educación novas ou modernizadas

Número

Consumo anual primario de enerxía dos centros

Kw/hora

Usuarios de novos produtos, servizos e aplicacións dixitais novas ou melloradas

Número

288

TOMO II – PEG 22-30

133094

OE 4.1.3. Elevar a participación na formación profesional dos graos básico, medio e
superior, e cursos de especialización, en particular nas modalidades relacionadas co tecido
produtivo (DUAL), mellorando a súa calidade, a súa personalización, capacidades de
innovación, emprendemento e internacionalización, nunha relación estreita coas empresas
e coas competencias necesarias na estrutura produtiva de Galicia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.03

Título do OE

Elevar a participación na formación profesional dos graos básico, medio e
superior, e cursos de especialización, en particular nas modalidades relacionadas
co tecido produtivo (DUAL), mellorando a súa calidade, a súa personalización,
capacidades de innovación, emprendemento e internacionalización, nunha
relación estreita coas empresas e coas competencias necesarias na estrutura
produtiva de Galicia.

Planificación
relacionada

Estratexia de Formación Profesional Galicia 2030
Plan de nova arquitectura pedagóxica
Estratexia de Educación Dixital
Estratexia de convivencia e inclusión

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422K - Ensinanzas pesqueiras (parte)

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

422L - Capacitación e extensión agroforestal (parte)
422M - Ensinanza secundaria , formación profesional e outras ensinanzas (parte)

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de abandono escolar temperán na educación e na formación diminuíu continuamente desde
2012, ata situarse no 12,0% (15,5% no caso dos homes e 8,2% nas mulleres). Existe un diferencial
positivo co conxunto de España (16,0%), aínda que hai 2,1 puntos de distancia á media europea.

•

O 14,20% do alumnado de ensinanzas de réxime xeral está matriculado en ciclos formativos de
formación profesional (FP). O alumnado de FP, practicamente dobra o alumnado de bacharelato
(164%). O alumnado da FP de grao superior no curso 21-22 case iguala o alumnado de bacharelato

•

O alumnado de formación profesional medrou un 37% nos últimos 10 anos, e un 69% nos últimos
15 anos.

•

O 62,5% da poboación entre 25 e 64 anos completou como mínimo a 2ª etapa da ensinanza
secundaria, mellorando 5 puntos nos últimos catro anos (2017-2020). Hai diferenzas significativa
por sexo, a porcentaxe nos homes é do 58,7% fronte ao 66,3% nas mulleres. Esta porcentaxe é
lixeiramente inferior á conxunto do Estado pero hai case 20 puntos de diferenza coa media da UE.

•

En 2020 a porcentaxe da poboación de 16 a 24 anos que nin traballan, nin estudan, nin reciben
formación é do 5,2%, reducíndose 4 puntos nos últimos 5 anos.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Elevar a participación na formación profesional, nos graos básico, medio e superior, e cursos de
especialización, e en particular naquelas modalidades nas que colabora o tecido produtivo.

•

Afondar na personalización da formación profesional, adaptando a formación ás necesidades do
tecido produtivo galego, especialmente as xurdidas da transformación dixital e ecolóxica, así coma
dos sectores emerxentes. Adaptación e reciclaxe da formación e do profesorado ás novas
demandas.

•

Mellorar as capacidades de innovación, dixitalización, emprendemento e internacionalización dos
centros, do profesorado e do alumnado de formación profesional de Galicia.

•

Incrementar as capacidades de inserción laboral do capital humano de Galicia a través do
recoñecemento das competencias adquiridas pola experiencia, e do complemento desas
competencias con formación axustada, que permita ao dito capital mellorar a súa empregabilidade.

•

Mellora na calidade a través do desenvolvemento de redes de centros de excelencia, que
desenvolvan a súa actividade en base a estándares de calidade.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Definir unha oferta integrada, inclusiva e adaptada as necesidades dos sectores produtivos e do
territorio galego

•

Desenvolver procedementos de avaliación, recoñecemento e acreditación das competencias
profesionais adquiridas pola experiencia laboral, en colaboración co tecido produtivo e os axentes
do mercado laboral.

•

Impulso da innovación apicada e da dixitalización nos centros educativos e nas ensinanzas de
formación profesional.

•

Impulso ao emprendemento en colaboración co tecido emprendedor de Galicia

•

Promoción da difusión de boas prácticas e intercambio de experiencias , tanto do alumnado como
do profesorado, con outros países.

•

Posta en valor da rede de centros de excelencia, a través do aseguramento da calidade no seu
funcionamento e na formación do seu capital humano, o profesorado.

GRUPOS DESTINATARIOS

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Persoas que cursan ensinanzas de Formación Profesional (de grao básico, medio e superior, e cursos de
especialización).
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CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de efectivos

Número

Participantes en ciclos formativos. Homes

Número

Participantes en ciclos formativos. Mulleres

Número

Participantes no procedemento de acreditación de competencias profesionais.
Homes

Número

Participantes no procedemento de acreditación de competencias profesionais.
Mulleres

Número

Participantes que realizaron as ensinanzas de formación profesional pola
modalidade de FP dual. Homes

Número

Participantes que realizaron as ensinanzas de formación profesional pola
modalidade de FP dual. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Alumnado que opta pola formación profesional de grao medio fronte ao
bacharelato.
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OE 4.1.4. Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que de resposta ás
necesidades do alumnado e do mercado laboral. Acadar unha maior integración das
universidades galegas co tecido económico e social, non só no ámbito da investigación,
senón tamén no ámbito da docencia e recuperar o liderado da Universidade como motor de
cambio da sociedade galega. Fomentar a colaboración entre as universidades e a súa
internacionalización e afondar na especialización dos campus.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.04

Título do OE

Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que de resposta ás
necesidades do alumnado e do mercado laboral. Acadar unha maior integración
das universidades galegas co tecido económico e social, non só no ámbito da
investigación, senón tamén no ámbito da docencia e recuperar o liderado da
Universidade como motor de cambio da sociedade galega. Fomentar a
colaboración entre as universidades e a súa internacionalización e afondar na
especialización dos campus.

Planificación
relacionada

Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-2026

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422C – Ensinanzas universitarias

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Supérase o obxectivo de Europa 2020 consistente en lograr que o número de persoas con educación
superior de entre 30 e 34 anos acade o 40%, xa que en 2018 é do 46,1%.

•

A taxa de paro dos graduados universitarios galegos foi do 8,8% (situación laboral en 2019 dos
graduados no curso 13-14), oito décimas por enriba da media nacional. As menores taxas rexístranse
nas ciencias da saúde e en informática.

•

O 15,3% dos graduados non volvería a realizar estudos universitarios e un 25,3% cursaría unha
carreira distinta.

•

O 24,7% dos graduados universitarios do curso 13-14 residiron fóra de España ao rematar a carreira.
Esta cifra é do 22% no conxunto de España. Un 34% cambiaron a súa residencia a outra provincia
española.

•

A taxa de paro dos titulados de máster foi do 6,6%, por debaixo da media nacional. O 11,2% dos
titulados de máster completa un doutorado, a media nacional é do 9,7%. A porcentaxe dos homes
é do13,2% e a das mulleres do 9,9%.

•

O 13,5% dos titulados de máster non volvería a realizar estudos universitarios, esta porcentaxe a
nivel nacional é do 9,3%. Un 20% realizaría un máster distinto.
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•

A participación das persoas adultas (de 25 a 64 anos) na aprendizaxe é do 11,6% en 2020. Por sexos
a participación é 2,0 puntos máis alta no caso das mulleres.

•

En 2020 a porcentaxe da poboación de 16 a 24 anos que nin traballan, nin estudan, nin reciben
formación é do 5,2%, reducíndose 4 puntos nos últimos 5 anos.

•

A taxa de emprego dos graduados universitarios de Galicia do curso 2013-14 en 2018 foi do 83,3%,
inferior á media nacional.

•

Durante o período 2017-21, incorporáronse ao SUG, 13 novos graos e 21 novos másters
universitarios.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que de resposta ás necesidades do
alumnado e do mercado laboral.

•

Acadar unha maior integración das universidades galegas co tecido económico e social, non só no
ámbito da investigación, senón tamén no ámbito da docencia e recuperar o liderado da Universidade
como motor de cambio da sociedade galega.

•

Fomentar a colaboración entre as universidades, a súa internacionalización, e afondar na
especialización dos campus.

•

Mellorar os sistemas de avaliación da calidade do ensino universitario.

•

Ampliar a educación universitaria para acompañar aos graduados ao longo da súa traxectoria
profesional.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Mellorar e completar o mapa de titulacións adaptado ás novas profesións, e evitando reiteracións.

•

Articular un sistema universitario sustentable (relacionado coa existencia de titulacións cun
número moi reducido de alumnado).

•

Establecer mecanismos que permitan unha maior comunicación empresa-universidade. Dispoñer
de canles para que as empresas trasladen as súas demandas en relación cos perfís profesionais que
precisan.

•

Potenciar as relacións empresa-universidade en todos os ámbitos e non só nas titulacións
tecnolóxicas.

•

Incrementar o nivel práctico da formación universitaria e mellorar a súa orientación cara ao
desempeño profesional.

•

Desenvolvemento de novas modalidades de titulacións como títulos duais, abertos e dobres.

•

Potenciar os máster que melloren a calidade e a empregabilidade dos máster universitarios.

•

Fomentar a complementariedade dos coñecementos tecnolóxicos e os coñecementos humanísticos
e sociais.

GRUPOS DESTINATARIOS
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
Persoas que cursan estudos universitarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Alumnado beneficiario por bolsas. Homes

Número

Alumnado beneficiario por bolsas. Mulleres

Número

Alumnado matriculado no sistema universitario de Galicia. Homes

Número

Alumnado matriculado no sistema universitario de Galicia. Mulleres

Número

Campus de especialización acreditados

Número

Novos graos implantados no SUG

Número

Novos másters implantados no SUG

Número

Másters co selo de excelencia

Número

Graos duais

Número

Centros docentes innovadores

Número

Actividades de reciclaxe e formación continua

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INDICADOR
Taxa de graduación universitaria (só grao).

Porcentaxe

Taxa de emprego dos egresados universitarios

Porcentaxe
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OE 4.1.5. Diminuír o fracaso escolar, reducir o abandono educativo temperán e mellorar os
resultados educativos especialmente do alumnado con necesidades educativas especiais e
do alumnado con necesidades específicas.
Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.05

Título do OE

Diminuír o fracaso escolar, reducir o abandono educativo temperán e mellorar
os resultados educativos especialmente do alumnado con necesidades
educativas especiais e do alumnado con necesidades específicas

Planificación
relacionada

Estratexia de Educación Dixital
Estratexia de Idiomas

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Estratexia de convivencia e inclusión

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

423B – Prevención do abandono escolar

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de abandono escolar temperán na educación e na formación diminuíu continuamente desde
2012, ata situarse no 12,0% (15,5% no caso dos homes e 8,2% nas mulleres). Existe un diferencial
positivo co conxunto de España (16,0%), aínda que hai 2,1 puntos de distancia á media europea.

•

A taxa de idoneidade aos 15 anos sitúase no 72,4% no curso 18-19, lixeiramente por enriba da media
nacional. A súa evolución é ascendente nos últimos anos, no curso 09-10 a taxa era do 60,6%.

•

A UE fixou o obxectivo de reducir a proporción do alumnado de 15 anos cun baixo nivel de
comprensión lectora, matemáticas e coñecementos científicos a menos do 15% en 2020. Cos datos
do Informe PISA de 2018 Galicia acada ese obxectivo en comprensión lectora e competencias en
ciencia, mellorando os datos de España e a UE, como tamén ocorre en coñecementos de
matemáticas, aínda que a porcentaxe é do 18,5%.

•

En 2020 a porcentaxe da poboación de 16 a 24 anos que nin traballan, nin estudan, nin reciben
formación é do 5,2%, reducíndose 4 puntos nos últimos 5 anos.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Consolidar un rendemento escolar por enriba da media europea, reducindo aínda máis o fracaso
escolar e o abandono educativo temperán e mellorar os resultados educativos do conxunto do
alumnado, en especial do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (alumnado con
necesidades educativas especiais, dificultade de aprendizaxe, altas capacidades, alumnado
estranxeiro, etc.).

•

Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de
acceso do alumnado ao sistema educativo galego.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fortalecemento da atención á diversidade.

•

Continuar co labor de reforzo dos equipos de orientación.

•

Reforzar os recurso de orientación e adaptalos ás necesidades do alumnado, especialmente nas
etapas de transición.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas que cursan estudos de educación primaria e secundaria

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Número de efectivos

Número

Participantes en programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento
(PMAR). Homes

Número

Participantes en programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento
(PMAR). Mulleres

Número

Participantes en programas de reforzo, orientación e apoio -PROA. Homes

Número

Participantes en programas de reforzo, orientación e apoio -PROA. Mulleres

Número

Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de Formación.
Homes

Número

Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de Formación.
Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INDICADOR
Abandono educativo temperán

Porcentaxe

Taxa de idoneidade aos 15 anos de idade.

Porcentaxe
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OE 4.1.6 .Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis vinculado
á innovación e a investigación educativa, dirixido á mellora da súa práctica docente.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.06

Título do OE

Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis vinculado
á innovación e a investigación educativa, dirixido á mellora da súa práctica
docente.

Planificación
relacionada

Estratexia de Educación Dixital
Estratexia de Idiomas

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Estratexia de convivencia e inclusión

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422I - Formación e perfeccionamento do profesorado

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

No ano 2020 participaron en accións formativas da Rede de Formación do sistema educativo un
total de 51.515 docentes, dos cales 13.145 foron homes e 38.370 mulleres.

•

En 2020 o 88% dos profesores que cursaron actividades formativas obtiveron unha titulación

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Apostar por un modelo de formación permanente do profesorado máis vinculado á innovación e a
investigación educativa, dirixido á mellora da súa práctica docente.

•

Fomentar o reciclaxe profesional do profesorado, de xeito que se manteña actualizado á realidade
existente en cada momento e aliñado coas demandas do sistema educativo.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Incentivar a formación do persoal docente (e que a participación en accións formativas teña efectos,
positivos ou negativos no nivel do recoñecemento/desempeño profesional).

•

Proporcionar ao persoal docente formación en: - Novas tecnoloxías. - Idiomas. - Metodoloxías
didácticas (máis alá da aprendizaxe por proxectos).

297

TOMO II – PEG 22-30

133103

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Elaborar unha programación formativa integral, desde a formación inicial, pasando polo acceso á
profesión e formación permanente, recollida nun estatuto docente e no marco dunha carreira
profesional.

•

Devolver ao persoal docente as condicións laborais e retributivas de épocas pasadas (anteriores
aos anos de axustes económicos).

•

Maior colaboración das familias e respecto ao labor do profesorado

GRUPOS DESTINATARIOS
Profesorado da educación pública

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Centros que participan en PFPP.

Número

Participantes en actividades de formación (Homes)

Número

Participantes en actividades de formación (Mulleres)

Número

Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de Formación.
Homes

Número

Persoal docente que participa en accións formativas da Rede de Formación.
Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Profesorado que obtén unha acreditación trala súa participación en actividades
formativas
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OE 4.1.7. Reforzar o sistema educativo do ensino especial e das ensinanzas de réxime
especial, mediante a reforma e a modernización dos sistemas educativos, en especial no
que atinxe ao dominio efectivo dunha terceira lingua.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.07

Título do OE

Reforzar o sistema educativo do ensino especial e das ensinanzas de réxime
especial, mediante a reforma e a modernización dos sistemas educativos, en
especial no que atinxe ao dominio efectivo dunha terceira lingua.

Planificación
relacionada

Plan de arquitectura pedagóxica
Estratexia de Educación Dixital

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Estratexia de Idiomas

ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

422D – Educación especial

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

422E – Ensinanzas artísticas
422G – Ensinanzas especiais
422H – Outras ensinanzas

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A participación das persoas adultas (de 25 a 64 anos) na aprendizaxe é do 11,6% en 2020. Por sexos
a participación é 2,0 puntos máis alta no caso das mulleres.

•

A porcentaxe da poboación de 16 a 24 anos que nin traballan, nin estudan, nin reciben formación é
do 9,1%, reducíndose 3 puntos e medio nos últimos 4 anos.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de
acceso do alumnado ao sistema educativo galego.

•

Reforzar o sistema educativo mediante a súa adaptación aos novos retos, a modernización,
incluídas as infraestruturas, e o desenvolvemento de novas capacidades para a economía dixital e
as vocacións científicas, perfeccionando o sistema plurilingüe. Apostar por un modelo de formación
permanente do profesorado máis vinculado á innovación e a investigación educativa, consolidando
o uso das tecnoloxías dixitais.

•

Introducir sistemas de avaliación da calidade do ensino e do financiamento de proxectos.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Accións de mellora das condicións de seguridade, funcionalidade, habitabilidade e accesibilidade
dos centros existentes.

•

Creación de novos postos escolares mediante a construción de novos centros ou ampliación dos
existentes, co correspondente equipamento asociado.

•

Axudas á gratuidade da educación especial.

GRUPOS DESTINATARIOS
Alumnado do sistema educativo do ensino especial e das ensinanzas de réxime especial

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Capacidade de coidado de nenos ou de infraestruturas de educación
subvencionadas

Número

Actuacións de mellora en centros educativos

Número

Número de efectivos

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros públicos. Mulleres

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Homes

Número

Alumnado matriculado en centros privados concertados. Mulleres

Número

Actuacións de estudo, difusión e promoción

Número

Entidades beneficiadas.

Número

Alumnado beneficiario por bolsas. Homes

Número

Alumnado beneficiario por bolsas. Mulleres

Número

Alumnado matriculado en ensinanzas artísticas e deportivas. Homes

Número

Alumnado matriculado en ensinanzas artísticas e deportivas. Mulleres

Número

Alumnado matriculado nas Escolas Oficiais de Idiomas. Homes

Número

Alumnado matriculado nas Escolas Oficiais de Idiomas. Mulleres

Número

Títulos emitidos polas EOIs. Homes

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Alumnado promovido por idioma (inglés) nas EOI

Número

OE 4.1.8. Promover unha educación accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de
acceso do alumnado ao sistema educativo e reforzar a función que desempeña a
educación, xunto coas familias, na plena realización dos dereitos humanos, a paz, o
exercicio responsable da cidadanía local e global, a igualdade de xénero, o
desenvolvemento sustentable e a saúde.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.01.08

Título do OE

Promover unha educación accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de
acceso do alumnado ao sistema educativo e reforzar a función que desempeña a
educación, xunto coas familias, na plena realización dos dereitos humanos, a paz,
o exercicio responsable da cidadanía local e global, a igualdade de xénero, o
desenvolvemento sustentable e a saúde

Planificación
relacionada
ODS

4. Educación de calidade

OP

OP 4 iv) Mellorar a calidade, a eficacia e a pertinencia dos sistemas de educación
e de formación para o mercado de traballo, con vistas a apoiar a adquisición de
competencias crave, incluídas as capacidades dixitais;

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

421A - Dirección e servizos xerais de educación

de

1. Educación, formación e aprendizaxe permanente

423A - Servizos e axudas complementarias da ensinanza

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de abandono escolar temperán na educación e na formación diminuíu continuamente desde
2012, ata situarse no 12,0% (15,5% no caso dos homes e 8,2% nas mulleres). Existe un diferenzal
positivo co conxunto de España (16,0%), aínda que hai 2,1 puntos de distancia á media europea.

•

O persoal de atención á diversidade: orientadores, coidadores, PT, AL, ILSE acadou a cifra de 4.778
profesionais no curso 2020-2021 fronte aos 3.434 no curso 2015-2016 , un incremento do 40%.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
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•

Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os obstáculos de
acceso do alumnado ao sistema educativo galego.

•

Reforzar a función que desempeña a educación, xunto coas familias, na plena realización dos
dereitos humanos, a paz, o exercicio responsable da cidadanía local e global, a igualdade de xénero,
o desenvolvemento sustentable e a saúde.

•

Favorecer un entorno propicio para fillos de familias inmigrantes co fin de garantir a súa plena
inclusión na sociedade.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Accións de posta a disposición do alumnado que requira recursos educativos complementarios
necesarios.

•

Mellorar as competencias clave, en especial en comunicación lingüística do alumnado.

•

Introducir nas titulacións universitarias contidos educativos que se lle esixen ao ensino secundario:
educación en valores, pensamento crítico etc.

•

Maior grao de colaboración das familias no labor educativo (o que implica maior respecto pola
función do profesorado e non poñer en cuestión permanentemente o labor docente).

GRUPOS DESTINATARIOS
Alumnado de ensino primario e secundario

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Poboación escolar que esta cuberta polos servizos públicos electrónicos
educativos

Persoas

Centros que participan no programa plurilingüe.

Número

Entidades beneficiadas.

Número

Número de accións de información, formación, sensibilización en materia de
violencia de xénero.

Número

Centros que participan en proxectos de innovación educativa

Número

Centros que participan en avaliacións do sistema educativo

Número

Número de avaliacións do sistema educativo

Número

Alumnado con dereito a reserva de praza no sistema de transporte público
regular de uso xeral

Número

Alumnado beneficiario por accións de facilitación de material escolar. Homes

Porcentaxe

302

TOMO II – PEG 22-30

133108

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Alumnado beneficiario por accións de facilitación de material escolar. Mulleres

Porcentaxe

Alumnado beneficiario do transporte escolar. Homes

Porcentaxe

Alumnado beneficiario do transporte escolar. Mulleres

Porcentaxe

Alumnado beneficiario dos comedores escolares. Homes

Porcentaxe

Alumnado beneficiario dos comedores escolares. Mulleres

Porcentaxe

Alumnado participante en programas en inmersión lingüística. Homes

Número

Alumnado participante en programas en inmersión lingüística. Mulleres

Número

Alumnado usuario de libros dixitais. Homes

Número

Alumnado usuario de libros dixitais. Mulleres

Número

Alumnado premiado. Homes

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Alumnado beneficiario dos servizos e das axudas complementarios da
ensinanza.

Porcentaxe

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de
avaliación do alumnado de educación primaria.

Porcentaxe

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de
avaliación do alumnado de educación secundaria.

Porcentaxe

303

TOMO II – PEG 22-30

133109

PA 4.2 Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en particular ás persoas máis
desfavorecidas e apoiar a integración socioeconómica da poboación retornada e
inmigrante.
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

4.2

Título da PA

Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en particular ás persoas máis
desfavorecidas e apoiar a integración socioeconómica da poboación retornada e
inmigrante

ODS

1. Fin da pobreza
5. Igualdade de xénero

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

10. Redución das desigualdades

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo

Programas
gasto

311A -Dirección e servizos xerais de promoción social

de

Capítulo III: Protección e inclusión social

312A - Protección e inserción social
312C - Servizos sociais relativos ás migracións
313C - Servizos sociais comunitarios
312D - Programa de atención á dependencia
312E - Promoción da autonomía persoal e prevención da dependencia para
persoas con discapacidade e as persoas maiores
313B - Accións para a igualdade, protección e promoción da muller
313D - Protección e apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
4.2.1 Dotar de integridade un sistema de garantía de ingresos para que as persoas sen recursos ou
con insuficiencia destes podan cubrir as súas necesidades básicas.
4.2.2 Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situacións de vulnerabilidade, pobreza ou
exclusión social e loitar contra calquera forma de discriminación ademais de garantir a igualdade de
oportunidades e o acceso aos servizos públicos da poboación retornada e inmigrante.
4.2.3 Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en situación de
dependencia e atender as necesidades derivadas da mesma.
4.2.4 Mellorar a atención social e a calidade de vida das persoas con discapacidade e das persoas
maiores, garantindo a accesibilidade universal e fomentando a eliminación de calquera tipo de
barreira que impida a súa participación en termos de igualdade, así como previr as situacións de
dependencia.
4.2.5 Acadar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, impulsando unha maior e mellor
participación das mulleres en todos os ámbitos sociais e profesionais e nos procesos de toma de
decisións.
4.2.6 Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias articulando
unha resposta global e coordinada.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•
•

•
•

•

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•
•
•
•
•

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

Consolidar un sistema de garantía de ingresos para que as persoas con carencia de recursos
económicos en situación ou risco de exclusión social poidan acceder aos recursos básicos.
Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situacións de vulnerabilidade, pobreza ou
exclusión social e loitar contra calquera forma de discriminación ademais de garantir a igualdade
de oportunidades e o acceso aos servizos públicos da poboación retornada e inmigrante. Mellorar
os itinerarios personalizados e avaliar os seus resultados, vencellar os servizos sociais e de
emprego en torno a os itinerarios.
Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia
e atender as necesidades derivadas da mesma.
Mellorar a atención social e a calidade de vida das persoas con discapacidade e das persoas maiores,
garantindo a accesibilidade universal e fomentando a eliminación de calquera tipo de barreira que
impida a súa participación en termos de igualdade, así como previr as situacións de dependencia.
Acadar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, impulsando unha maior e mellor
participación das mulleres en todos os ámbitos sociais e profesionais e nos procesos de toma de
decisións.
Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias articulando unha
resposta global e coordinada.
Garantir a igualdade de oportunidades e o acceso ao mercado laboral e aos servizos públicos da
poboación retornada e inmigrante.
Mellorar a cobertura socioasistencial á emigración galega e á poboación retornada e inmigrante.
Facilitar o retorno orientado e amparado a Galicia de galegos e galegas no exterior, persoas de
segunda e terceira xeración que poidan asentarse en Galicia.
Vender un modo de vida galego, para posicionar Galicia como lugar atraínte para residir e traballar,
coa finalidade de dinamizar demográficamente a nosa comunidade co incremento da poboación
foránea.
Fortalecer os programas de apoio para o reforzo escolar e a superación dos desfasamentos
lingüísticos e traballar pola plena inclusión nas aulas.
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OE 4.2.1. Dotar de integridade un sistema de garantía de ingresos para que as persoas sen
recursos ou con insuficiencia destes podan cubrir as súas necesidades básicas.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.01

Título do OE

Dotar de integridade un sistema de garantía de ingresos para que as persoas sen
recursos ou con insuficiencia destes podan cubrir as súas necesidades básicas

Planificación
relacionada

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2021-2027 horizonte 2030
1. Fin da pobreza
2. Fame cero

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

ODS
OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

14. Renda mínima

Programas
gasto

312A - Protección e inserción social

de

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

De acordo cos datos de EUROSTAT, no ano 2019 o número de persoas en situación ou risco de
pobreza e exclusión social na UE-27 era de 91.370.000, é dicir, un 20,9% da poboación, en España
11.765.000 persoas, o que representa o 25,3% da poboación. En Galicia o número de persoas en risco
de pobreza ou exclusión social en 2019 foi de 504.582, en termos porcentuais un 18,8%, moi por
baixo da media de España.

•

En 2011 a porcentaxe de persoas en risco de pobreza ou exclusión social era do 22,1%; diminuíndo
en algo máis de tres puntos ata situarse en 2019 no 18,8% da poboación galega.

•

En 2019 o indicador AROPE é máis baixo en Galicia que en España e na UE-27 tamén para os tres
indicadores que o compoñen. A taxa de risco de pobreza en Galicia (15,2%) é máis baixa que en
España e que na UE-27; a porcentaxe de persoas que viven en fogares con carencia material severa
(3,6%) é un punto máis baixa que en España e case 2 puntos por debaixo da UE-27; por último, o
8,2% de persoas de 0 a 59 anos que viven en fogares con baixa intensidade de ingresos de traballo
é un valor similar á UE-27 e 2,6 puntos inferior a España.

•

A taxa de risco de pobreza ou exclusión social mostra valores máis elevados entre a poboación
nova, así como na estranxeira, nos fogares monoparentais con nenos e mozos a cargo e nos que
teñen unha baixa intensidade de traballo.

•

En 2019, o fogar composto por un adulto con nenos e mozos a cargo é o tipo de fogar que presenta
unha taxa máis elevada, en concreto do 46,4%. A continuación séguelle o fogar formado por só un
adulto cun 28,2%.

•

En canto a aspectos territoriais, a provincia de Ourense é a que presenta a maior taxa de risco de
pobreza ou exclusión social seguida de Pontevedra. Por baixo da media de Galicia, están as
provincias da Coruña e Lugo. No caso dos grandes municipios, os concellos de Ferrol (25,1%),
Ourense (22,7%), Lugo (21,7%), A Coruña (19,8%) e Pontevedra (19,3%) presentan unta taxa superior
á media galega, mentres que por debaixo se atopan Santiago de Compostela cun 13,6% e Vigo cun
17,0%.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Consolidar, dende a complementariedade, un sistema integrado de garantía de ingresos para a
cobertura das necesidades básicas e promoción da inclusión sociolaboral das persoas en pobreza
ou risco de estalo.

•

Achegar os recursos e os servizos necesarios aos nos fogares nos que habiten persoas en situación
de dependencia.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Configurar a implantación en Galicia dun sistema de garantía de ingresos no que operan Goberno
Central e a Comunidade autónoma a través de prestacións e axudas de atención ás necesidades
básicas e situacións sociais de emerxencia que se articulen desde a eficacia, eficiencia e
complementariedade con procesos e accións promotoras da inclusión sociolaboral.

•

Modificar a regulación da Renda de Inclusión Social de Galicia e das Axudas de Inclusión Social para
acadar maior impacto na abordaxe das situacións de pobreza e carencias derivadas e das medidas
de inclusión social ou sociolaboral asociadas.

•

Reforzar a coordinación entre os servizos de Emprego e Inclusión para dotar de maior coherencia
e integralidade os procesos de inclusión sociolaboral vinculados ao dispositivo

•

Consolidar vías de colaboración con entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de
servizos de atención social e ás necesidades básicas.

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas sen recursos ou escaseza e na que concorren, ademais, outros factores de vulnerabilidade ou
exclusión social

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Persoas perceptoras da RISGA. Homes

Número

Persoas perceptoras da RISGA. Mulleres

Número

Persoas beneficiadas. Homes

Número

Persoas beneficiadas. Mulleres

Número

Persoas en risco de exclusión atendidas para cobertura de necesidades básicas.
Homes

Número

Persoas en risco de exclusión atendidas para cobertura de necesidades básicas.
Mulleres

Número

307

TOMO II – PEG 22-30

133113

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Porcentaxe de persoas beneficiarias directas das prestacións sobre a poboación
(16-64 anos) en risco de pobreza

Porcentaxe

Número de fogares con carencia material severa

Porcentaxe

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

OE 4.2.2. Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situacións de vulnerabilidade,
pobreza ou exclusión social e loitar contra calquera forma de discriminación ademais de
garantir a igualdade de oportunidades e o acceso aos servizos públicos da poboación
retornada e inmigrante.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.02

Título do OE

Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situacións de vulnerabilidade,
pobreza ou exclusión social e loitar contra calquera forma de discriminación
ademais de garantir a igualdade de oportunidades e o acceso aos servizos
públicos da poboación retornada e inmigrante

Planificación
relacionada

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2021-2027 horizonte 2030.
Axenda Social Única de Galicia 2021-2024.
1. Fin da pobreza
2. Fame cero
3. Saúde e benestar
4. Educación de calidade
5. Igualdade de xénero
10. Redución das desigualdades

ODS

OP
Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais
3. Igualdade de oportunidades
4. Apoio activo para o emprego
Capítulo III: Protección e inclusión social
313C - Servizos sociais comunitarios
312C - Servizos sociais relativos ás migracións (P)

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

De acordo cos datos de EUROSTAT, no ano 2019 o número de persoas en situación ou risco de
pobreza e exclusión social na UE-27 era de 91.370.000, é dicir, un 20,9% da poboación, en España
11.765.000 persoas, o que representa o 25,3% da poboación. En Galicia o número de persoas en risco
de pobreza ou exclusión social en 2019 foi de 504.582, en termos porcentuais un 18,8%, moi por
baixo da media de España.

•

En 2011 a porcentaxe de persoas en risco de pobreza ou exclusión social era do 22,1%; diminuíndo
en algo máis de tres puntos ata situarse en 2019 no 18,8% da poboación galega.

308

TOMO II – PEG 22-30

133114

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

En 2019 o indicador AROPE é máis baixo en Galicia que en España e na UE-27 tamén para os tres
indicadores que o compoñen. A taxa de risco de pobreza en Galicia (15,2%) é máis baixa que en
España e que na UE-27; a porcentaxe de persoas que viven en fogares con carencia material severa
(3,6%) é un punto máis baixa que en España e case 2 puntos por debaixo da UE-27; por último, o
8,2% de persoas de 0 a 59 anos que viven en fogares con baixa intensidade de ingresos de traballo
é un valor similar á UE-27 e 2,6 puntos inferior a España.

•

A taxa de risco de pobreza ou exclusión social mostra valores máis elevados entre a poboación
nova, así como na estranxeira, nos fogares monoparentais con nenos e mozos a cargo e nos que
teñen unha baixa intensidade de traballo.

•

En 2019, o fogar composto por un adulto con nenos e mozos a cargo é o tipo de fogar que presenta
unha taxa máis elevada, en concreto do 46,4%. A continuación séguelle o fogar formado por só un
adulto cun 28,2%.

•

En canto a aspectos territoriais, a provincia de Ourense é a que presenta a maior taxa de risco de
pobreza ou exclusión social seguida de Pontevedra. Por baixo da media de Galicia, están as
provincias da Coruña e Lugo. No caso dos grandes municipios, os concellos de Ferrol (25,1%),
Ourense (22,7%), Lugo (21,7%), A Coruña (19,8%) e Pontevedra (19,3%) presentan unta taxa superior
á media galega, mentres que por debaixo se atopan Santiago de Compostela cun 13,6% e Vigo cun
17,0%.

•

A evolución da taxa de risco de pobreza e da taxa de risco pobreza ou de exclusión social da
poboación estranxeira en Galicia no período 2011-2019 pon de manifesto a peor situación deste
colectivo en relación coa poboación de orixe española, situándose en 2019 en 32,9 puntos por riba
en taxa de risco de pobreza e 37,3 en taxa de risco de pobreza ou exclusión social, polo que é aínda
peor a situación da poboación extraese na sociedade galega.

•

A taxa de desemprego da poboación estranxeira, especialmente no caso das mulleres, situouse en
2019 nun 28,2% (12,5 puntos por riba da taxa das mulleres españolas). No caso dos homes a taxa en
2019 foi do 21,3% (8,5 puntos por riba da taxa dos homes españois)

•

Do total da poboación estranxeira en Galicia en 2019, un 29,9% non tiña ningún tipo de ingresos, o
que indica unha situación crítica para a subsistencia, e un 11,0% recibe ingresos a través de
prestacións

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Promover a inclusión sociolaboral das persoas en risco de exclusión a través de procesos
personalizados que consideren a especificidade da contorna territorial de residencia

•

Facilitar o acceso aos servizos ás persoas que residen en áreas en exclusión territorial, promovendo
a mobilidade da poboación e a prestación a través a través de servizos de atención itinerantes,
garantido a dispoñibilidade de servizos de transporte e facilitando a atención online trala formación
necesaria en TIC.

•

Desenvolver accións integrais que fomenten a diversidade e a igualdade de trato e a loita contra
todo tipo de discriminación para aumentar a inclusión socio-laboral, a contratación e o emprego
por conta propia das persoas inmigrantes e outras persoas en situación de vulnerabilidade, puntual
ou crónica.

•

Aumentar os recursos de formación profesional básica e os cursos para a obtención de certificados
de profesional e o seu acceso, a través do apoio na preparación do exame para adquirir o certificado
de competencias clave.

•

Contemplar a inmigración como un activo potencial relacionado co reto demográfico, na medida en
que contribúe á renovación xeracional e á dinamización social, laboral e económica.
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•

Impulsar a integración socioeconómica de comunidades marxinadas.

•

Impulsar a responsabilidade social empresarial, recoñecendo o seu compromiso a través do selo de
empresa inclusiva, e promover a colaboración da iniciativa privada nos obxectivos de inclusión
social das persoas e familias máis vulnerables.

•

Mellorar a accesibilidade para as persoas máis vulnerables aos servizos de atención sanitaria,
sociais e de orientación, formación e educación, dando una resposta axeitada as súas necesidades,
incluíndo a eliminación dos estereotipos.

•

Promover unha educación accesible e inclusiva, especialmente entre adolescentes e adultos con
baixa cualificación, que reduza o abandono educativo temperán e o fracaso escolar, mellore os
niveis de cualificación e dote aos cidadáns e cidadás das habilidades e competencias, persoais e
profesionais, necesarias para a súa inserción no mercado de traballo e erradicación da pobreza e
exclusión social.

•

Facilitar o pleno desenvolvemento das persoas e unidades familiares máis vulnerables e atender as
necesidades derivadas das situacións de exclusión social e as familias con persoas con dependencia
ou menores a cargo, con especial atención á monoparentalidade, de cara a mellora da súa calidade
de vida.

•

Superar a fenda dixital como elemento de exclusión e paliar os efectos da transformación dixital
do mercado de traballo nos grupos de poboación en situación de vulnerabilidade e outros ata agora
non vulnerables que se ven afectados pola fenda dixital.

•

Romper co illamento e soidade das persoas maiores fomentando a súa participación na sociedade
mediante a intervención social grupal e comunitaria, tendo en conta que a soidade se manifesta de
maneira diferente nas zonas urbanas e nas rurais

•

Activar itinerarios integrados e personalizados de inserción, tendo en conta as diferenzas das zonas
rurais fronte as urbanas para mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de
exclusión social.

•

Definir novos modelos de formación profesional adaptada ás persoas en risco de exclusión.

•

Desenvolver modelos de acreditación de competencias adquiridas no estranxeiro e o
recoñecemento da experiencia laboral das persoas migrantes.

•

Previr o senfogarismo para evitar a súa aparición e consolidación e eliminar o chabolismo ou outras
situacións de infravivenda.

•

Garantir a adecuada atención especializada do sistema de saúde aos problemas de saúde mental,
como elemento asociado á exclusión, fomentando medidas de prevención desde a detección
temperá na escola á atención primaria de saúde.

•

Favorecer o acceso aos servizos básicos de calidade para toda a poboación e aproveitar o potencial
inclusivo do sector primario de cara a poñer fin ao círculo de exclusión territorial, ademais da
produción doutras externalidades positivas como a economía verde ou a economía social que
ofrecen moitas posibilidades en canto á integración dos grupos de poboación en situación de
vulnerabilidade.

•

Apostar pola implementación de políticas que promovan o desenvolvemento comunitario como
elemento vertebrador da cohesión social e a sustentabilidade do sistema.

•

Favorecer a inmigración e a acollida da poboación recentemente chegada ás áreas rurais con
políticas integrais de benvida e acollida a novos/as residentes.
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Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Promover a atención e acompañamento técnico e social a través do deseño e desenvolvemento de
itinerarios de inclusión social ou sociolaboral a participantes en risco ou situación de pobreza e/ou
exclusión social

•

Deseñar e desenvolver de programas especificamente dirixidos a atender factores de
vulnerabilidade e a súa interseccionalidade en persoas e grupos desfavorecidos

•

Promover proxectos de dinamización sociocomunitaria en áreas en exclusión territorial

•

Apoiar o desenvolvemento de programas de servizos sociais básicos e específicos de inclusión social
realizados polas corporacións locais; e accións promotoras da inclusión social desenvolvidas polas
entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais.

•

Manter a rede de servizos sociocomunitarios

•

Considerar a exclusión territorial como barrera á inserción sociolaboral. Ter en conta os problemas
asociados á mobilidade como un importante obstáculo para o acceso á formación e o emprego.

•

Identificar as zonas de concentración de poboación e localizar as áreas con servizos, de cara a unha
mellor planificación e distribución territorial dos recursos.

•

Definir exactamente os territorios afectados polo fenómeno da exclusión territorial; determinar se
efectivamente son as áreas rurais afastadas de núcleos de poboación importantes ou outro tipo de
zonas.

•

Facilitar formación no uso da e-administración para facilitar o acceso aos recursos.

•

Garantir os recursos técnicos e humanos adecuados e suficientes para o desenvolvemento dos
itinerarios, delimitando responsabilidades e garantindo a decisión da persoa.

•

Redefinir os IPI´s, aumentando os acompañamentos personalizados.

•

Activar mecanismos de coordinación intersectorial e interadministrativa para simplificar o
desenvolvemento dos itinerarios integrados.

•

Implantar instrumentos de seguimento e control dos servizos prestados no ámbito da inserción
socio laboral; avaliar tanto a acción da Administración pública como a das entidades colaboradoras.

•

Desenvolver protocolos de coordinación entre as entidades e axentes con competencia en emprego
con fin de optimizar as oportunidades de formación e emprego das mulleres vítimas de violencia
de xénero.

•

Establecer mecanismos áxiles para identificar ás mulleres máis vulnerables.

•

Promover itinerarios dirixidos a sectores menos feminizados e precarizados para as mulleres
vulnerables.

•

Impulsar a formación en sectores innovadores e con oportunidades de emprego no ámbito rural
(forestal, actividades de transformación, enerxías renovables etc.).

•

Promover a inclusión na Formación Profesional regrada, proporcionando os medios necesarios,
adaptándoa ás características de grupos de persoas con características similares e realizando unha
adaptación curricular axeitada.

•

Efectuar unha revisión completa da formación profesional para os colectivos en risco de exclusión
que podería incluír:
o

Recuperar a formación AFD experimental.
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•

o

Impulsar centros de “segundas oportunidades” (nos que se traballan competencias
básicas).

o

Reformular a FP Dual, para adaptala aos perfís das persoas demandantes, co fin de
reducir o fracaso escolar e proporcionar alternativas máis flexibles a estas persoas.

Flexibilizar distintos requisitos que afectan á poboación migrante para facer valer a súa formación
no mercado laboral:
o

Establecer un sistema autonómico alternativo de acreditación das competencias que
permita recoñecer a profesionalidade a través do sistema de acreditación de unidades
de competencia.

o

Unificar todos os criterios relacionados coa inscrición das persoas migrantes nas
oficinas de emprego.

•

Facilitar o acceso á formación do Servizo Público de Emprego de Galicia, en concreto aos cursos
AFD a todas as persoas migrantes, con independencia de se teñen ou non permiso de traballo.

•

Promover proxectos empresariais no medio rural para que as persoas inmigrantes se asenten
nestas contornas.

•

Articular plans integrais de acollida de maneira que se conecten os fluxos de inmigrantes con
oportunidades laborais tanto por conta allea como por conta propia. Por exemplo, desenvolver
procesos que faciliten o relevo interxeracional de negocios, especialmente no medio rural, a través
dun acompañamento de cando menos un ano.

•

Desenvolver os proxectos de inserción laboral vinculados á Risga por persoas profesionais
especializadas na orientación laboral, capaces de deseñar itinerarios realistas e factibles.

•

Ampliar e flexibilizar os recursos de apoio aos proxectos de inclusión de cada persoa, coa finalidade
de acadar unha boa adaptación ás súas circunstancias e necesidades persoais.

•

Establecer accións de discriminación positiva para mozas e mozos tutelados, extutetelados e
menores non acompañados/as.

•

Desenvolver políticas activas de emprego para a creación de postos de traballo dignos, de calidade
e con sensibilidade cara aos colectivos en risco de exclusión social.

•

Erradicar o chabolismo e a infravivenda

•

Garantir o acceso á vivenda digna con programas de acompañamento social.

•

Elaborar un plan educativo específico para erradicar problemáticas que afectan en maior medida a
nenas e nenos xitanos: absentismo, fracaso escolar e abandono temperán dos estudos. Poñer en
marcha programas específicos de reforzo educativo.

•

Desenvolver medidas que favorezan o recoñecemento institucional da cultura xitana para a
eliminación dos prexuízos e estereotipos.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas en risco de pobreza ou exclusión social e en xeral persoas usuarias dos servizos sociais
comunitarios. O colectivo de inmigrantes e retornados á Comunidade Autónoma de Galicia
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes en situación ou risco de exclusión social. Homes

Número

Participantes en situación ou risco de exclusión social. Mulleres

Número

Persoas galegas residentes no exterior e retornadas. Homes

Número

Persoas galegas residentes no exterior e retornadas. Mulleres

Número

Persoas migrantes, participantes de orixe estranxeira, minorías. Homes

Número

Persoas migrantes, participantes de orixe estranxeira, minorías. Mulleres

Número

Persoas usuarias dos servizos sociais comunitarios con intervención social
aberta rexistrados no SIUSS. Homes

Número

Persoas usuarias dos servizos sociais comunitarios con intervención social
aberta rexistrados no SIUSS. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Taxa de risco de pobreza ou exclusión social

Porcentaxe

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social da poboación de nacionalidade
estranxeira en Galicia

Porcentaxe
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OE 4.2.3. Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en
situación de dependencia e atender as necesidades derivadas da mesma.
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Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.03

Título do OE

Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en
situación de dependencia e atender as necesidades derivadas da mesma

Planificación
relacionada

Plan de choque en Dependencia: simplificación normativa, administrativa,
reforzo de persoal.

ODS

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

OP

15. Pensións e prestacións de vellez

Pilar dos dereitos
sociais

312D - Programa de atención á dependencia

Programas
gasto

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

de

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Segundo a información proporcionada por IMSERSO o número de solicitudes de recoñecemento da
situación de dependencia e acceso ao Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD)
vixentes en Galicia en novembro de 2021 é de 77.833, un 2,86% sobre a poboación da rexión, dando
como resultado un total de 69.022 persoas beneficiarias con dereito a prestación (87,56% das
solicitudes), a maioría para axudas a domicilio (24.511), seguidas das prestacións económicas para
coidados familiares (15.143).

•

Evolución favorable da porcentaxe de persoas beneficiarias de prestación fronte ás persoas
beneficiarias con dereito a prestación (dun 82,36% en 2017 a 93,80% en novembro de 2021), e da
porcentaxe de persoas resolución que dá dereito a prestación ou servizo do SAAD.

•

En relación coa atención das persoas maiores identifícanse deficiencias de cobertura en Galicia,
tanto en termos absolutos como en relación coa media estatal. A principal fenda detéctase no
cociente de persoas maiores que reciben o servizo de teleasistencia que só é do 8,6%, fronte ao
18,5% da media de España. Tamén se advirten carencias na prestación económica de coidados
familiares que representa un porcentaxe de atención 11,25% inferior a media estatal e nas prazas
públicas residenciais cun 9,1% fronte ao 10,92% da media española.

•

Dous indicadores que si logran unha valoración máis positiva respecto á media estatal son os
relativos á porcentaxe do servizo de axuda no fogar, que representa case o dobre da media estatal,
e a súa intensidade horaria, moi superior a media española. A porcentaxe de beneficiarios en prazas
en Centros de Día para persoas maiores tamén é mi superior en Galicia (10,64%) fronte á media de
España (5,88%).

•

En conxunto, en Galicia o peso dos servizos profesionais do SAAD é do 80,3%, situándose 11,25%
por riba da media española, en terceira posición entre as comunidades con maior peso despois de
La Rioxa e Estremadura.
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Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Apostar pola atención social á dependencia e a discapacidade na súa contorna vital e social,
reforzando a provisión de recursos de proximidade.

•

Actuar de xeito preventivo para contribuír e aumentar a esperanza de vida libre de dependencia e
garantir os dereitos das persoas maiores, a non discriminación e a igualdade de oportunidades,
promovendo medidas coa perspectiva de xénero.

•

Achegar os recursos e os servizos necesarios aos fogares nos que habiten persoas en situación de
dependencia.

•

Facilitar o pleno desenvolvemento das persoas e unidades familiares máis vulnerables e atender as
necesidades derivadas das situacións de dependencia e das familias con persoas con dependencia
ou menores a cargo, con especial atención á monoparentalidade, de cara a mellora da súa calidade
de vida.

•

Impulsar a conciliación da vida familiar e laboral, fomentando a harmonización das
responsabilidades familiares e laborais entre homes e mulleres e favorecendo o acceso aos servizos
de coidado e atención de menores e persoas dependentes.

•

Crear emprego vinculado ao sistema para a autonomía e atención á dependencia e potenciar a
sinerxía co sistema sanitario

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Incremento dos servizos de atención residencial, atención diúrna, de axuda no fogar, de promoción
da autonomía en equipamentos especiais.

•

Incremento das prestacións económicas do SAAD

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas en situación de dependencia que, por razóns derivadas da idade, enfermidade ou discapacidade
e ligadas á falta ou a perda de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial, precisan a atención
doutra ou doutras persoas ou axudas importantes para realizar as actividades básicas da vida diaria ou,
no caso das persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental, de outros apoios para a súa
autonomía persoal

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia. Homes

Número

Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia. Mulleres

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
% de persoas atendidas sobre o total de persoas recoñecidas cun grao
implantado

Porcentaxe

OE 4.2.4. Mellorar a atención social e a calidade de vida das persoas con discapacidade e
das persoas maiores, garantindo a accesibilidade universal e fomentando a eliminación de
calquera tipo de barreira que impida a súa participación en termos de igualdade, así como
previr as situacións de dependencia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.04

Título do OE

Mellorar a atención social e a calidade de vida das persoas con discapacidade e
das persoas maiores, garantindo a accesibilidade universal e fomentando a
eliminación de calquera tipo de barreira que impida a súa participación en termos
de igualdade, así como previr as situacións de dependencia

Planificación
relacionada
ODS

3. Saúde e benestar

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais
12. Protección social
17. Inclusión das persoas con discapacidade
18. Coidados de longa duración
20. Acceso aos servizos esenciais

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

312E - Promoción da autonomía persoal e prevención da dependencia para
persoas con discapacidade e as persoas maiores
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Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Segundo a información dispoñible no Censo de persoas con discapacidade de Galicia, o número total
de persoas que se atopan nesta situación a 31 de decembro de 2020 é de 238.662. O 51,5% das
discapacidades preséntanse en mulleres.

•

A incidencia da discapacidade por sexo é moi diferente en función da idade. O 62,0% das persoas
de 75 ou máis anos que teñen unha discapacidade son mulleres, mentres que nos restantes grupos
de idade, son máis os homes que as mulleres.

•

A maioría das discapacidades da poboación galega son de tipo físico (55,1%). A continuación está a
de tipo mental (18,2%) e a sensorial (14,2%).

•

Atendendo ao grao de discapacidade, a porcentaxe maioritaria correspóndese coas persoas cun
grao de discapacidade do 33 ao 64% (o 56,8%). O grupo máis reducido, tanto para homes como para
mulleres, correspóndese coas persoas con maior grao de discapacidade (de 75% ou máis), cun 15,2%
dos homes e un 19,2% das mulleres.
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•

Tendencia ascendente desde 2014 da poboación que ten necesidades de atención e recursos por
presentar algún tipo de discapacidade, especialmente nos grupos de persoas de máis idade (a partir
dos 65 anos), que en 2020 supoñen o 53,2% do total das persoas que teñen recoñecidas unha
discapacidade.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Actuar de xeito preventivo para contribuír a aumentar a esperanza de vida libre de dependencia,
promocionar a autonomía persoal e garantir os dereitos das persoas maiores, a non discriminación
e a igualdade de oportunidades, promovendo medidas coa perspectiva de xénero.

•

Apostar pola atención social á dependencia e a discapacidade na súa contorna vital e social,
reforzando a provisión de recursos de proximidade. Apostar polo envellecemento activo e a
solidariedade interxeracional.

•

Establecer a prevención como obxectivo transversal nos sistemas de emprego, sanidade, vivenda e
educación, principalmente, para previr a perpetuación de situacións desfavorables con alto risco de
terminar nos servizos sociais nun estado da situación máis agravada e con maior complexidade de
intervención.

•

Facilitar o acceso da poboación maior ás comunicacións e ás redes tecnolóxicas.

•

Fomentar a I+D+i na atención, protección e promoción das persoas e os seus dereitos, de maneira
accesible e alcanzable, que lles permita acadar unha maior independencia.

•

Garantir a accesibilidade universal e fomentar a eliminación de calquera tipo de barreira que impida
a participación das persoas con discapacidade en termos de igualdade. Garantir a eliminación de
barreiras en todos os inmobles e instalacións das administracións públicas galegas.

•

Normalizar a imaxe das persoas con discapacidade e outorgarlles maior visibilidade nos medios de
comunicación.

•

Potenciar a figura do/a asistente persoal para facilitar a inclusión social das persoas en situación
de dependencia.

•

Visibilizar e apoiar o papel das persoas maiores como motor de cambio e a súa contribución ao
benestar familiar e promover o seu empoderamento.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fomentar actitudes positivas cara o coidado da saúde e a promoción da autonomía persoal:
fomento da actividade física e doutros hábitos de vida saudables, implantación de programas e
obradoiros prácticos de preparación para a xubilación.

•

Promover unha vida autónoma e activa, principalmente mediante solucións TIC e novos recursos
para actividades preventivas e hábitos saudables, con especial relevancia das accións destinadas a
reducir a fenda dixital entre as persoas maiores

•

Facilitar a accesibilidade universal como requisito para unha vida autónoma. Impulsar a
accesibilidade nos fogares para as persoas con diversidade con medidas de adaptación dos fogares
e outras achegas.

•

Fomentar o desenvolvemento do dereito do acceso ao emprego público das persoas con
discapacidade segundo a normativa vixente.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Promover o cumprimento das obrigas da empresa privada en materia de cotas de diversidade.

•

Promoción da formación e apoio ao aprendizaxe permanente das persoas maiores

•

Achegar os servizos sociais e asistenciais ao medio rural para promover que as persoas maiores
permanezan no seu domicilio e no seu contorno habitual durante o maior tempo posible

GRUPOS DESTINATARIOS
Persoas con discapacidade e persoas maiores con autonomía persoal e entidades que prestan os
servizos necesarios ás persoas con discapacidade e persoas maiores con autonomía persoal

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Participantes en programas de prevención da dependencia. Homes

Número

Participantes en programas de prevención da dependencia. Mulleres

Número

Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia. Homes

Número

Participantes nos servizos para persoas en situación de dependencia. Mulleres

Número

Participantes con discapacidade. Homes

Número

Participantes con discapacidade. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INDICADOR
Porcentaxe de poboación maior á que se dirixen os programas de prevención da
dependencia sobre a poboación maior de 55 anos

Porcentaxe

Porcentaxe de persoas con discapacidade que participan en programas de
promoción da autonomía persoal

Porcentaxe
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OE 4.2.5. Acadar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, impulsando unha
maior e mellor participación das mulleres en todos os ámbitos sociais e profesionais e nos
procesos de toma de decisións.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.05

Título do OE

Acadar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, impulsando unha
maior e mellor participación das mulleres en todos os ámbitos sociais e
profesionais e nos procesos de toma de decisións

Planificación
relacionada

VIII Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
2022-2027 (en proceso de elaboración)
Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018-2021
III Programa Muller e Ciencia 2022-2025 (en avanzado estado de elaboración)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Plan Corresponsables (programa do Ministerio de Igualdade, AGE)

ODS

5. Igualdade de xénero

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

2. Igualdade de xénero

Programas
gasto

313B - Accións para a igualdade, protección e promoción da muller

de

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

A taxa de actividade feminina en 2020 foi do 47,7% fronte a un 57,1% dos homes. O diferenzal
reduciuse ata 2018, nos dous últimos anos incrementouse 1,3 puntos porcentuais.

•

En todos os grupos de idade, a taxa de actividade masculina é superior á feminina, de todos os
xeitos obsérvase que as diferenzas diminúen a medida que diminúe a idade.

•

A taxa de ocupación feminina en 2020 foi do 41,4% fronte a un 50,9% dos homes. O diferenzal
reduciuse ata 2018, nos dous últimos anos incrementouse 1,4 puntos porcentuais.

•

As mulleres presentan maiores porcentaxes de contratos a tempo parcial. Así, das persoas
ocupadas en Galicia no ano 2020 o 94,3% dos homes están ocupados a xornada completa, fronte
ao 78,4% das mulleres

•

Segundo a ocupación, pódese observar a menor presenza das mulleres en postos directivos, só o
34,2% dos directores ou xerentes de empresas son mulleres.

•

A fenda salarial, que representa a diferenza entre a ganancia media por hora dos homes e a
ganancia media por hora das mulleres como porcentaxe da ganancia media por hora dos homes, foi
no ano 2019 do 9,9%. Isto significa que os homes gañaban un 9,9% máis que as mulleres. A fenda
salarial en Galicia situouse nese ano por debaixo da UE-27, que alcanza o valor do 14,1% e da de
España, que alcanza o valor do 11,9%.

•

A actividade emprendedora das mulleres continúa coa tendencia positiva iniciada no ano 2016,
acadando o segundo maior valor para toda a serie 2005-2019. No caso dos homes non se aprecia
unha tendencia estable nos últimos anos alternando aumentos e descensos.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

En 2019 as emprendedoras galegas perciben menos oportunidades para emprender que os homes,
manifestando maior aversión ao risco (38,17% fronte a 34,22%) e maiores dúbidas sobre as súas
habilidades e coñecementos para emprender.

•

En 2017 en Galicia unhas 144.539 persoas realizan tarefas de coidado de persoas con dependencia.
A incidencia é maior entre o sexo feminino que entre o masculino: o 62,8% das persoas coidadoras
son mulleres fronte ao 37,2% dos homes. Ademais o 27,1% das mulleres coidadoras de dependentes
dedican ao coidado 70 ou máis horas á semana a esta tarefa.

•

A porcentaxe de pais e nais que realizan actividades cos fillos e fillas tras o fin da xornada educativa
no ano 2017 é sempre superior no caso das mulleres que na dos homes.

•

Segundo o sexo da persoa, a incidencia da redución da xornada laboral foi maior entre as mulleres
(o 14,85% das mulleres traballadoras con nenos e nenas menores de 13 anos) que entre os homes (
5,06%). De feito, 7 de cada 10 persoas que en 2017 reduciron a súa xornada de traballo eran
mulleres.

•

No ano 2020 o abandono educativo temperán situouse en Galicia no 12% e no caso das mulleres
este indicador obtivo o valor do 8,2% fronte ao 15,5% dos homes. A porcentaxe de mulleres con
nivel de formación alcanzado de educación terciaria é superior á dos homes

•

O acceso e actual predominio das mulleres na Educación Superior segue marcado pola súa masiva
presenza en determinadas ramas de coñecemento, especialmente nas Ciencias da Saúde e a súa
escasa presenza na rama máis técnica, enxeñerías e Arquitectura. Esta diferenza na elección de
ensinanzas condiciona e limita, en gran medida, a empregabilidade das mulleres no entorno
produtivo actual.

•

As mulleres con discapacidade, estranxeiras ou maiores de 45 anos presentan maiores dificultades
de acceso ao emprego e condicións laborais máis precarias.

•

Nos rangos de idade de 0 a 15 anos e de 50 a 64 anos a taxa de risco de pobreza das mulleres é
inferior á dos homes.

•

Maior incidencia do incremento da taxa de risco de pobreza na poboación nova, nos fogares con
nenos/as e mozos/as ao seu cargo, así como na poboación estranxeira. O 18,7% dos fogares con
nenos/as e mozos/as a cargo está nunha situación de pobreza, que ademais aumenta segundo o
número de menores. Ademais, un 41,6 dos fogares monoparentais (maioritariamente encabezados
por mulleres) atópanse en situación de pobreza.

•

Atendendo a presenza das mulleres no persoal docente e investigador (PDI) segundo categoría de
persoal pódese observar que a presenza é menor en todas as categorías, no caso da categoría de
catedráticas de Universidade só o 24% son mulleres.

•

De cada 1000 mulleres graduadas, só 29 o están no sector TIC (2,9%), e destas, unicamente 4
traballan no sector tecnolóxico (13,8% das graduadas en áreas TIC).

•

Polo que se refire ao uso das TIC, a fenda dixital de xénero da poboación de 16 a 74 anos reduciuse
considerablemente nos últimos anos, en moitos aspectos as mulleres superan aos homes como no
uso de Internet ou no caso do uso frecuente de internet.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Acadar o equilibrio de xénero na toma de decisións e a política e asegurar a participación plena da
muller e garantir a igualdade de oportunidades.

•

Desenvolver actividades de información, formación, orientación, asesoramento, acompañamento e
sensibilización que contribúan a concienciar sobre a necesidade de acadar a igualdade entre
mulleres e homes.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

Eliminar a discriminación por razón de sexo e as fendas de xénero no acceso, permanencia e
promoción no emprego e favorecer a autonomía económica e o desenvolvemento profesional das
mulleres desde unha cultura da innovación.

•

Favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, á vez que se promove un modelo de
sociedade corresponsable no que homes e mulleres compartan de maneira equilibrada as
responsabilidades domésticas e familiares e realicen un uso equitativo dos tempos e das medidas
de conciliación.

•

Garantir a igualdade de participación e de oportunidades no mercado laboral, incluída a igualdade
de retribución. Impulsar o emprendemento e o autoemprego femininos.

•

Impulsar o cambio de valores, actitudes, roles e estereotipos que sustentan a desigualdade de
xénero a través dun modelo educativo que promova a igualdade entre mulleres e homes en todas
as súas dimensións.

•

Reforzar a perspectiva de xénero en todas as políticas públicas e nos diferentes ámbitos co fin de
contribuír á mellora da calidade de vida, da saúde e ao benestar integral da poboación feminina, así
como á eliminación das desigualdades entre mulleres e homes na sociedade.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Modificación dos valores, actitudes e estereotipos que sustentan a desigualdade.

•

Potenciación da participación das mulleres en todos os ámbitos sociais en condicións de igualdade.

•

Implantar a educación gratuíta no tramo de 0 a 3 anos.

•

Facilitar servizos complementarios no tramo 0 a 3: servizos de transporte para a recollida da nena
ou neno no domicilio e reforzar os servizos de asistencia fóra do horario escolar para favorecer a
conciliación laboral e familiar.

•

Estudar as características da fenda salarial: estudo pormenorizado por grupos de idade, nivel de
estudos, momento familiar de acceso ao mercado laboral etc., para determinar que factores están
a influír na discriminación salarial e actuar sobre eles.

GRUPOS DESTINATARIOS
Mulleres e sociedade en xeral para promover a igualdade de homes e mulleres. Tamén son destinatarias
directas das axudas as entidades locais, as entidades de iniciativa social e os Centros de Información á
Muller dos concellos (CIM). Mulleres emprendedoras

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Mulleres que recibiron información, atención ou asesoramento nos CIMs

Número

Mulleres beneficiarias do programa de autoemprego da muller(EMEGA)

Número

Mulleres pertencentes a colectivos máis vulnerables que participan nas
actuacións

Número
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Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR
Fenda salarial entre mulleres e homes

Porcentaxe

Taxa de ocupación de 16 a 64 anos feminina

Porcentaxe

OE 4.2.6. Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias
articulando unha resposta global e coordinada.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.02.06

Título do OE

Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e
consecuencias articulando unha resposta global e coordinada

Planificación
relacionada
ODS

5. Igualdade de xénero

OP

4. Unha Europa máis social mediante a aplicación do piar europeo de dereitos
sociais

Pilar dos dereitos
sociais

2. Igualdade de xénero

Programas
gasto

313D - Protección e apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero

de

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

No ano 2020 en Galicia producíronse 6.078 denuncias por violencia de xénero, o que supón unha
taxa de 4,4 denuncias por mil mulleres.

•

Segundo os datos dos que dispón o punto de coordinación das ordes de protección de Galicia (PCOP)
dependente da Secretaría Xeral da Igualdade, actualmente están vixentes en Galicia 5.698 ordes de
protección a vítimas de violencia de xénero.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Rematar coa violencia e os estereotipos de xénero.

•

Protexer e apoiar ás mulleres que sofren violencia de xénero. Fortalecer os mecanismos para a
prevención e a rápida detección das distintas manifestacións da violencia de xénero.

•

Incidir en medidas de sensibilización sobre as causas e efectos que a violencia de xénero ten sobre
as mulleres, sobre os nenos e as nenas, e sobre a sociedade en xeral
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•

Poñer en marcha programas de concienciación que promovan a inserción laboral das vítimas de
violencia de xénero como un medio para conseguir a súa recuperación integral.

•

Reforzar a resposta institucional para unha adecuada intervención e atención integral ás vítimas
de violencia de xénero.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Protección e apoio integral a vítimas de violencia de xénero.

•

Accións para fomentar a empregabilidade das vítimas de violencia de xénero.

•

Accións específicas dirixidas a mulleres vítimas da trata ou explotación sexual.

•

Elaborar un novo marco regulador dos procesos de protección das mulleres vítimas de violencia de
xénero.

•

Dar resposta ás novas realidades e a problemáticas ou factores asociados ao risco de exclusión
social; problemáticas como o senfogarismo, as adiccións e os trastornos mentais que afectan a
mulleres vítimas de violencia de xénero que non está a recibir a protección e os apoios adecuados.

•

Priorizar o acceso de vítimas de violencia de xénero a postos de traballo.

•

Proporcionar unha renda aos fillos e fillas de mulleres vítimas mortais que quedan á tutela de
familiares.

•

Incluír medidas de atención específica a mulleres vítimas de prostitución e trata como forma
extrema da violencia de xénero.

•

Facilitar a execución de plans estratéxicos de abordaxe da violencia de xénero no ámbito local.

•

Impartir accións de sensibilización e formación especializada en violencia de xénero a persoal das
forzas e corpos de seguridade para a atención das vítimas nas súas dependencias (Policía local,
Policía municipal, Policía Nacional, Garda Civil).

•

Proporcionar formación especializada en xénero e sensibilización de profesionais do ámbito
xudicial: avogados/as, xuíces e xuízas, fiscais e/ou calquera outra persoa profesional que estea en
contacto coas vítimas da violencia de xénero.

•

Ofrecer un servizo continuado de acompañamento, tutela e apoio psicosocial ás vítimas de violencia
de xénero: mulleres, menores vítimas e familia afectada.

•

Realizar campañas de sensibilización sobre a violencia de xénero nos institutos e universidades, con
participación de persoas que vivisen unha situación de violencia de xénero

GRUPOS DESTINATARIOS

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mulleres e menores ao seu cargo vítimas de violencia de xénero.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Mulleres atendidas nos programas de protección e apoio a vítimas da violencia
de xénero

Número

Mulleres en atención psicolóxica nos programas de protección e apoio a vítimas
da violencia de xénero

Número

Mulleres vítimas de violencia de xénero en programas de inserción laboral

Número

Mulleres vítimas de trata ou explotación sexual

Número

Mulleres vítimas de violencia de xénero atendidas en centros de acollida

Número

Menores atendidos nos programas de protección e apoio a vítimas da violencia
de xénero. homes

Número

Menores atendidos nos programas de protección e apoio a vítimas da violencia
de xénero. Mulleres

Número

Menores en atención psicolóxica atendidos nos programas de protección e
apoio a vítimas da violencia de xénero. Homes

Número

Menores en atención psicolóxica atendidos nos programas de protección e
apoio a vítimas da violencia de xénero. Mulleres

Número

Menores atendidos en centros de acollida nos programas de protección e apoio
a vítimas da violencia de xénero. Homes

Número

Menores atendidos en centros de acollida nos programas de protección e apoio
a vítimas da violencia de xénero. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Denuncias por violencia de xénero

Número
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PA 4.3 Potenciar a cultura e a lingua galega como elementos clave para construír unha
sociedade inclusiva e cohesionada e que contribúa á calidade de vida da cidadanía.

Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

4.3

Título da PA

Potenciar a cultura e a lingua galega como elementos clave para construír unha
sociedade inclusiva e cohesionada e que contribúa á calidade de vida da cidadanía

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico
11. Cidades e Comunidades Sustentables

OP

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

151A - Fomento da lingua galega
431A - Dirección e servizos xerais de cultura
432B - Fomento das actividades culturais
432A - Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais
433A - Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
4.3.1 Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación cultural e a
transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, facilitando o acceso á cultura da cidadanía e
avanzando na súa proxección exterior e internacionalización. Apoiar á industria de contidos culturais,
dende a artesanía ata o audiovisual, para que aproveite as oportunidades que ofrece un mercado global
e dixitalizado.
4.3.2 Fortalecer a programación e os servizos dispoñibles nas bibliotecas, arquivos, museos e centros
de interpretación, para lograr a participación activa da cidadanía como usuaria destes servizos e como
consumidora dunha oferta cultural de calidade.
4.3.3 Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia como un recurso
vivo e accesible.
4.3.4 Fomentar e difundir o uso do galego nos diferentes sectores da sociedade, principalmente nos
considerados prioritarios e estratéxicos, e desenvolver actividades de formación do galego.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

•
•

•

Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación cultural e a
transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, facilitando o acceso á cultura da
cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e internacionalización.
Apoiar á industria de contidos culturais, dende a artesanía ata o audiovisual, para que aproveite as
oportunidades que ofrece un mercado global e dixitalizado.
Fortalecer a programación e os servizos dispoñibles nas bibliotecas, arquivos, museos e centros de
interpretación, para lograr a participación activa da cidadanía como usuaria destes servizos e como
consumidora dunha oferta cultural de calidade.
Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia como un recurso vivo,
accesible e interesante para os nosos cidadáns e visitantes.
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•

Fomentar e difundir o uso do galego nos diferentes sectores da sociedade, principalmente nos
considerados prioritarios e estratéxicos, e desenvolver actividades de formación do galego.
Desenvolver políticas lingüísticas eficaces destinadas a conseguir que a cidadanía teña garantida a
posibilidade de vivir en galego en todos os ámbitos.

OE 4.3.1. Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación
cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, facilitando o acceso
á cultura da cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e internacionalización.
Apoiar á industria de contidos culturais, dende a artesanía ata o audiovisual, para que
aproveite as oportunidades que ofrece un mercado global e dixitalizado.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.03.01

Título do OE

Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación
cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, facilitando
o acceso á cultura da cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e
internacionalización. Apoiar á industria de contidos culturais, dende a artesanía
ata o audiovisual, para que aproveite as oportunidades que ofrece un mercado
global e dixitalizado

Planificación
relacionada

Estratexia da Cultura Galega 2021.

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico.

Cidade da Cultura de Galicia. II Plan Estratéxico 2021-2027.

9. De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover
un turismo sustentable que cree postos de traballo e promova a cultura e os
produtos locais
11.4 Redobrar os esforzos para protexer e salvagardar o patrimonio cultural e
natural do mundo
5. Unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o desenvolvemento
integrado e sustentable das zonas urbanas, rurais e costeiras e as iniciativas
locais.

OP

Pilar dos dereitos
sociais

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Programas
gasto

de

431A - Dirección e servizos xerais de cultura
432B - Fomento das actividades culturais

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Segundo o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no ano 2019, en Galicia hai 7.033 empresas
con actividade principal no sector cultural, un 6% máis que o ano anterior e que representan o 5,5%
do total estatal. Un 37,4% delas realiza actividades de deseño, creacións artísticas e de
espectáculos; o 10,7% pertencen ao sector das artes gráficas; un 11,5% teñen coma actividade
principal a fotografía e aproximadamente o 16,4% dedícanse á edición de libros e periódicos, ás
actividades cinematográficas e ás actividades de tradución e interpretación (aproximadamente
entre un 5-6% cada unha destas actividades); as bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

culturais engloban o 3,2%. Por último hai un 18% das empresas que realizan determinadas
actividades de comercio e aluguer de produtos culturais.
•

O emprego en actividades culturais en 2019 ascende a 34.100 persoas o que supón o 3,1% do
emprego total en Galicia e o 4,8% do total nacional no ámbito cultural.

•

O gasto liquidado en cultura pola Administración autonómica galega ascende en 2018 a 78,7 millóns
de euros, o 6,7% do gasto autonómico. Representa o 0,77% do gasto total liquidado e o 0,13% do
PIB fronte á media do 0,10% das CC.AA. Este gasto ascende a 29,2 euros por habitante.

•

O gasto medio por persoa en bens e servizos culturais é de 226,8 euros anuais (2019), un 2,1% do
gasto total en bens e servizos dos fogares. O gasto medio reduciuse un 13% respecto ao ano 2016.
Deste gasto, algo máis da metade correspóndese con cotas de televisión, tratamento da
información e internet. A nivel nacional o gasto por persoa foi de 266,9 euros, un 2,2% do gasto
total.

•

Por outro lado, en 2020 hai en Galicia 144 editores con actividade cunha produción media de 19
libros inscritos en ISBN. Esta media é inferior a produción en España que acada os 26 libros por
editor.

•

A CRTVG configúrase na actualidade como una empresa de gran referencia informativa, cun
orzamento superior aos 100 millóns de euros, cunha capacidade laboral moi próxima aos 1.000
traballadores e cunha capacidade de investimento no tecido produtivo galego que supera os 40
millóns de euros.

•

O sector da cultura e da comunicación está a sufrir unha profunda transformación derivada do
avance das novas tecnoloxías e dos cambios nas rutinas de consumo dos individuos. O novo modelo
de negocio das empresas de comunicación ten como eixe central o usuario individual, en lugar do
denominado “masa”, termo empregado no século pasado para referirse a unha comunidade
aparentemente uniforme.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Consolidar unha visión social da cultura como valor esencial e imprescindible para o
desenvolvemento integral da sociedade.

•

Estimular a produción e a distribución cultural, especialmente en galego, por todo o territorio de
Galicia, co fin de favorecer a democratización da cultura, isto é, a inclusión e a participación na
cultura de toda a sociedade.

•

Poñer en valor a cultura e facilitar o acceso á mesma, incidindo na igualdade de oportunidades para
todas as persoas.

•

Asentar un tecido social e empresarial da cultura potenciado e fortalecido que desempeñe una
actividade que cree riqueza. Promocionar e apoiar a cultura como un medio de vida e apostar pola
profesionalización das persoas creadoras.

•

Potenciar o papel da CRTVG como motor de innovación, tanto da industria creativa coma do sector
tecnolóxico e como instrumento de difusión internacional de contidos culturais galegos.
Incrementar a relevancia da televisión e da radio pública galega como elemento de tracción de
pequenas e medianas empresas.

•

Integrar a cultura e en particular o audiovisual galego no marco das industrias culturais e creativas
europeas. Considerar o audiovisual como sector industrial integrado na industria 4.0, polo seu
carácter creativo e innovador na xeración e produción de contidos e situalo en posición de liderado
nun momento de continuos cambios de hábito de consumo e modelos de negocio.

•

Avanzar na proxección exterior e a internacionalización da produción cultural de Galicia, logrando
que Galicia sexa un referente internacional na xeración de contidos.
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•

Fomentar o uso das novas ferramentas dixitais e tecnolóxicas para o desenvolvemento da cultura
en todas as súas facetas, potenciando o posicionamento da cultura galega no marco da sociedade
dixital. Apoiar a innovación cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos,
así como a colaboración entre as institucións públicas e privadas e a boa gobernanza no ámbito da
cultura.

•

Garantir a igualdade de oportunidades no acceso á cultura: deseño de espazos e programacións
culturais inclusivos asegurándose de que ningún colectivo teña problemas de acceso por cuestións
económicas, de xeito que a cultura actúe como elemento de integración social da poboación máis
desfavorecida

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Estimular a oferta de contidos nos ámbitos da cultura e a demanda de ditos contidos por parte da
cidadanía. Mellorar a calidade da oferta cultural para as máis pequenas e pequenos e, sobre todo,
para a mocidade, que están moi afastados da oferta cultural do país.

•

Fortalecer o tecido cultural de base e o tecido das industrias culturais e creativas galegas.

•

Desenvolver desde a Cidade da Cultura de Galicia un programa interdisciplinar de acción cultural
contemporánea; e impulsar unha estratexia de innovación do sistema cultural e creativo da nosa
comunidade.

•

Fomentar a implantación de políticas culturais planificadas por parte da Administración
autonómica, para o que sería necesario unha maior formación neste senso por parte das persoas
con responsabilidades públicas.

•

Vertebración do ecosistema cultural galego a través dunha rede estable (asociación, federación,
clúster...), que permita a interlocución entre os distintos ámbitos que compoñen o sector cultural.

•

Accións de apoio para as e os xestores culturais de Galicia que optimicen o súa labor e o fagan máis
efectivo e eficiente.

•

Posta en marcha dunha estratexia de transferencia de coñecemento do sector creativo aos sectores
produtivos; incrementar a formación e a actualización continua das e dos axentes culturais,
creadoras e creadores, e persoas intermediarias.

•

Crear e potenciar vías estables de programación cultural que contribúan ao asentamento de
poboación no rural e á cohesión territorial.

•

Deseñar espazos e programacións culturais inclusivas para todos os colectivos sociais, para
potenciar a concepción social da cultura integradora e para asegurar a igualdade de oportunidades

•

Establecer liñas de apoio á formación das creadoras e creadores de base que permita consolidar
profesionais e un tecido empresarial con capacidade de crear produtos de calidade tamén
exportables.

•

Regular lexislativamente o emprego e o traballo cultural e erradicar o intrusión profesional e a
competencia desleal por persoas non profesionais do sector.

•

Mellorar os procesos de licitación pública: deben terse máis en conta os criterios técnicos e ter
menor peso os económicos.

•

Establecer medidas estratéxicas de apoio á creatividade, á I+D+i e á produción de obras
audiovisuais exportables.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Propiciar estruturas empresariais sólidas e con dimensión adecuada para competir.

•

Crear vías e canles estables de apoio, ademais de accións específicas de internacionalización das
empresas e dos produtos culturais.

•

Apoiar a creación dun mercado internacional para a música galega e a de culturas conexas para
fomentar unha maior visibilidade e capacidade de negocio no mercado internacional.

•

Establecer liñas de axuda e apoio aos procesos de dixitalización en todos os ámbitos culturais:
música (creación e interpretación), audiovisual, libro, revistas, prensa, fondo antigo, etc.

GRUPOS DESTINATARIOS

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Os obxectivos e actividades integradas neste programa van destinados á poboación galega en xeral,
para que poida acceder a ela toda a cidadanía. Tamén van dirixidos ás empresas e autónomos da cultura,
así como entidades locais, asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro, que poderán
recibir axudas para levar a cabo programacións culturais, ou ben realizar obras e equipamentos nos
espazos e edificios dedicados as elas.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actuacións e programacións culturais desenvolvidas.

Número

Axudas concedidas aos sectores culturais: artes escénicas, música, audiovisual,
libro, artes visuais etc.

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INDICADOR
Número de asistentes ás programacións promovidas pola Xunta de Galicia.

Número

Número de espectáculos na Rede Galega de Teatros e Auditorios.

Número

Número de participantes nas actividades culturais da Cidade da Cultura de
Galicia.

Número
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OE 4.3.2. Fortalecer a programación e os servizos dispoñibles nas bibliotecas, arquivos,
museos e centros de interpretación, para lograr a participación activa da cidadanía como
usuaria destes servizos e como consumidora dunha oferta cultural de calidade.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.03.02

Título do OE

Fortalecer a programación e os servizos dispoñibles nas bibliotecas, arquivos,
museos e centros de interpretación, para lograr a participación activa da
cidadanía como usuaria destes servizos e como consumidora dunha oferta
cultural de calidade

Planificación
relacionada

Estratexia da Cultura Galega 2021

ODS

8. Traballo decente e crecemento económico. Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar

Cidade da Cultura de Galicia. II Plan Estratéxico 2021-2027
e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turismo sustentable
que cree postos de traballo e promova a cultura e os produtos locais.
11. Cidades e comunidades sustentables. Meta 11.4 Redobrar os esforzos para
protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo
5. Unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o desenvolvemento
integrado e sustentable das zonas urbanas, rurais e costeiras e as iniciativas
locais.

OP

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

432A - Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais.

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

No ano 2018 hai en Galicia un total de 476 bibliotecas, concentrando o 7,4% do total nacional.

•

No ano 2018 producíronse 9.011.912 visitas ás bibliotecas galegas (un 11% máis que no ano 2016). E
no mesmo ano había 994.195 persoas inscritas nalgunha delas (das cales 861.043 eran adultos/as e
133.152 nenos/as). O número de inscritos aumentou só un 0,5% respecto ao ano 2016.

•

Na actualidade hai 11 museos xestionados directamente pola xunta e máis de 70 museos e
coleccións que se distribúen pola xeografía galega, pertencentes a administracións locais, a
fundacións privadas e á igrexa.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Consolidar unha visión social da cultura como valor esencial e imprescindible para o
desenvolvemento integral da sociedade. Estimular a produción e a distribución cultural de base por
todo o territorio de Galicia, co fin de favorecer a democratización da cultura, isto é, a inclusión e a
participación na cultura de toda a sociedade.

•

Apoiar a innovación e asegurar a calidade dos servizos públicos culturais fomentando o uso das
novas ferramentas dixitais e tecnolóxicas para o desenvolvemento da cultura en todas as súas
facetas, potenciando o posicionamento da cultura galega no marco da sociedade dixital.
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•

Asegurar a cobertura territorial do servizo de bibliotecas e integrar ás bibliotecas e outros servizos
públicos na súa contorna social a fin de que a poboación na súa diversidade goce destes espazos
máis próximos aos seus intereses.

•

Facer das bibliotecas e outros espazos culturais públicos ferramentas máis atractivas para a
mocidade, reconverténdose en espazos de intercambio e descubrimento, sobre todo no rural.
Apostar pola actualización de fondos e a adaptación de espazos.

•

Continuar poñendo en valor a cultura e facilitar o acceso á mesma, incidindo na igualdade de
oportunidades para todas as persoas.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Elaboración dun Plan da Lectura de Galicia e mellora do sistema de acceso aos servizos
bibliotecarios a través da virtualización e automatización dos servizos da Rede de Bibliotecas de
Galicia.

•

Impulsar e facer operativo o sistema de arquivos de Galicia.

•

Preservar e promover as actividades e os contidos dos museos e centros de interpretación do
patrimonio cultural.

•

Accións formativas destinadas a persoas con titulacións asociadas ao traballo neste tipo de
espazos (bibliotecas, arquivos, museos, etc.).

•

Accións que integren ás bibliotecas e outros servizos públicos na súa contorna social (colexios e
bibliotecas escolares, empresa local, creadores/as etc.) a fin de que a poboación na súa diversidade
(maiores, infancia, mocidade, poboación inmigrante, persoas con discapacidade etc.) goce destes
espazos máis próximos aos seus intereses. Asegurar a cobertura territorial do servicio das
bibliotecas: incorporación á Rede, mellora da calidade do servicio rural , bibliotecas itinerantes etc.

•

Reforzar as labores de conservación e mellora nos museos co fin de incrementar a oferta cultural
dos mesmos.

•

Promover o uso das tecnoloxías para a transformación dixital das institucións culturais.

GRUPOS DESTINATARIOS
Os obxectivos e actividades integradas neste programa van destinados a toda a poboación galega, de
todas as idades e de calquera estrato social ou laboral, así como a fundacións, asociacións culturais e
outras entidades públicas ou privadas que desenvolvan actividades nas materias de bibliotecas,
arquivos, museos e outros equipamentos culturais.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actividades culturais planificadas e executadas nas bibliotecas, museos e
arquivos, así como nos centros de interpretación.

Número

Persoas que fan uso da rede de bibliotecas de Galicia. Homes

Número
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Persoas que fan uso da rede de bibliotecas de Galicia. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

INDICADOR
Número de asistentes ás actividades culturais realizadas polas bibliotecas,
museos, arquivos e centros de interpretación.

Número

Número de axudas para todo tipo de equipamentos culturais de Galicia.

Número

Número de actuacións de dinamización da lectura.

Número

OE 4.3.3. Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia
como un recurso vivo e accesible.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.03.03

Título do OE

Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia
como un recurso vivo e accesible

Planificación
relacionada

Plan estratéxico para a conservación e a restauración do patrimonio cultural de
Galicia. Plan de convenios e intervencións 2022-2030.
Plan de Catedrais de Galicia
Plan de BIC dos Camiños a Santiago en Galicia
Plan de conservación do patrimonio cultural da Ribeira Sacra

ODS

11. Cidades e comunidades sustentables. Meta 11.4 Redobrar os esforzos para
protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo

OP

5. Unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o desenvolvemento
integrado e sustentable das zonas urbanas, rurais e costeiras e as iniciativas
locais.

Pilar dos dereitos
sociais

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Programas
gasto

de

433A - Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

En 2019 hai en Galicia 770 BIC (dos cales 688 declarados e 82 incoados) concentrando un 4,5% do
total nacional

•

En canto á distribución por tipo (2019): 634 son monumentos, 68 son sitios históricos, 50 conxuntos
históricos, 13 zonas arqueolóxicas e finalmente 5 xardíns históricos.
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•

No ano 2020 leváronse a cabo 161 obras e proxectos de conservación, restauración, protección e
promoción do patrimonio cultural

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Consolidar unha visión social da cultura como valor esencial e imprescindible para o
desenvolvemento integral da sociedade.

•

Promover a difusión e a posta en valor do patrimonio cultural material e inmaterial e fomentar as
accións destinadas a investigar e ampliar o seu coñecemento e as súas necesidades de
conservación, restauración e rehabilitación.

•

Fomentar a I+D+i no sector cultural que permita a salvagarda do patrimonio e propiciar a creación
de emprego e riqueza.

•

Potenciar a innovación dixital aplicada á dinamización e salvagarda do patrimonio e a produción
cultural da Comunidade como recurso vivo e accesible e compoñente fundamental da nosa
tradición, identidade e recoñecemento colectivo; incluíndo a lingua galega como creadora de
cultura e vehículo de posibilidades representativas.

•

Deseñar políticas globais en cuestións relacionadas co patrimonio que cren pasarelas coas políticas
sectoriais, sobre todo de ordenación do territorio.

•

Fomentar os coñecementos tradicionais sobre o patrimonio cultural como recurso que dinamice a
vida no mundo rural e urbano.

•

Fomentar o uso das novas ferramentas dixitais e tecnolóxicas para o desenvolvemento da cultura
en todas as súas facetas, potenciando o posicionamento da cultura galega no marco da sociedade
dixital.

•

Dinamizar a elaboración dos informes de patrimonio natural que permiten preservar a o estado dos
bens de interese cultural e natural de Galicia.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Protección do patrimonio cultural coa incorporación ao mesmo de bens que posúan valores
culturais por medio do acrecentamento e desenvolvemento do Catálogo do Patrimonio Cultural de
Galicia e o Rexistro de Bens Declarados de Interese Cultural (BIC) e impulsando o desenvolvemento
de catálogos dos instrumentos de planeamento urbanístico e ordenación do territorio.

•

Conservación, restauración, rehabilitación e posta en valor dos bens que integran o patrimonio
cultural con especial atención aos bens declarados de interese cultural máis senlleiros como as
catedrais, os BIC relacionados cos camiños de Santiago, os xacementos arqueolóxicos de
titularidade pública máis relevantes e os bens culturais que caracterizan a paisaxe cultural da
Ribeira Sacra.

•

Difusión e ampliación do coñecemento sobre o patrimonio cultural.

•

Fomentar a comunicación e colaboración entre as diferentes administracións públicas vinculadas
ao patrimonio, e destas coas entidades privadas, mediante a posta en marcha de políticas
transversais e o fomento de instrumentos xurídicos colaborativos, integrando múltiples
perspectivas.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Fomentar a "I+D+i cultural" dentro dun marco xurídico adecuado. Impulsar, promover e fomentar
o emprego das TIC e as novas tecnoloxías nas actuacións de protección, conservación, difusión e
valorización do patrimonio cultural.

•

Impulsar e aproveitar o patrimonio cultural como elemento de xeración de valor e de
desenvolvemento social, económico, educativo, cultural e turístico. Fomentar e impulsar o
mantemento dos usos existentes ou a incorporación de novos usos nos bens do patrimonio cultural
garantindo a súa coherencia, respecto e compatibilidade cos valores culturais protexidos; buscar e
promover a sustentabilidade das actuacións sobre o patrimonio cultural desde o punto de vista
económico, social e medioambiental, aplicando criterios de compromiso co planeta, de loita contra
o cambio climático e do principio “DNSH”, de non causar prexuízo ao medio ambiente. Procurar a
accesibilidade universal e a integración social nas accións que afecten ao patrimonio cultural.

•

Implantación de programas de sensibilización patrimonial no ámbito do ensino en todas as etapas
educativas e tamén co desenvolvendo programas de educación patrimonial dirixidos a todos os
ámbitos da formación e a educación: formal, non formal e informal.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

GRUPOS DESTINATARIOS
A poboación galega en xeral, así como ás entidades públicas e privadas implicadas na conservación e
defensa do patrimonio cultural galego para que poidan valoralos e gozalos toda a cidadanía

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Obras e proxectos de conservación, restauración, protección e promoción do
patrimonio cultural

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bens declarados de interese cultural (BIC)

Número
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OE 4.3.4. Fomentar e difundir o uso do galego nos diferentes sectores da sociedade,
principalmente nos considerados prioritarios e estratéxicos, e desenvolver actividades de
formación do galego.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.03.04

Título do OE

Fomentar e difundir o uso do galego nos diferentes sectores da sociedade,
principalmente nos considerados prioritarios e estratéxicos, e desenvolver
actividades de formación do galego

Planificación
relacionada

Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

ODS

11. Cidades e comunidades sustentables. Meta 11.4 Redobrar os esforzos para
protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo

OP

5. Unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o desenvolvemento
integrado e sustentable das zonas urbanas, rurais e costeiras e as iniciativas
locais.

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

151A - Fomento da lingua galega

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

No ano, e segundo datos do IGE (Enquisa estrutural dos fogares), 2018 o 57,59% dos galegos e das
galegas de 5 ou máis anos manifesta que sabe falar o galego moito, o 30,46% bastante e o 11,95%
pouco ou nada. Entre a poboación menor de 15 anos, a porcentaxe de persoas que saben falar pouco
ou nada o galego sitúase no 23,90%, mentres que entre a poboación de 65 ou máis anos sitúase no
8,84%.

•

A familia segue a ser a principal vía de aprendizaxe do idioma galego. O 83,36% dos galegos e das
galegas aprendeu a falar o galego neste ámbito, pero ao cinguirse á poboación menor de 30 anos a
escola supera á familia como medio de aprendizaxe: o 93,73% das persoas neste grupo de idade
aprendeu o galego na escola e o 69,99% coa familia.

•

En 2018 o 30,57% da poboación de Galicia fala sempre en galego. Esta porcentaxe é inferior á
rexistrada hai 5 anos en 0,63 puntos.

•

A porcentaxe de poboación que fala máis galego que castelán aumentou 1,43 puntos respecto ao
ano 2013 ata situarse no 21,72%; tamén aumentou a porcentaxe dos que falan máis castelán que
galego: 22,26% en 2013 e 23,32% en 2018.

•

Algo máis do 24% dos e das residentes en Galicia fala sempre en castelán, 1,85 puntos porcentuais
menos que en 2013.

•

O uso do galego é desigual dependendo da idade da poboación. Deste xeito, o 48,48% das persoas
de 65 ou máis anos fala habitualmente só en galego e un 24,91% utiliza máis o galego que o
castelán. Pola contra, entre os rapaces e as rapazas de 5 a 14 anos, o 14,27% habitualmente sempre
fala en galego, o 11,85% máis en galego que en castelán e o 73,88% restante utiliza sempre o
castelán ou máis castelán que galego.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

•

No que respecta á lingua habitual de escritura, o castelán segue a ser a lingua máis utilizada polas
persoas que viven en Galicia. A porcentaxe de poboación que habitualmente escribe en galego é do
16,64%. Ao comparar os datos segundo a lingua na que falan habitualmente, obsérvase que entre
as persoas que sempre falan en galego, o 36,19% escribe habitualmente na mesma lingua e o 63,81%
faino en castelán.

•

O 44,34% da poboación de Galicia que ten fillos ou fillas fálalles en galego sempre, o 31,20% sempre
en castelán, o 13,85% máis castelán que galego e o 9,50% máis galego que castelán. No tocante
aos fillos e ás fillas, cabe destacar que arredor do 39% fala sempre en galego cos seus proxenitores
e arredor do 37% sempre en castelán.

•

Dentro do ámbito social, o uso exclusivo do galego está máis estendido nas relacións entre amigos.
O 34,12% da poboación de Galicia habitualmente fala sempre en galego cos amigos e coas amigas.
Porén, o 39,40% comunícase co profesorado dos seus fillos e fillas exclusivamente en castelán e o
34,07% sempre utiliza este idioma cos especialistas sanitarios.

•

No referente ao ámbito laboral, o 29,57% das persoas ocupadas de Galicia fala sempre en galego
cos compañeiros e coas compañeiras de traballo e o 18,61% utiliza máis galego que castelán. A
porcentaxe das persoas que falan sempre en galego ou máis galego que castelán cos seus
superiores sitúase no 42,79%.

•

No ámbito educativo a utilización de ambos idiomas, galego e castelán, é bastante parella: o 59,57%
das persoas que estudan en Galicia recibe a mesma proporción de clases en galego que en castelán.
Agora ben, se diferenciamos pola idade da persoa e, por conseguinte, por nivel educativo, esta
porcentaxe cambia: sobe ata o 72,72% para a poboación de 5 a 16 anos, pero baixa ata o 36,03%
entre a poboación de 17 ou máis anos. Este colectivo recibe o 46,48% das clases en castelán ou
maioritariamente neste idioma.

•

No ámbito dos medios de comunicación, e segundo se desprende da enquisa, o 17,65% da poboación
galega de 16 ou máis anos ve a televisión sempre en galego ou máis en galego que en castelán,
aínda que hai un 26,60% que sempre a ve en castelán. Á hora de escoitar a radio, o 14,26% faino
sempre en galego ou maioritariamente en galego. O uso do galego está menos estendido noutros
medios de comunicación. O 59,10% dos e das residentes en Galicia de 16 ou máis anos sempre le a
prensa en castelán, o 54,03% só le libros en castelán, o 69,47% navega pola rede sempre neste
idioma e o 52,07% emprégao sempre nas redes sociais

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, priorizando a súa
presenza en sectores estratéxicos.

•

Promover unha visión afable, moderna e útil da lingua galega que esfarele prexuízos, reforce a súa
estima e aumente a súa demanda.

•

Conseguir que a cidadanía teña garantida a posibilidade de vivir en galego en todos os ámbitos, se
o desexar.

•

Incorporar a crecente poboación inmigrante ao galego, garantíndolle, para este fin, unha oferta
formativa accesible, gratuíta, atractiva e de calidade.

•

Reforzar a política lingüística de promoción, coñecemento e uso do galego.

•

Promover que os produtos culturais de maior demanda na infancia e a mocidade estean dispoñibles
en galego, potenciando a subtitulación e a tradución.

•

Habilitar dentro da cultura xuvenil espazos de uso para o galego, a través dunha oferta de produtos
de demanda masiva no eido da cultura, o deporte e do ocio.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

Incrementar o apoio ás expresión culturais e de comunicación emerxentes e innovadoras como as
redes sociais para que o seu desenvolvemento se faga en galego.

•

Fomentar a proxección das expresións culturais en galego fóra de Galicia, impulsando programas
de tradución a outras linguas.

•

Posicionar a lingua galega na designación e etiquetaxe dos produtos comerciais e no ámbito
empresarial como marca de proximidade, confianza e denominación de orixe.

•

Conseguir identificar o galego coa modernidade a través dunha CRTVG conectada cos movementos
e tendencias culturais e sociais máis dinámicos e innovadores.

•

Potenciar a labor da CRTVG como ferramenta para manter a lingua e a cultura galega como
elementos de referencia e de proxección da imaxe de Galicia. Garantir unha oferta informativa,
sobre lecer e cultura temáticamente variada e de calidade.

•

Apoiar institucionalmente o uso e a promoción do galego nas comunidades de fóra da Galicia
territorial nas que ten uso e pervivencia.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Continuar co proceso de normalización lingüística en desenvolvemento do Plan xeral de
normalización da lingua galega.

•

Accións de fomento do uso da lingua galega na sociedade apoiando a creación, mantemento e
reforzamento dos servizos lingüísticos e a realización de programas de dinamización lingüística.

•

Accións de fomento do uso da lingua galega no ámbito empresarial.

•

Poñer en marcha as medidas aprobadas no Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2004.

•

Deseñar unha programación cultural en galego específica para sociedades de emigrantes
(neofalantes)

•

Dignificar o uso do galego a través de uso en ámbitos formais e educativos de alto nivel.

•

Asegurar unha competencia elevada na lingua galega oral e escrita entre a xuventude.

•

Promover actividades lúdicas, deportivas e doutros tipos (especialmente relacionadas coas redes
sociais) en galego.

•

Tomar medidas para que os medios públicos (CRTVG) difundan modelos exemplares de lingua
galega.

•

Poñer en marcha un Plan de dinamización da lingua galega no ámbito do deporte.

•

Darlle continuidade ao repositorio de proxectos do Fondo Xacobeo 21-22, a través dunha nova
convocatoria de proxectos culturais en lingua galega que incrementará a oferta de produtos e
servizos en galego para o público familiar e xuvenil.

•

Darlle continuidade ao Proxecto Nós para potenciar a dixitalización do galego co obxecto de
equiparar o seu uso en todo tipo de soportes dixitais e para o seu desenvolvemento en recursos
tecnolóxicos presentes e futuros. Todo isto posibilitará que o galego sexa unha lingua viva
dixitalmente e que a nosa sociedade poida usala con normalidade en todo tipo de dispositivos como
asistentes de voz, tradutores de alta calidade ou todo tipo de axentes conversacionais.
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GRUPOS DESTINATARIOS

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

As liñas de actuación van dirixidas á poboación galega en xeral e, neste ámbito, tamén a poboación que
demanda formación en lingua galega (CELGA). Ademais, son sectores prioritarios da acción
dinamizadora en lingua galega os seguintes: a familia, a mocidade e os grupos sociais que representan
o tecido económico das empresas culturais e dinamizadoras en lingua galega, así como outros sectores
máis especializados no eido da investigación lingüística e o desenvolvemento tecnolóxico a través de
ferramentas lingüísticas innovadoras e de intelixencia artificial. Pola súa importancia e a necesidade de
adquirir competencias lingüísticas en galego, dentro dos diferentes grupos sociais da poboación xeral,
debemos priorizar ao alumnado dos centros educativos de ensino non universitario, así como os
destinatarios de programas de dinamización lingüística no ámbito universitario e nos centros de
estudos e lectorados das Universidades de fóra de Galicia. A través da Rede de Dinamización Lingüística,
a programación de actividades e accións en lingua galega chega aos concellos e entidades integradas
nela (na actualidade máis de 220 concellos e entidades). Debemos engadir que os concellos son
colaboradores necesarios da nosa actividade a prol da lingua galega e, a súa vez, destinatarios dela, a
través das liñas de axudas e subvencións que reciben para incrementar a oferta de produtos e servizos
en galego ( servizos lingüísticos, actividades e programas de dinamización).Para os vindeiros anos
apóstase por chegar a un amplo abano da sociedade que interactúa a través das redes sociais.

Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Axudas concedidas para o fomento da lingua galega

Número

Participantes en accións de formación. Homes

Número

Participantes en accións de formación. Mulleres

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida

INDICADOR

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Persoas, agrupadas por sectores, receptoras das distintas actividades de
difusión, dinamización e normalización da lingua galega (sector económico,
mocidade, familiar, sector académico).
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PA 4.4 Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o
concepto de cidade única.
Cadro 1. Título da Prioridade de Actuación
ID PA

4.4

Título da PA

Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o
concepto de cidade única.

ODS

11. Cidades e Comunidades Sustentables

OP

3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC

Pilar dos dereitos
sociais

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Programas
gasto

de

141A – Administración Local
511A - Dirección e servizos xerais de territorio e infraestruturas (p)
521A – Urbanismo
531A – Promoción de solo para actividades económicas
541E - Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade
571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

Cadro 2. Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación
4.4.1 Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a
paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da
conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo empresarial.

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas coa prioridade de actuación
•

•

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

•
•

•

Implementar modelos de negocio e desenvolvemento que fomenten a diversificación dos nichos de
mercado laboral rural. Favorecer o desenvolvemento dun tecido agroindustrial, co impulso de
actividades ligadas ao I+D+i e facilidades para a súa implantación. Impulsar e facilitar unha
formación e profesionalización adecuadas ás necesidades dos novos.
Favorecer a conectividade TIC necesaria para garantir a vertebración dixital do territorio de xeito
seguro e sostible. Posta en marcha da plataforma Galicia territorio intelixente, que consolide en
base cartográfica única toda a información en tempo real xerada a través das redes de
sensorización, captación de imaxes e outras fontes de datos,
Ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os
valores naturais da mesma. Mellorar a información cartográfica e desenvolver as directrices de
ordenación do territorio
Impulsar a planificación integrada das políticas e servizos territoriais e de xeito coordinado entre
as diferentes competencias e administracións.
Fomentar solo empresarial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais,
os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, así como a creación de reservas de
solo estratéxicas con destino á implantación de iniciativas empresariais en Galicia.
Mellora da gobernanza municipal e da cooperación intermunicipal de cara á maior eficiencia na
prestación dos servizos públicos básicos.
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OE 4.4.1. Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego
respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma.
Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do
solo empresarial.

Cadro 1. Título do Obxectivo Estratéxico
ID OE

04.04.01

Título do OE

Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego
respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma.
Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a
accesibilidade do solo empresarial

Planificación
relacionada

Plan tecnolóxico de modernización no ámbito da ordenación do territorio e do
urbanismo de Galicia 2021: Proxecto da Plataforma urbanística dixital de Galicia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Plan básico autonómico de Galicia. Actualización anual continuada.
Promoción e formulación dos Plans básicos municipais en concellos de menos de
5000 habitantes sen instrumento de planeamento xeral.
Elaboración de cartografía a escala 1:5000 e 1:2000 adaptada a BTG e BTUG en
concellos nos que se promove e formula un Plan básico municipal.
Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico de Galicia:
instrumentos de ordenación territorial e urbanística

ODS

11. Cidades e comunidades sustentables

OP

3. Unha Europa máis conectada mediante o reforzo da mobilidade e a
conectividade rexional no ámbito das TIC

Pilar dos dereitos
sociais
Programas
gasto

de

141A – Administración Local
511A - Dirección e servizos xerais de territorio e infraestruturas (p)
521A – Urbanismo
531A – Promoción de solo para actividades económicas
541E - Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade
571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 2. Diagnóstico: Situación actual e principais tendencias
•

Existencia dun importante desequilibrio territorial no asentamento empresarial.

•

Número de estudos de impacto e integración paisaxística realizados en 2019 (IGE): 67 (19 estudos
menos que no ano anterior, 2018).

•

Índice de saturación (Porcentaxe de superficie de solo urbano, actual e previsto, e de núcleo rural
respecto á total): 6,9% en 2019 (segundo datos do IGE).

•

Porcentaxe de poboación que vive en zonas pouco poboadas: 19% (2019, IGE). (19,8% en 2016).
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Cadro 3. Resumo dos principais retos e necesidades relacionadas co obxectivo estratéxico
•

Fomentar solo industrial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os
condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, con especial atención ás áreas
transfronteirizas con Portugal. Reforzar a conectividade do solo coas vías de comunicación,
fundamentalmente alternativas ao transporte por estrada.

•

Favorecer a conectividade TIC necesaria para garantir a vertebración dixital do territorio de xeito
seguro e sostible. Posta en marcha da plataforma Galicia territorio intelixente, que consolide en
base cartográfica única toda a información en tempo real xerada a través das redes de
sensorización, captación de imaxes e outras fontes de datos.

•

Ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os
valores naturais da mesma. Establecer catálogos e directrices da paisaxe, con carácter vinculante
en urbanismo, co obxecto de protexer, xestionar e ordenar a paisaxe de Galicia

•

Mellorar e actualizar a información cartográfica e xeográfica necesaria para o desenvolvemento de
estudos territoriais que contribúan a protección da paisaxe e o seguimento dos instrumentos de
ordenación do territorio.

•

Creación dunha Plataforma Urbanística Dixital de Galicia que permita a tramitación integral dos
instrumentos de planeamento territorial e urbanísticos, a través dun modelo de sistemas que dea
soporte ao proceso completo de tramitación e posibilite de xeito seguro e transparente o
intercambio e acceso á información a todos os axentes implicados no proceso.

•

Manter actualizadas as directrices de ordenación do territorio de Galicia.

Cadro 4. Relación das principais liñas de actuación de carácter estratéxico e principais
grupos destinatarios
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Elaboración, coordinación, seguimento e control das políticas territoriais e de utilización racional
do solo e dos seus instrumentos de planificación

•

Diversificar as actividades turísticas nas zonas rurais. Favorecer o crecemento do agroturismo, o
ecoturismo e o turismo cultural e histórico

•

Apoiar o desenvolvemento da economía prateada (mercados, actividades e problemas económicos
relacionados coas persoas maiores) nas zonas rurais.

•

Promover o desenvolvemento de incubadoras de economía social en áreas rurais

•

Facilitar a implantación da conectividade de banda ancha cunha maior coordinación institucional

•

Construír unha plataforma de software intelixente para mellorar a xestión dos servizos públicos
rurais

•

Avaliar a situación financeira da rede escolar fronte a medidas de custos ineludibles de pequenez
e afastamento e establecer un camiño claro cara a adaptación da rede escolar a partir das
proxeccións de poboación. Promover unha maior agrupación das escolas rurais e deseño dun plan
claro para a redución de escala do profesorado.

•

Programación e impulso da tramitación telemática dos instrumentos de planificación e proxectos
en materia de ordenación do territorio e urbanismo

•

Accións para racionalizar o crecemento residencial urbano e dos núcleos rurais
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LIÑAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICAS
•

Sistema de seguimento das DOT e dos restantes instrumentos de ordenación do territorio

•

Planificar novos desenvolvementos de solo empresarial e facilitar o acceso ao solo empresarial de
titularidade autonómica.

GRUPOS DESTINATARIOS
Poboación da Comunidade Autónoma de Galicia

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Cadro 5. Principais indicadores de realización
INDICADOR

Unidade de medida

Actuacións de estudo, difusión e promoción

Número

Número de actuacións de mellora de contornos urbanos e dos núcleos rurais

Número

Estudos, proxectos, informes e/ou ditames en materia de urbanismo e
ordenación do territorio e litoral.

Número

Hectáreas cartografadas.

Hectáreas

Plans en elaboración

Número

Ordes de reposición da legalidade urbanística executadas de forma voluntaria

Número

Ordes de reposición da legalidade urbanística executadas subsidiariamente
pola administración

Número

Cadro 6. Indicadores de resultado
Unidade de
medida
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INDICADOR
Número de empresas asentadas

Número

Número de parcelas adxudicadas

Número

Plans xerais de ordenación municipal aprobados

Número

Plans básicos de ordenación municipal aprobados

Número
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EIXE 5. GOBERNANZA
A Galicia que queremos debe contar cunhas administracións exemplares e eficientes, cuxo
funcionamento estea orientado cara aos resultados e o cumprimento e que, a través da rendición
de contas, permitan apreciar á cidadanía, como a súa boa xestión, converte os recursos captados
a través dos tributos e prezos públicos en bens e servizos de calidade, o que debe contribuír a
aumentar a valoración das institucións.
A elaboración dun plan estratéxico xa implica de seu un exercicio de impulso da gobernanza, ao
marcar as liñas prioritarias de actuación da acción de goberno dos próximos anos.
Con todo, esta debe ser acompañada dunha serie de ferramentas que, mediante a mellora do
funcionamento das administracións, no sentido amplo polo que actualmente entendemos o
termo gobernanza, garantan un desenvolvemento satisfactorio da acción de goberno que
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posibilite o cumprimento dos obxectivos estratéxicos expostos. Para determinar e levar a cabo
estas melloras requírense tamén un marco conceptual e unha perspectiva estratéxica.
Adicionalmente, a Axenda 2030 converte nunha necesidade o anterior, ao ofrecer ás
administracións públicas un horizonte estratéxico ao que enfocar as súas políticas, tanto as de
carácter sectorial como as de natureza transversal. Na medida en que os desafíos que aquí se
definen son a medio prazo (envellecemento da poboación, novo réxime climático, revolución
tecnolóxica, avance das concepcións de democracia liberal, migracións, redución da desigualdade
e a pobreza, despoboamento do medio rural, desemprego…), superando as marxes dun ciclo
político de catro anos, requírese unha planificación coordinada para expor actuacións que axuden
a conseguilos, así como mecanismos de seguimento e rendición de contas que permitan avaliar o
seu cumprimento.
O cumprimento dos ODS, implica a articulación dun sistema de equivalencias entre os seus
obxectivos estratéxicos e os do PEG e a articulación dun Sistema de Gobernanza Pública que dea
resposta de forma efectiva a eses obxectivos e metas expostos.
Aínda que ningunha destas cuestións é allea ao quefacer dos últimos anos da Xunta de Galicia,
convén analizar que novos impulsos serán necesarios para mellorar a calidade institucional, a
coordinación e a eficiencia das administracións que operan na Comunidade Autónoma.
Por todo iso cabe preguntarse desde este punto de vista, cales son os retos que haberán de
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enfrontar e cambios que necesitan as nosas administracións para prestar mellores servizos á
cidadanía, como ser máis modernas e eficientes, e como se poden transmitir mellor os resultados
da acción pública; de forma que se reforce a confianza na xestión pública baixo unhas expectativas
realistas.
Seguindo a teoría do cambio que guiou todo o proceso de planificación do presente PEG 20222030, identificamos cales son os principais retos aos que se enfrontarán as AAPP galegas nos
próximos dez anos:
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1. Culminar con éxito un cambio efectivo cara á cultura da xestión por obxectivos e rendición de
contas.
2. Xestionar a prestación de bens e servizos públicos, atendendo ás novas necesidades e a uns
parámetros de calidade crecentes nun contexto poboacional caracterizado pola alta dispersión e
a elevada idade media.
3. Culminar o proceso de modernización dos servizos públicos de forma que se desenvolvan
sistemas e procedementos máis eficientes, pero tamén máis sinxelos e amigables coa cidadanía,
de forma que este perciba unha administración próxima e resolutiva.
4. Xestionar unha alta taxa de reposición de persoal nun marco de necesidades cambiantes da
cidadanía.
5. Administrar os recursos públicos de forma eficaz e eficiente, mediante unhas finanzas
Asinado por: Parlamento de Galicia
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sostibles que se manteñan nuns niveis de débeda dos máis baixos dentro das CCAA, e financiados
cun sistema tributario estable, predicible e competitivo e que reverte á cidadanía a boa xestión
en forma de rebaixas tributarias en función das posibilidades de cada conxuntura.
6. Coordinar a acción das diferentes administracións que operan en Galicia para contar con masa
crítica financeira nas diferentes políticas de gasto que garantan o cumprimento dos obxectivos
marcados, acadando así a capilaridade que precisa unha poboación tan dispersa como a galega.
A última década ven caracterizada por un feito extraordinario como é a concorrencia, nun breve
espazo de tempo, de dúas grandes crises, a gran recesión económica do ano 2008 e a crise
sanitaria derivada da COVID-19. As dúas provocaron tensións na sociedade, na economía e por
suposto no servizo público, que foi sometido a unha proba de estrés tanto no ámbito financeiro
como nos recursos humanos das administracións públicas e ao tempo, na demanda dunha
renovada prestación de servizos dirixidos a unha cidadanía con maiores e novas necesidades.
Como sociedade, a pandemia ofreceunos a oportunidade de progresar como país, de medrar ante
as adversidades e confirmou o peso e a importancia das novas tecnoloxías en tódolos eidos, de
xeito que a evolución tecnolóxica recente e a pandemia fortaleceron o uso da interacción
intelixente entre a cidadanía e a administración.
Por estas razóns, atopámonos nun intre de gran protagonismo social que debe ser atendido e
percibido como un estímulo para mellorar, e aproveitarse para a formulación das novas políticas
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públicas, pois simultaneamente ao proceso tecnolóxico, a sociedade aumenta a súa de demanda
de servizos, tanto dende a vertente cuantitativa como na cualitativa, e reclama máis participación
cidadá na esfera pública, ao tempo que esixe das institucións maior integridade e transparencia,
principios que se integran, como nunca antes o fixeran, no seo da administración.
Nunha sociedade cada vez máis esixente e mellor informada, o principal reto da administración
debe de ser xerar confianza, cara á cidadanía e cara ao tecido produtivo.
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As administracións seguen a manter como grandes funcións a provisión de bens e servizos
públicos e a redistribución da renda e a riqueza, para iso ostentan potestades reguladoras e
tributarias, posúen cantidades inxentes de información dos cidadáns, e teñen a capacidade e a
posibilidade de intervir na vida cotiá da xente, pero tamén deben ofrecer solucións a os seus
problemas. Necesariamente, este poder debe de ser exercido con responsabilidade e coa
suficiente transparencia e efectividade para xerar a confianza que demandan os receptores da
acción pública. Esa confianza pode verse ameazada por un mal funcionamento, unha resposta
tardía ou por un exceso de regulación que provoca distancia entre a administración e os
receptores do servicio público, que ademais contribúen á súa sustentabilidade económica e
política, polo que cómpre actuar en primeiro lugar de cara a eliminar esas eivas e interiorizar nos
servidores públicos que unha resposta inadecuada afecta á reputación de toda a organización e
que en último lugar deteriora a propia misión da administración.
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As Administracións públicas deben facer un esforzo por garantir a atención integral da cidadanía,
buscando as canles máis axeitadas para facer efectivos os seus dereitos e traballar con
sensibilidade prestando atención a aqueles colectivos que pola súa diversidade social, idade,
situación económica, discapacidade, ou vulnerabilidade teñan especiais dificultades para
relacionarse coa Administración.
Na actuación administrativa actual e dos próximos anos, a modernización, a racionalización e a
axilidade dos procedementos administrativos e das actividades de xestión son tarefas
permanentes vencelladas á eficiencia, non sempre doadas de aplicar, que se verán facilitadas polo
desenvolvemento da intelixencia artificial e o Big Data, e que, necesariamente pasan por impulsar
a interoperabilidade dos datos propios e alleos das administracións, a explotación das bases de
datos propias e o uso de novas tecnoloxías e procesos; todo isto ademais de ter presente unha
maior sensibilidade social na calidade dos servizos, cimentada nos principios de simplicidade,
claridade e proximidade á cidadanía.
Non pode obviarse que esta transformación na forma de entender o servizo público debe ir
acompañada dun esforzo organizativo baseado nunha maior coordinación, transversalidade e
flexibilidade das estruturas existentes para atender as necesidades urxentes ou prioritarias, cun
modelo áxil de autoprovisión de servizos entre órganos e entidades do sector público, baixo a
dirección dos órganos encomendantes.
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É oportuno continuar e incrementar o aproveitamento dos beneficios derivados do avance
tecnolóxico para xerar sistemas baseados nas novas ferramentas informáticas para mellorar a
toma de decisións, para liberar recursos en beneficio das tarefas de planificación estratéxica, para
o análise e control da xestión e dos resultados, para facilitar a avaliación dos obxectivos das
políticas públicas, para implementar o traballo mediante unha asignación por obxectivos ou
proxectos ás unidades e para facilitar a implantación da retribución baseada no desempeño.
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Estes novos retos condicionarán as necesidades de provisión e de formación do persoal do
servizos públicos.
Tendo presente todas estas consideracións, resulta necesario avanzar no proceso de
modernización da función pública, que tamén se verá afectada pola situación demográfica e polo
proceso de xubilacións dos cadros de persoal, polo que debe adaptarse ás novas necesidades,
debendo aproveitar as oportunidades que ofrece a dixitalización. A necesidade dun relevo
xeracional convertese pois nunha oportunidade de reforma do emprego público.
Ademais o espallamento da poboación galega require cada vez máis unha actuación concertada
das diferentes administración que operan no territorio na busca de solucións prestacionais útiles
e eficientes á cidadanía, en especial dos residentes en pequenos núcleos de poboación.
E todo isto nun marco no que seguirase a precisar a sustentabilidade das finanzas a medio prazo,
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polo miúdo das autonómicas, nun contexto condicionado polas consecuencias da crise sanitaria.
Estes recursos haberán de permitir achegar os medios precisos para prestar un servizo públicos
de calidade e as políticas de apoio que se corresponden co núcleo das competencias da
administración autonómica.
Aspectos transversais como a contratación pública ou as medidas de fomento deben de ser
reforzadas e avaliadas para apoiar a recuperación de forma eficiente e garantindo o valor
engadido galego de cada actuación ou proxecto que impulse a Xunta de Galicia.
Para dar resposta a estes retos, as liñas de traballo que se expoñen neste eixo estratéxico,
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podemos clasificalas ao redor de tres prioridades de actuación:
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Prioridade de Actuación 5.1. Unha boa administración, que avance na prestación de
servizos e xeración de valor engadido á cidadanía, baseada na planificación e a
avaliación das políticas públicas, empregando procedementos sinxelos, accesibles e
áxiles que redunden nunha atención eficiente e de calidade
Obxectivo Estratéxico 5.1.1. Optimización dos recursos humanos. Unha administración que
xestiona o seu persoal apostando pola innovación, o talento, a formación continua e
adaptada estruturalmente aos novos retos.
Obxectivo Estratéxico 5.1.2. Xestión orientada a resultados, transparencia e rendición de
contas. Unha administración centrada na cidadanía, próxima, áxil e eficaz, que xera
confianza baseada na transparencia e rendición de contas.
Obxectivo Estratéxico 5.1.3. Organizacións públicas integras. Unha administración
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lexitimada e respectada diante da cidadanía pola súa integridade e boa xestión.
Prioridade de Actuación 5.2. Unhas finanzas sustentables para un crecemento san
Obxectivo Estratéxico 5.2.1. Proseguir na mellora da eficiencia das administracións
públicas e administrar os recursos públicos de forma eficaz e eficiente, mediante uns
servizos públicos sostibles.
Obxectivo Estratéxico 5.2.2. Mantemento dos niveis máis baixos de débeda de entre as
CCAA. Estabilidade e competitividade das finanzas públicas que favorezan un custe
moderado do servizo da débeda e un clima favorable ao investimento en Galicia.
Obxectivo Estratéxico 5.2.3. Sistema tributario competitivo e xusto, que apoia a os que
máis o precisan e incentiva a realización de negocios e proxectos vitais en Galicia.
Prioridade de Actuación 5.3 Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa
Obxectivo Estratéxico 5.3.1. Fortalecer a colaboración, cooperación e coordinación das
diferentes administracións públicas en busca da eficiencia na xestión do gasto público e da
mellora dos servizos á cidadanía, en especial dos maiores e dos que viven en zonas de
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maior illamento.
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PA 5.1 Unha boa administración que avance nunha xestión que dea o maior valor engadido á
cidadanía, baseada na planificación e a avaliación das políticas públicas e a xestión baseada
en procedementos sinxelos, accesibles e áxiles que redunden nunha atención eficiente e de
calidade.

OE 5.1.1. Optimización dos recursos humanos. Unha administración que xestiona o seu
persoal apostando pola innovación e o talento e adaptada estruturalmente aos novos retos.
O persoal da administración é o seu principal activo, e, por tanto o principal actor chamado a
aplicar os anteriores procesos coa dilixencia e profesionalidade que demostrou en momentos tan
difíciles como a actual pandemia. Para iso debe coidarse a súa selección e formación continua ao
longo da súa vida laboral. Os próximos anos a xestión de persoal enfrontará grandes retos que
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implicarán unha xestión eficaz do activo máis valioso da administración. Dentro destas actuacións
destacamos:
-

Planificación estratéxica de RRHH, con especial atención ás baixas en persoal con obxecto das

xubilacións e ás novas demandas de perfís profesionais no emprego público. Estudos de
prospectiva de evolución de persoal e necesidades de novos empregos, así como de xestión
planificada de vacantes. Reforma dos sistemas selectivos e implantación de formación inicial de
carácter tamén selectiva, con incidencia en valores públicos. Profesionalización gradual dos niveis
directivos. Desenvolvemento e impulso das estruturas directivas intermedias na función pública.
Diálogo social estratéxico co horizonte posto nas transformacións que sufrirá a Administración
Pública na década 2020-2030 e en identificar e compartir como afectarán a cada organización
pública.
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-

Redución da temporalidade, automatización dos concursos e procesos selectivos.
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Gráfico 9. Evolución dos efectivos de persoal da Comunidade Autónoma.
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Fonte: IGE.

A creación de valor a través dos profesionais que traballan na administración, a xestión do
coñecemento e a necesidade de adaptarse a novos perfís baseados nas novas competencias,
convértense en eixo da política de función pública.
As estruturas das administracións públicas en España teñen mudado pouco nos últimos 40 anos,
o mesmo acontece coa estrutura da Xunta de Galicia onde continua a ser o vector principal unha
organización xerárquica das consellerías.
Faise preciso realizar un esforzo organizativo baseado nunha maior coordinación e
transversalidade das estruturas existentes, con mecanismos que primen a correlación dos
recursos e as necesidades das diferentes áreas na prestación dos servizos públicos, e o reforzo
do traballo en modo colaborativo, que permitan priorizar o labor de planificación, análise e
rendición de contas.

Principais retos relacionados co Obxectivo Estratéxico
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•

Avanzar cara unha administración que aposte por unha revisión da súa función pública,

baseada na estratexia, na planificación e na profesionalidade.
•

Basear a cobertura de necesidades de recursos humanos na administración na procura do

suficiente equilibrio entre a captación de talento novo e externo e o impulso da carreira
profesional.
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•

Determinar as necesidades de selección e renovación do persoal na cobertura de vacantes

e especialmente en elementos cualitativos, como as cargas de traballo, as necesidades
funcionais e os novos perfís profesionais.
•

Adaptar a actual estrutura da función pública aos retos dunha administración máis

dixitalizada e baseada na análise, que afronte o cambio da automatización de procesos para
afondar na procura e avaliación de novas necesidades públicas.
•

Circunscribir a feitos excepcionais os contratos de duración determinada derivados de

circunstancias previsibles ou imprevisibles, fornecendo un sistema de cobertura máis áxil e
unha adaptación flexible das estruturas organizativas ás necesidades do servizo público.
•

Apostar por favorecer a residencia do persoal funcionario en zonas pouco poboadas do

medio rural para fomentar o incremento de poboación neste eido.
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•

Implantar e consolidar un sistema que valore o traballo por obxectivos e por proxectos, que

permita medir o traballo realizado e analizar, a partir da métrica, o cumprimento dos
obxectivos das políticas públicas, que facilite a avaliación das mesmas e a rendición de contas.
•

Acadar unha maior profesionalización do persoal ao servizo das Administracións públicas,

impartindo unha formación de calidade e promovendo a formación continuada ao longo da vida
profesional dos empregados públicos. Fomentar a formación e a práctica nas competencias e
habilidades transversais, en especial as directivas e as especializadas.
•

Acadar unha organización flexible adaptable facilmente aos cambios, que permita facer

fronte a situacións non previstas mediante a implantación de sistemas organizativos e
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colaborativos que primen estruturas temporais ou as dinámicas de grupos de traballo.
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OE 5.1.2. Xestión orientada a resultados, transparencia e rendición de contas. Unha
administración centrada na cidadanía, próxima, áxil e eficaz, que xera confianza baseada na
transparencia e rendición de contas.

Sinalaba o profesor Fuentes Quintana cando refería aos indicadores do bo funcionamento das
institucións, que a transparencia é ao sector público o que os prezos ao privado. Impulsar unha
política de profundización da rendición de contas e a transparencia, tanto desde o punto de vista
subxectivo (quen debe render contas) como obxectivo (cal é a información relevante que se debe
facer pública e como), mellorando sistemas de acceso á información e facendo está máis
comprensible, así como de supervisión e control na súa aplicación.
A ferramentas dixitais e o open data, abren un novo mundo de posibilidades nesta materia no
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que é necesario avanzar. Avanzar na dixitalización e na apertura de datos como reforzo da
transparencia e do desenvolvemento económico é un elemento de peche básico deste modelo
orientado a resultados. Elaborar un sistema de gobernanza de datos e de seguimento dos plans
e políticas públicas tórnase por tanto fundamental.
A rendición de contas é a base da democracia (Bernard Manin, 1999). Débense implantar
paulatinamente sistemas de rendición de contas obxectivos que se unan aos plans de goberno e
de mandato, aos plans operativos anuais e ao propio orzamento da institución (de aí, o apartado
de seguimento e avaliación deste plan, que introduce ferramentas de transparencia efectiva para
que calquera cidadán interesado poda seguir a súa execución). O anterior debe completarse con
unhas administracións públicas abertas coa participación cidadá dende diferentes perspectivas.
Para o que é necesario analizar en que casos convén impulsar as diferentes modalidades de
participación cidadá nas políticas das diferentes administracións.
A administración debe situar á cidadanía no centro da súa xestión para convertela no eixo de
todas as súas actuacións, que dea respostas eficaces para unhas novas expectativas da cidadanía.
A experiencia da pandemia amosou unha resposta pública solvente ante a necesidade de acelerar
a transformación dixital das ferramentas de traballo e fortaleceu a interacción dixital entre
cidadanía e administración.
Nun momento no que se constatan as circunstancias técnicas idóneas para universalizar a xestión
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electrónica dos procedementos, estamos en condicións de promover unha nova cultura
administrativa innovadora e transversal que en lugar de asumir un papel reactivo ante as
peticións recibidas pola cidadanía pase a ter un papel activo iniciando actuacións que en base á
gobernanza de datos obteña información individualizada e oferte, previo consentimento do
interesado, servizos ou procesos que poidan resultar do seu interese.
Os modelos burocráticos baseados nunha relación de superioridade da administración fronte ao
administrado propios do século pasado están a ser paulatinamente substituídos por pequenos
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pasos de modernización baseados no ofrecemento de servizos personalizados, que comezaron na
administración tributaria cos borradores de declaración tributaria, e que paulatinamente teñen
camiñado cara á proactividade da acción pública.
Estes novos modelos incorporan un concepto de consumidor de servizo público caracterizado por
unha elevada demanda da calidade na recepción dos servizos e máis esixente e crítico co modelo
tradicional de prestación. Necesidades que eran difíciles de adiviñar fai apenas 20 anos constitúen
hoxe en día prácticas cotiás na carteira de servizos das administracións. A administración
autonómica debe de afrontar estes retos como un novo modelo de xestión pública centrada na
cidadanía.
Antes de pensar que significa un cambio tecnolóxico debemos de pensar que se trata dunha
necesidade funcional da organización, en consecuencia tamén cultural, e polo tanto débese
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asumir un papel activo iniciando actuacións, para convertelo en ofrecemento de servizos. Deste
xeito, a perspectiva da innovación na prestación de servizos debe de ser transversal ao conxunto
de accións que realizan as consellerías.
As distintas liñas de comunicación coa cidadanía deben escalarse en función da poboación diana
á que van dirixidas e das prioridades de intervención, realizando unha segmentación e
sectorización dos destinatarios que permita unha maior persoalización dos servizos ofrecidos.

Principais retos relacionados co Obxectivo Estratéxico
•

Afianzar unha administración proactiva e prestadora de servizos personalizados.

•

Mudar a cultura da administración e dos seus empregados dende unha visión burocrática

cara a unha visión dinámica que sitúa á cidadanía como razón de ser da súa misión.
•

Atender a diversidade xeracional, especialmente para colectivos con dificultades de usos

das novas tecnoloxías.
•

Facilitar o acceso dixital mediante a robotización, a linguaxe clara e a mellora da interacción

entre administración e persoas beneficiarias de servizos.
•

Automatizar a tramitación e resolución de procedementos administrativos baseada na

interoperabilidade dos datos doutras administracións, na interconexión entre as distintas
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administracións, na explotación das bases de datos da Xunta e o uso de tecnoloxías disruptivas.
•

Consolidar unha administración sinxela e facilitadora que mude do esquema burocrático

cara a unha cidadanía demandante de servizos de calidade.
•

Modernizar e dixitalizar todos os procedementos administrativos coa finalidade de facelos

máis sinxelos e accesibles á cidadanía.
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•

Impulsar unha administración que avance na eficiencia, transparencia, control e rendición

de contas.
•

Impulsar a apertura de datos e a reutilización da información do sector público.

•

Garantir a transparencia, integridade e responsabilidade da actuación da administración

pública e no gasto de fondos públicos, facendo fincapé en aplicar con rigor a normativa
existente así como en render contas da xestión realizada.
•

Impulsar a planificación e dirección por obxectivos e control da xestión e promover a

avaliación dos resultados das políticas públicas.
•

Reforzar as tarefas de planificación, de xestión, seguimento e avaliación dos programas

operativos dos fondos europeos e das principais políticas sectoriais.
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•

Investir na capacidade institucional e a eficiencia das administracións e os servizos públicos

co fin de introducir reformas e melloras na regulamentación e na xestión. Reforzar os sistemas
de control da administración tanto cara aos propios xestores como cara aos contribuíntes e
perceptores de subvencións.
•

Impulsar accións para promover a cultura de xestión da calidade no sector público

autonómico a través dunha escoita activa das demandas cidadás.
•

Identificar áreas de mellora dos servizos públicos, definindo os seus estándares de calidade

e avaliación da calidade na súa prestación.
•

Deseñar un modelo que facilite o dereito de información cidadá sobre a actividade pública

a través da nova normativa e mecanismos de transparencia. Desenvolver un sistema baseado
nas novas tecnoloxías, que permita o acceso á información pública e a transferencia de
información entre administracións.
•

Establecer auditorías operativas periódicas para controlar a eficacia e eficiencia do

funcionamento do sector público autonómico.
•

Fortalecer o sistema de información estatística oficial como un dos piares nos que se debe

asentar as políticas de transparencia e potenciar a comunicación social como instrumento de
difusión da información que fomente o acceso ás novas tecnoloxías dixitais.
•

Apoiar a mellora da calidade e eficiencia da administración de xustiza en Galicia,
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continuando co seu proceso de modernización, tanto nos seus medios materiais como na
optimización dos seus recursos humanos.
•

Avanzar na dixitalización do sistema xudicial baixo os principios de eficacia e eficiencia,

contribuíndo a mellorar o acceso á xustiza, a incrementar a confianza da sociedade na
administración de xustiza e a resolver os seus conflitos de maneira máis áxil.
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OE 5.1.3. Organizacións públicas íntegras. Unha administración lexitimada e respectada
diante da cidadanía pola súa integridade e boa xestión.

A integridade da xestión das administracións, xunto coa transparencia son elementos chave para
garantir a confianza da cidadanía nas súas institucións. Esta non xorde porque si, debe cimentarse
nuns procedementos sólidos, transparentes e confiables; definindo un sistema de integridade en
cada institución, é necesario determinar como debe evolucionar este nos próximos anos, e, o que
é máis importante, ir concretando os procedementos, guías e códigos éticos que pechen un marco
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de integridade que garanta o cambio de mentalidade cara a unha cultura do cumprimento na
administración.
Esta aposta pola exemplaridade das condutas públicas debe colaborar a un reforzo do apego e a
confianza nas institucións pola cidadanía.
Integridade e transparencia constitúen a día de hoxe o fundamento do exercicio do poder político
e unha demanda social cada vez máis intensa. O futuro debe ter en conta a necesidade, cada día
maior, de que as decisións conten co respaldo de procesos participativos que lexitimen as
decisións públicas.
Paralelamente a unha infraestrutura de ética pública debe aumentar a transparencia dos datos,
da xestión e da avaliación e da toma de decisións.
Unha aposta por decisións públicas lexitimadas pola cidadanía esixe un escrupuloso proceso
participativo na elaboración das normas polo executivo, na audiencia dos intereses afectados, sen
perder de vista o interese xeral, e na motivación das decisións normativas mediante un proceso
de trazabilidade do feito normativo que dea respostas correctas e motivadas ás propostas
efectuadas polos destinatarios e que permita avaliar a pegada normativa.
A transparencia e integridade da acción publica esta tamén conectada co deseño dunha política
de estratexia e planificación que no proceso final debe de estar avaliada tecnicamente e
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trasladada á sociedade mediante un sólido sistema de rendición de contas.

Principais retos e tipos de acción relacionadas co Obxectivo Estratéxico
•

Consolidar unha administración participativa, baseada no compoñente ético e nos valores

de servizo público.
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•

Instrumentar, nunha sociedade cada vez máis demandante de calidade, unha infraestrutura

ética con mecanismos para que a conducta de responsables políticos e empregados públicos
sexa exemplar e consolidar os pasos en materia de transparencia e integridade na toma de
decisións e rendición de contas.
•

Estender os plan de prevencións de riscos de xestión á toda a organización e que abarque a

toda a xestión realizada con independencia do fonte de financiamento.
•

Reforzar o sistema de resposta ás queixas da cidadanía procurando maior axilidade na

resolución das problemáticas e aproveitar as canles de denuncia como ferramentas de mellora
e detección de problemas, coa debida protección aos denunciantes.
•

Apostar por decisións públicas lexitimadas diante da cidadanía mediante un proceso

participativo na elaboración das normas polo executivo, na audiencia dos intereses afectados,
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sen perder de vista o interese xeral, e na motivación das decisións normativas mediante un
proceso de trazabilidade do feito normativo que dea resposta motivada as propostas recibidas
e que permita avaliar a pegada normativa.
•

Mellorar a claridade normativa e o proceso de produción normativa.

•

Implantar novos tipos de procesos participativos, como o concepto de laboratorio de

participación para a elaboración de accións publicas mediante sistemas de cooperación entre
os representantes dos intereses privados e a administración.
•

Integrar a transparencia e a integridade no deseño das políticas estratéxicas e de

planificación que se sometan a un proceso final de avaliación técnica e se trasladen á sociedade
mediante un sistema de rendición de contas.
•

Fomentar unha administración plenamente inclusiva, de xeito que a información pública, a

rendición de contas e os distintos procesos participativos poidan chegar a toda a cidadanía,
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promovendo a completa accesibilidade e universalización dos contidos.
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PA 5.2 Xestión financeira sustentable e eficiente.
OE 5.2.1. Proseguir na mellora da eficiencia das administracións públicas e administrar os
recursos públicos de forma eficaz e eficiente, mediante uns servizos públicos sostibles.
A crise económica afectou de xeito moi relevante en forma de redución de ingresos á
sustentabilidade das finanzas públicas. A pesares dunha xestión axustada aos obxectivos, isto
implicou importantes aumentos na ratio débeda/PIB das administracións públicas que debían
reducirse nos vindeiros exercicios.
Ademais, e independentemente do ciclo económico, Galicia presenta un conxunto de necesidades
e condicionantes derivados da súa evolución demográfica. Pola banda do gasto é previsible un
aumento dos gastos vencellados ás persoas maiores especialmente no eido social e sanitario.
Porén os recursos do sistema de financiamento toman como indicador da necesidade de gasto o

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

concepto de “habitante axustado”, variable que aínda que recolle o custe da dispersión para a
prestación dos servicios no noso territorio non acada o importe preciso para a total financiación
dos gastos que a dita dispersión provoca.
Gráfico 10. Evolución do gasto non financeiro da Administración xeral, dos Organismos autónomos e
das Axencias públicas autonómicas da Comunidade Autónoma de Galicia. Miles millóns de euros.
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Fonte: IGE.

Galicia foi unha das comunidades autónomas que máis axiña afrontou os esforzos na contención
do déficit o que lle permitiu unha senda de recuperación da sustentabilidade máis suave. Isto se
traduce en máis estabilidade na dotación das diferentes políticas de gasto, tamén esta
circunstancia permitiu rematar antes a senda de consolidación fiscal e xerar máis marxe de
manobra fronte a posibles continxencias, como acontece nestes últimos dous anos, nos que

356

TOMO II – PEG 22-30

133162

Galicia mantén unhas finanzas estables fronte á incerteza que nos rodea sen ter que facer
esforzos de consolidación adicionais.
É, por tanto, preciso que a administración galega siga funcionando desde os principios de
solvencia e sustentabilidade financeira, unha política que permitiu á nosa comunidade afrontar
con máis recursos a crise da COVID-19. Ademais, é esencial:
-

Manter o noso pleno autogoberno como mellor garantía de que as políticas de gasto permitan

a familias e empresas superar o impacto derivado da pandemia do Corona virus e volver a unha
senda de crecemento sostido converxendo con Europa.
-

A aplicación de políticas fiscais expansivas non consolidables de resultado inmediato para,

unha vez activados os resortes económicos e consolidada a recuperación, volver á estabilidade
orzamentaria e á sustentabilidade financeira.
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-

Manter o noso compromiso de cumprimento das regras fiscais única garantía da sostibilidade

dos servizos públicos a medio prazo.
-

Mobilizar de maneira coordenada todos os recursos públicos dos que dispoña a administración

autonómica.
-

Galicia debe aproveitar a xestión rigorosa das finanzas públicas e o menor endebedamento

por habitante para apoiar proxectos económicos estratéxicos, xeradores de riqueza e emprego
para o país.
-

Ao tempo, a responsabilidade e lealdade deben tamén levar á Xunta a ser un goberno que

consiga mellorar a situación financeira dos nosos provedores, consolidando a axilidade no
pagamento das facturas nun tempo medio que non supere os 15 días.

OE 5.2.2. Mantemento dos niveis máis baixos de débeda de entre as CCAA. Estabilidade e
competitividade das finanzas públicas que favorezan un custe moderado do servizo da
débeda e un clima favorable ao investimento en Galicia.
A necesidade dunha evolución moderada do endebedamento non é un fin en si mesmo, é a
garantía de sostibilidade das finanzas públicas, xa que permitirá cando sexa preciso acudir de
xeito temporal a os ingresos financeiros para compensar caídas do ingreso público en fases

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

recesivas do ciclo, como a que estamos a vivir. En efecto, o actual non é o momento de
preocuparse pola débeda, se non de impulsar investimentos produtivos que permitan xerar
emprego e riqueza e superar a perturbación causada polo COVID-19.
A estes efectos manter unha débeda controlada é unha fortaleza que nos permite e permitirá
soportar menores custes financeiros, pero tamén acudir máis facilmente a os mercados
financeiros en caso de ser preciso. A seguinte gráfica mostra a evolución dos últimos anos do
volume de débeda da comunidade autónoma e do custe de mantela, malia que o stock mantense
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ou descende levemente dende 2017, a súa ratio co PIB descende polo crecemento continuado de
este último.
Como se pode apreciar o control deste stock combinado con unha axeitada política de xestión de
pasivos aproveitando as favorables condicións de mercado, está a xerar importantes aforros de
custes en xuros ás finanzas autonómicas.
Gráfico 11. Evolución da ratio débeda/PIB.
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OE 5.2.3. Sistema tributario competitivo e xusto, que apoia a os que máis o precisan e
incentiva a realización de negocios e proxectos vitais en Galicia.
O propósito de continuar mantendo unha política orzamentaria sostible servirá para aproveitar
as marxes conseguidas coa boa xestión dos últimos anos e poder manter as rebaixas fiscais
aprobadas. Así, Galicia exerceu con responsabilidade a súa autonomía fiscal. Nos últimos anos
aprobáronse diversas baixadas de impostos que tiveron como finalidade favorecer ás clases
medias e baixas, ademais de apoiar a sectores estratéxicos da economía de Galicia, como o
agrario, e que ademais contribuíron a unha máis rápida recuperación.
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Entre estas baixadas inclúese a rebaixa do IRPF aprobada en 2014, que situou a Galicia entre as
comunidades autónomas con menor tributación para as rendas máis baixas; así como a maior
rebaixa fiscal da historia de Galicia en 2016 que practicamente eliminou o Imposto de Sucesións
para os familiares directos e implantou unha estratexia de Impostos Cero no rural, que foi
completada no ano 2020 coa rebaixa de tipos de TPO para adquirir vivenda en zonas pouco
poboadas (ZPP).
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Na situación actual de post pandemia, seguindo a recomendación dos numerosos expertos e
organismos que se teñen pronunciando ao respecto e no ditame aprobado polo Pleno do
Parlamento de Galicia posterior á celebración da Comisión de reactivación económica, social e
cultural de Galicia pola crise da COVID- 19, son obxectivos estratéxicos manter e consolidar as
rebaixas de impostos aprobadas nos últimos anos relativas a tarifa autonómica do IRPF, ao
Imposto de Sucesións entre familiares directos e as relativas a Estratexia de “Impostos 0 no
Rural”, e garantir unha política fiscal que permita que Galicia siga entre as comunidades
autónomas coa menor presión fiscal para os seus cidadáns e empresas; e así como continuar coa
política de rebaixas fiscais selectivas que permitan axudar a quen máis o necesita e dinamizar a
economía.
O fin último é que a cidadanía galega poida incrementar o gasto privado e o investimento neste
momento para axudar aos sectores máis afectados pola crise e que teñan máis recursos para
Asinado por: Parlamento de Galicia
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consumir e para favorecer o emprego.
Coa finalidade de fortalecer a capacidade de gasto das administracións é fundamental potenciar
e fomentar o cumprimento voluntario mediante accións de concienciación e sensibilización para
lograr que se asimile a responsabilidade fiscal como un valor de conciencia social e a
interiorización do respecto polos servizos públicos, que se financian co esforzo de toda a
cidadanía, centrando tamén os esforzos na loita contra a fraude fiscal.

Principais retos relacionados cos Obxectivos Estratéxicos
• Impulsar a racionalización e eficiencia no gasto público, seguir a xestionar os recursos
públicos con criterios de eficacia e economía, aplicando políticas de revisión do gasto para
garantir a sustentabilidade do mesmo.
• Continuar o desenvolvemento dos procesos de dixitalización xa iniciados, que permitan
detectar brechas de ineficiencia con máis criterio e celeridade.
• Revisión da aliñación dos programas orzamentarios cos obxectivos estratéxicos e indicadores
do PEG, o que servirá de apoio a un sistema de xestión orientado a resultados.
• Renovar e mellorar as infraestruturas públicas con criterios de eficiencia enerxética, co
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obxecto de mellorar a calidade dos servizos públicos reducindo o custe de funcionamento.
• Administrar os recursos públicos de forma eficaz e eficiente, mediante unhas finanzas
sostibles que se manteñan nuns niveis de débeda nos mellores dentro das CCAA, e financiados
cun sistema tributario estable, competitivo e que reverte á cidadanía a boa xestión en forma
de rebaixas tributarias, en función das posibilidades de cada conxuntura.
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• O sistema de financiamento debe ser o elemento de peche que garanta a suficiencia
financeira para impulsar as políticas de gasto que posibiliten a consecución dos obxectivos
estratéxicos e, por tanto, o exercicio do autogoberno.
• Fomentar a concienciación e sensibilización para lograr que se asimile a responsabilidade
fiscal como un valor de conciencia social e de respecto polos servizos públicos.
• Promover o cumprimento adecuado das obrigacións tributarias, achegar seguridade xurídica
e económica ás operacións, e reducir a litixiosidade.
• Avanzar na colaboración con outras administracións públicas, con entidades privadas ou con
institucións ou organizacións representativas de sectores ou intereses sociais, laborais,
empresariais ou profesionais, e, especificamente, co obxecto de facilitar o desenvolvemento
do seu labor para potenciar o cumprimento cooperativo das obrigacións tributarias, cos
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colexios e asociacións de profesionais da asesoría fiscal.
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PA 5.3 Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa.
OE 5.3.1. Fortalecer a colaboración, cooperación e coordinación das diferentes
administracións públicas en busca da eficiencia na xestión do gasto público e da mellora dos
servizos á cidadanía, en especial dos maiores e dos que viven en zonas de maior illamento.
As organizacións públicas deben colaborar para o logro de fins comúns, cooperar asumindo
compromisos específicos en aras dunha acción común e coordinarse, coa obriga de garantir a
coherencia das actuacións das diferentes Administracións Públicas afectadas por unha mesma
materia para a consecución dun resultado común.
Debe perseguirse a eficiencia na xestión dos recursos públicos, compartindo, cando sexa posible,
o uso de recursos comúns en especial nas pequenas localidades do rural onde se precisan.
Ademais, compre avanzar na definición de competencias e responsabilidades de cada
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Administración Pública no cumprimento das súas obrigas e compromisos.
Así mesmo, debe haber garantía e igualdade no exercicio dos dereitos da cidadanía nas súas
relacións coas diferentes Administracións e todas deben implicarse no apoio ás actuacións de
fomente e desenvolvemento económico que apeguen poboación onde máis se precisa.
A cooperación interadministrativa e a interoperabilidade son requisitos indispensables para que
o avance na prestación de servizos se realice da mellor forma posible, por este motivo debemos
mellorar a coordinación e a gobernanza entre as institucións da Comunidade Autónoma e as
administracións que conflúen no territorio ou nos ámbitos sectoriais, baixo o principio de
adecuación á orde de distribución de competencias. Esta cooperación debe transcender o noso
pais seguindo a boa tradición de cooperación co Norte de Portugal, co que compartimos
necesidades, inquedanzas e recursos comúns.
A interoperabilidade administrativa aporta vantaxes como a simplificación da actividade
administrativa e dos procesos, o que ten como consecuencia unha maior eficiencia das
administracións públicas e un aforro de tempo e custos das persoas usuarias dos servizos
públicos.
A posibilidade de empregar máis facilmente estándares abertos e aplicacións tecnolóxicas
comúns, debe levar a unha redución do custo en tecnoloxía. Ao mesmo tempo, a reutilización de
datos e funcionalidades pode redundar nunha diminución dos custos de desenvolvemento de
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sistemas de información e provisión de servizos á cidadanía. Ademais, a obtención de datos
agregados e de información de maior calidade facilita a mellora da toma de decisións.
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Principais retos relacionados co Obxectivo Estratéxico
• Mellorar e consolidar a integración de recursos gobernamentais de información e procesos,
e por tanto a interoperación de sistemas de información interdependentes.
• Estruturar e mellorar os servizos públicos con rutas interinstitucionais apoiadas en
tecnoloxías dixitais, a partir da reutilización de datos.
• Impulsar unha gobernanza do dato transversal, para xestionar de forma eficiente e efectiva
a información, logrando con iso realizar unha mellor toma de decisións.
• Dispoñer dunha visión integral e integrada naquelas actuacións dirixidas a determinados
segmentos de poboación considerados como prioritarios polo conxunto das administracións
públicas.
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• Impulsar unha maior horizontalidade entre as administración públicas que permita a
transferencia do coñecemento e a aprendizaxe mutua.
• Impulsar a coordinación e canalización das actividades da Xunta en relación coas iniciativas
de control e impulso do Parlamento de Galicia e as relacións institucionais coa administración
xeral do Estado e a cooperación horizontal coas demais comunidades autónomas.
• Reforzar a coordinación das actuacións dos distintos departamentos da Xunta.
• Fortalecer a acción exterior de Galicia, especialmente nas relacións coa Unión Europea e na
cooperación transfronteiriza.
• Mellorar a coordinación e colaboración das diferentes administracións, impulsando a xestión
de proxectos compartidos e o despregamento de infraestruturas de servizos de usos múltiples
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que revertan o despoboamento rural.
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3. ESCENARIO MACROECONÓMICO E FINANCEIRO
3.1.

Escenario macroeconómico.

Introdución
A pandemia da COVID-19 ocasionou unha forte caída da actividade económica mundial no ano
2020, moi superior á da caída observada trala gran recesión de 2008. As medidas de confinamento
e distanciamento social adoptadas en todos os países para conter a propagación do virus e evitar
a sobrecarga dos sistemas sanitarios provocaron este desplome. Os efectos visibles da vacinación
sobre os pacientes permítenos confiar na saída da crise sanitaria e económica despois de case
dous anos de pandemia, as novas variantes e o seu efecto sobre a saúde da poboación marcan as
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principais incertezas sobre a evolución futura da pandemia.
En comparación coa gran recesión de 2008, evitáronse contraccións económicas máis severas e
maiores perdas do emprego debido a que o apoio fiscal e a política monetaria acomodaticia
favoreceron a achega de recursos para loitar contra os efectos socioeconómicos da pandemia e
mantela baixo control. Porén, ese apoio sumado ás caídas dos ingresos, eleva os déficits públicos
e os niveis de débeda, cando aínda non se tiña regularizado a xerada durante a grande crise.
Compre evitar a retirada prematura de estímulos que poña freo á volta á senda de crecemento
san na que se atopaban a economía e as finanzas galegas no intre previo á crise. Para elo debemos
empregar todas as dispoñibilidades financeiras ao noso alcance, en especial os fondos
extraordinarios mobilizados pola Unión Europea (REACT, Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia e FEADER-Euri) no marco do programa NEXT GENERATION, así como a marxe de
manobra que ofrece a taxa de referencia de necesidade de financiamento.
Nos seguintes parágrafos revísanse as principais previsións para a economía internacional, a
economía española e a galega. A recuperación económica mundial segue avanzando, pero está a
perder impulso e manifesta cada vez maiores desequilibrios. A incapacidade de garantir unha
vacinación rápida e eficaz en todo o mundo está a resultar custosa, xa que a incerteza e os riscos
permanecen altos debido a constante aparición de novas variantes. Nun mundo globalizado, a
circulación do virus nos países con baixas taxas de vacinación afectará á saúde e á economía
mundial. Os brotes pandémicos en vínculos esenciais das cadeas mundiais de subministración
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provocaron demoras imprevistas no abastecemento, estimulando aínda máis a inflación en
moitos países, que se incrementa tamén debido ás perturbacións nos mercados da enerxía, os
alimentos e as materias primas.
As previsións dos principais organismos internacionais: Fondo Monetario Internacional (FMI),
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e Comisión Europea prevén
crecementos do PIB en 2022 e 2023. O FMI prevé un crecemento da economía mundial do 4,9% en
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2022 e do 3,6% en 2023. As previsións da OCDE e da Comisión Europea sinalan crecementos
inferiores en 2022 (4,5%) e crecementos do 3,2% e 3,7% en 2023.
As diferenzas entre as economías tamén está determinada polas medidas de políticas fiscal e
monetaria que se adoptaron con rapidez nas economías avanzadas e que lles permitirán unha
máis áxil recuperación fronte a falla de políticas de apoio nas economías emerxentes.
Segundo o FMI, as economías avanzadas crecerían un 4,5% en 2022 e un 2,2% en 2023. As
economías emerxentes e desenvolvidas crecerían un 5,1% en 2022 e un 4,6% en 2023.
Nos seguintes parágrafos detállanse as previsións dispoñibles para os principais países da
economía mundial e cos que mantemos relacións comerciais e que, polo tanto, teñen unha maior
influenza na economía galega. Estes países son Estados Unidos, China, India, os principais da zona
euro e Reino Unido. Para o seguimento dos países utilízanse principalmente os datos da OCDE,
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por ser os máis recentes, e comentaranse as principais discrepancias coas previsións do FMI e as
da Comisión Europea.
Entre os países da área do euro, as economías máis afectadas pola crise en 2020 rexistrarán un
maior incremento do PIB en 2022 e 2023. Así, segundo a OCDE, Francia crecerá un 4,2% en 2022
e un 2,1% en 2023, Italia un 4,6% e un 2,6% e España un 5,5% e un 3,8%. O FMI prevé o mesmo
aumento para Francia e unha décima máis para Italia mentres que a Comisión Europea prevé
menores crecementos para ambas as dúas. As previsións para España da OCDE e da Comisión
Europea son superiores ás do FMI en 2021.
Para o ano 2022, Francia e Italia crecerían menos que no ano anterior segundo os tres organismos
mentres que en Alemaña e Portugal o impulso será maior. O FMI prevé un crecemento de España
do 6,4% en 2022 e do 2,6% en 2023; a Comisión prognostica crecementos do 5,5% en 2022 e do
4,4% en 2023.
Estados Unidos crecería un 3,7% en 2022 e un 2,4% en 2023 segundo a OCDE, o FMI espera un
maior crecemento en 2022 (5,2%) e un desempeño similar en 2023 (2,2). Segundo Comisión
Europea o crecemento sería do 4,5% en 2022 e do 2,4% en 2023.
Reino Unido, un dos países máis afectados pola crise sanitaria, presentaría un maior crecemento
en 2022 que a media da área euro, 4,7% segundo a OCDE, en 2023 o crecemento sería do 2,1%,
inferior á media da área euro. A Comisión Europea prevé para este país crecementos do 4,8% en
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2022 e do 1,7% en 2023. A previsión do FMI sitúa a taxa do 2022 no 5,0% e a de 2023 no 1,9%.
As economías china e india acadarían elevadas taxas de crecemento en 2022 e 2023, na India os
crecementos serían do 10,7% e 3,9% respectivamente, en China espérase para os dous anos
crecementos do 5,1%. O FMI prognostica maiores crecementos para China (5,6% e 5,3%), para
India os crecementos serían do 8,5% e 6,6%; por último a Comisión espera un crecemento da
economía china do 5,3% tanto en 2022 como en 2023 e para a India taxas do 7,8% e do 6,0%.
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España
A crise sanitaria orixinada pola expansión da COVID-19 tivo un forte impacto na economía
española. As restricións para conter a expansión do virus así como as características estruturais
da economía española provocaron unha profunda caída da actividade no ano 2020. As medidas de
confinamento no segundo trimestre de 2020 provocaron unha forte contracción da actividade;
nos seguintes trimestres as sucesivas olas de contaxios coas conseguintes limitacións aos
movementos das persoas e á actividade de determinadas ramas produtivas condicionaron a
evolución económica.
No conxunto do ano 2020, a economía española reduciu o seu PIB un 10,8%, unha das maiores
caídas entre os países do noso entorno. Desde o punto de vista da demanda, a demanda interna
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restou 8,6 puntos porcentuais e a demanda externa 2,2 puntos porcentuais.
O consumo privado reduciuse un 12,0% en 2020. O peche das actividades máis afectadas polas
medidas de distanciamento social, as limitacións á mobilidade así como a incerteza sobre a
evolución do emprego limitaron o gasto. Pola contra, o consumo público incrementouse para
afrontar a emerxencia sanitaria, un 3,3%. A incerteza sobre o impacto da pandemia na actividade
económica a nivel mundial freou a investimento, cunha caída en 2020 do 11,4%. Reduciuse tanto
a investimento en bens de equipo como en construción.
A demanda externa restou 2,2 puntos ao crecemento do PIB. O peche de fronteiras nos meses de
maior incidencia da COVID-19 así como a contracción da actividade reduciron tanto as
exportacións, -20,1%, como as importacións, -15,2%.
Desde o punto de vista da oferta, os grandes sectores de actividade minoraron á súa actividade,
con caídas superiores ao 10%, agás o sector primario onde se produciu un crecemento do 4,3%.
Foron as actividades máis relacionadas coa interacción social as máis prexudicadas pola crise
sanitaria e económica.
Nos primeiros meses de 2021 a actividade económica veuse limitada polas medidas de contención
ante a expansión do Corona virus, posteriormente e grazas á vacinación, a actividade económica
non foi tan sensible á incidencia do Corona virus.
O crecemento do PIB en termos reais en 2021 foi do 5,0% cunha achega da demanda externa do
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0,4% e da demanda interna do 4,6%. Con este crecemento non se recuperou o nivel anterior ao
Corona virus, o dato do cuarto trimestre de 2021 supón o 96% do nivel do cuarto trimestre de
2019.
Dende a perspectiva da demanda o gasto en consumo dos fogares creceu un 4,7%, a investimento
un 6,6% cun forte crecemento (15,5%) en maquinaria e bens de equipo, o gasto da administracións
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un 3,0%, as exportacións un 13,4% (cun crecemento do 69% do gasto dos non residentes logo do
descenso do 76% de 2020) e as importacións un 13,1%.
Dende a óptica da oferta presentan crecementos positivos a industria (5,3%) e os servizos (5,9%)
mentres que se produciron descensos no sector primario (5,5%) e na construción (4,1%).
Os principais organismos públicos e privados prevén unha rápida recuperación da actividade,
volvendo a niveis previos á pandemia en 2022. O consumo privado e a investimento serán os
motores da recuperación. O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia será vital para a
economía española. Os proxectos aos que se destinen os fondos europeos así como a capacidade
de execución nos prazos previstos determinarán o impacto na economía.
No seguinte cadro preséntanse as proxección dos principais organismos que elaboran previsións
para o bienio 2022 - 2023.
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Táboa 2. Previsións España.

Fonte: IGE.

As previsións para o ano 2022 varían entre o 5,4% do Banco de España e o 7,0% do Goberno. No
ano 2023 España podería crecer entre un 2,6% que prognostica o Fondo Monetario Internacional
e o 4,4% da Comisión Europea. No que todos os organismos coinciden é en sinalar que será a
demanda interna a que impulsará a economía no bienio.
Os fogares, unha vez se normalice a situación sanitaria, volverán aos seus niveis habituais de
gasto. Ademais a mellora do mercado laboral incidirá no aumento do consumo. Pola contra, o
incremento dos prezos podería moderar o avance. O consumo privado crecería en 2022 entre un
4,5% segundo a OECDE e un 5,1% segundo o Banco de España (proxeccións máis recentes). Este
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dinamismo manteríase en 2023, con taxas entre o 3,1% (OCDE) e o 5,2% do Banco de España.
Os fondos asociados ao programa Next Generation deberían provocar un forte impulso ao
investimento, que ademais se verá propulsado polo incremento da demanda e por unhas
condicións financeiras favorables. Para o ano 2022 as previsións apuntan a un incremento entre
o 7,8% do Banco de España e o 8,1% da OCDE; en 2023, o efecto dos fondos europeos seguiría a
manifestarse con intensidade e a investimento aumentaría entre un 7,0% que prognostica a OCDE
e un 3,7% do Banco de España.
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O comercio exterior verase incentivado polo fortalecemento da actividade económica dos
principais socios comerciais. A recuperación do turismo estranxeiro, moi importante na economía
española, dependerá da situación epidemiolóxica dos países de orixe. As exportacións crecerán
en torno ao 10% en 2022 e ao 5% en 2023 mentres o crecemento das importacións roldará o 7%
en 2022 e o 5% en 2023.
Un dos principais problemas aos que se enfrontan as economías avanzadas e, en particular, a
española é o desabastecemento de determinados bens imprescindibles nos procesos produtivos,
que están a obstaculizar o desenvolvemento dalgúns sectores industriais, como por exemplo, o
sector da automoción. A tardanza na resolución deste problema incidiría no ritmo de
recuperación da economía. A suba dos prezos, principalmente os enerxéticos, tamén podería
retrasar o avance económico, polo seu impacto tanto nas empresas como nos fogares.
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A reactivación económica virá acompañada dunha mellora no mercado laboral, o que se traducirá
nunha diminución da taxa de paro nos anos 2022 e 2023. Para o ano 2022, a taxa de paro superaría
lixeiramente o 14% segundo os principais organismos e en 2023 situaríase por debaixo do 13%.
Galicia
Nun mundo globalizado, unha crise sanitaria como a da COVID-19 impacta en todas as economías,
e, polo tanto, nunha economía aberta como a galega. Non obstante, en Galicia a incidencia do
Corona virus foi menor que no conxunto do Estado o que se reflicte nun menor impacto
económico. Ademais, a estrutura produtiva galega, cun maior peso da industria agroalimentaria
(menos afectada polas restricións) e unha menor dependencia do turismo axudaron a un
comportamento menos desfavorable.
Aínda así, o PIB galego reduciuse un 8,9% no ano 2020, menos que no conxunto de España pero
máis que nalgúns dos nosos socios comerciais como Francia ou Portugal. O confinamento estrito
da poboación e a paralización da actividade na primavera de 2020 levou a unha caída histórica da
actividade no segundo trimestre; nos seguintes trimestres a evolución da actividade económica
estivo moi ligada á incidencia da COVID-19.
Despois dunha caída do PIB do 17,9% no segundo trimestre de 2020, a mellora sanitaria en Galicia
reduciu a caída no terceiro trimestre, ata unha taxa do -6,4%, mais a recaída a finais de ano
traduciuse nunha taxa do -7,0% no cuarto trimestre. O empeoramento da situación
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epidemiolóxica a principios do ano 2021 incidiu nunha contracción do PIB do 2,4% no primeiro
trimestre. O avance na vacinación permitiu relaxar as restricións e a reactivación da actividade
económica desde o segundo trimestre de 2021 con taxas do 16% no segundo trimestre e do 3,2%
no terceiro.
Desde a óptica da demanda, o consumo privado e a investimento foron os máis afectados pola
crise sanitaria. Desde a óptica da oferta, as actividades máis relacionadas co ocio víronse máis
prexudicadas polas medidas de distanciamento social.
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No ano 2020, a demanda interna restou 7,9 puntos ao crecemento do PIB e a demanda externa
1,0 punto porcentual. As restricións á actividade e a mobilidade limitaron as oportunidades de
gasto do fogares; o emprego e a renda dos fogares reduciuse malia as medidas introducidas para
paliar estes efectos, o que provocou, ademais, un aforro precautorio.
Unha crise mundial desta magnitude frea a investimento ante a incerteza sobre a evolución
sanitaria e económica. O peche de fronteiras e a caída da actividade a nivel internacional reduce
o comercio exterior. A demanda externa presentou un desempeño negativo en Galicia en 2020,
cunha caída das exportacións maior que a das importacións. Respecto ao gasto dos non
residentes, ao ser Galicia unha comunidade menos dependente do turismo que o resto de España
a redución dos movementos turísticos non tivo tanto impacto na economía galega como na
española.
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Desde mediados de ano 2021, apréciase un maior dinamismo da actividade, favorecida polo avance
na vacinación e a relaxación das medidas de contención.
Desde a óptica da oferta, o Comercio, transporte e hostalería e as Actividades artísticas,
recreativas e outros servizos rexistraron as maiores caídas en 2020, -19,5% e -18,0%
respectivamente. A industria e a construción tamén se viron moi afectadas pola crise, con caídas
do 8,6% e do 12,6% respectivamente. En senso contrario, a Administración pública, sanidade e
educación incrementou o seu valor engadido para poder enfrontar á emerxencia sanitaria. Ata o
terceiro trimestre de 2021 rexistran crecementos positivos a industria e os servizos e negativos
o sector primario e a construción.
Os efectos da crise económica tamén se trasladan ao emprego. As medidas adoptadas polo
Goberno para manter o emprego: ERTE, prestación por cese de actividade, fan que tanto nas
cifras de ocupados da Enquisa de poboación activa (EPA) como nas afiliacións á Seguridade Social
se inclúan persoas nestas situacións.
A mellor visión do impacto das medidas de contención do virus na economía é a proporcionada
polas horas traballadas. No ano 2020, as horas caeron un 11,8%. A paralización da actividade
económica nos meses de marzo e abril de 2020 traduciuse nun descenso das horas traballadas
do 30,9% no segundo trimestre de 2020. A evolución da situación sanitaria reflectiuse na
evolución das horas traballadas, cunha caída no terceiro trimestre do 5,5%, e empeorando no
cuarto trimestre ata unha diminución do 6,6%. A normalización da actividade levará tamén á
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

recuperación do tempo de traballo. Nos tres primeiros trimestres de 2021 o crecemento das horas
traballadas foi do 8,2%, en todos os grandes sectores de actividade se produce un incremento
das horas agás no sector primario que onde descenden un 4,5%.
Como se indicou anteriormente, a EPA non reflicte o impacto da crise no emprego. A caída da
ocupación é inferior á doutras crises económicas. O número de persoas ocupadas situouse en
1.074.200 en 2020, un 1,9% menos que no ano 2019.
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Houbo un aumento da poboación inactiva no ano 2020, principalmente no segundo trimestre,
polas dificultades da poboación para buscar activamente emprego debido ao confinamento. Nos
trimestres seguintes, a situación económica desanimou aos que perderon o emprego a buscar
outro, polo que o número de persoas inactivas mantívose elevado no resto do ano. No conxunto
do ano 2020, a poboación inactiva de 16 a 64 anos incrementouse un 4,3%.
O descenso da poboación activa, xunto cun pequeno incremento da poboación parada,
posibilitaron que a taxa de paro situárase no 12,0% na media do ano 2020, dúas décimas máis que
no ano anterior.
As afiliacións medias á Seguridade Social diminuíron un 1,7% no ano 2020. O paro rexistrado
aumentou un 10,4%. Desde o mes de abril de 2021 aumentan as afiliacións medias e baixa o paro
rexistrado.
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En 2021 prodúcese un crecemento da poboación ocupada do 1% e un descenso da parada do 2,5%.
A taxa de paro descende tres décimas ata situarse no 11,7%.

Escenario macro 21-22
O escenario macroeconómico do IGE prevé unha forte recuperación da economía galega, con
taxas de crecementos próximos ao 6,0% nos dous anos, 2021 e 2022.
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Táboa 3. Escenario macroeconómico.

Fonte: IGE.
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O dinamismo da economía galega basearase tanto na demanda interna como na externa, a
primeira achegará 3,2 puntos porcentuais en 2021 e 4,3 puntos porcentuais en 2022. A demanda
externa será tamén positiva, 2 puntos porcentuais en 2021 e 1,7 puntos porcentuais en 2022.
O consumo privado reduciuse un 11,3% no ano 2020. O avance da vacinación permite unha mellora
da situación sanitaria e unha redución das restricións, o que impulsará o consumo no ano 2021
ata un incremento do 4,2%. Os fogares poderían realizar os seus gastos habituais, que tiñan
suprimidos ou aprazados. O principal risco para a recuperación dos hábitos de consumo é a subida
dos prezos, que podería retraer as decisións de gasto dos fogares. Para o ano 2022 continuará o
dinamismo do consumo cun crecemento do 5,1% favorecido ademais pola progresiva recuperación
do emprego.
O gasto en consumo final das administracións públicas aumentará en 2021 un 2,7%, debido ao
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elevado gasto sanitario; prevese unha moderación no consumo público no ano 2022, ata unha
taxa do 0,4%.
Tras unha profunda contracción da investimento no ano 2020, reflectida nunha taxa do -13,2%,
prevese un forte impulso nos próximos anos. Os fondos Next Generation serán fundamentais, o
calendario de implementación así como as características dos proxectos seleccionados marcarán
o impacto na economía.
Unhas condicións financeiras favorables, a recuperación da actividade mundial así como a
redución da incerteza contribuirán a impulsar a investimento. No ano 2021 prevese un incremento
do 1,1% que chegaría ata o 8,1% en 2022.
O impacto estimado dos fondos europeos na economía galega é de 0,3 puntos porcentuais en
2021 e de 1,2 puntos porcentuais en 2022. Este impacto, ao ter en conta os efectos
desbordamento, increméntase ata os 0,8 puntos porcentuais en 2021 e 1,4 puntos porcentuais en
2022.
Non obstante, hai un risco á baixa relevante neste escenario. A falla de subministracións de
determinados bens está a afectar a moitos sectores, entre eles, o automóbil, cun peso importante
na industria galega; existe moita incerteza sobre a solución a este problema de
desabastecemento que podería ralentizar a recuperación económica de Galicia. Os últimos datos
dispoñibles xa manifestan os problemas derivados da falta dalgúns produtos.
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A achega da demanda externa será de 2 puntos porcentuais en 2021, cun incremento das
exportacións (9,9%) superior ao das importacións (6,5%). Para o ano 2022 prevese tamén unha
achega positiva, cun aumento das exportacións (8,6%) e das importacións (6,1%). A evolución da
economía española así como a das principais economías do noso entorno marcarán o dinamismo
do sector exterior. En relación ao gasto dos non residentes, o turismo con destino Galicia procede
principalmente do resto de España e está a ter un forte impulso no ano 2021, incentivado ademais
pola celebración do Xacobeo.
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A taxa de paro situouse en Galicia en 2020 no 12,0% e reduciuse ata o 11,7% no ano 2021, como
consecuencia do incremento da poboación activa ante a mellora da situación económica. Espérese
una redución ata o 11,0% en 2022.
As previsións publicadas polo IGE abarcan soamente dous anos, dada a incerteza que ocasiona a
situación actual da pandemia. De seguido amosase una estimación da evolución do PIB para os
próximos anos tomando como referencia a información publicada polos principais organismos
internacionais de prospectiva e tendo en conta que, utilizando o modelo QUEST III R&D da
Comisión Europea para estimar o impacto dos fondos europeos Next Generation UE, espérase
unha contribución positiva superior ao 1% do PIB en todo o período 23-30, desviación positiva
respecto ao estado estacionario.
O efecto derivado da planificación estratéxica pode apreciarse no seguinte gráfico, sendo na
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segunda parte da década onde se produce maior distancia con respecto ao escenario base.
O escenario base indica un crecemento do PIB galego superior ao nacional nos primeiros anos da
década, posteriormente, debido ao efecto da poboación, o crecemento sería lixeiramente inferior.
A redución na poboación en idade de traballar que anticipa o INE, incluso baixo escenarios
optimistas de comportamento da taxa de actividade ou da taxa de paro, implican no medio prazo
unha aportación negativa do factor traballo ao crecemento do PIB sen antecedentes na nosa
historia.
Porén unha combinación de cambios sociais e laborais amortecería moito a tendencia inercial
mediante axustes nas variables demográficas. Neste eido existe un amplo campo de actuación
para a as políticas públicas de inmigración e fomento da natalidade, ademais o propio mercado
laboral ofrecerá importantes incentivos para este tipo de mudas. Así mesmo, será preciso
aumentar a produtividade dos nosos factores produtivos para seguir carecendo en liña coa media
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nacional, estes serán os obxectivos básicos das estratexias que desenvolve o PEG.
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Gráfico 12. Evolución do PIB real anos 2019-2030.
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Fonte: IGE.

A evolución tendencial do PIB per cápita de Galicia e España supón o mantemento dunha
capacidade de crecemento semellante ou lixeiramente superior á nacional xunto con un saldo
vexetativo negativo ao longo de todo o período observado, permite apreciar o proceso de
converxencia crecente en todo o século, chegando ao 98% no 2030.
Gráfico 13. Evolución da converxencia do PIB per cápita de Galicia, anos 2019-2030.
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Gráfico 14. Evolución da converxencia da renda dispoñible para o consumo per cápita de Galicia, anos
2019-2030.
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Con respecto ao desemprego, o reto dos vindeiros dez anos será crear as condicións para eliminar
tecnicamente o paro na comunidade autónoma e aumentar a produtividade do factor traballo, de
xeito que a súa escaseza relativa non actúe como factor limitativo do crecemento. E manterse
nese estado de xeito estable.
Gráfico 15. Evolución da taxa de paro en Galicia, anos 2019-2030.
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Gráfico 16. Evolución da taxa de actividade en Galicia, anos 2019-2030.
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Fonte: IGE.

Segundo as proxeccións do INE a partires do 2025, o declive da poboación activa comezará a
actuar como factor limitante do número de horas ocupadas e da aportación do factor traballo ao
PIB.
Gráfico 17. Evolución da taxa de ocupación en Galicia, anos 2019-2030.
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Co efecto PEG espérase tanto aumentar o número de activos sobre os proxectados como o
número de horas traballadas, tanto activando un número crecente de galegos, galegas en
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especial, como atraendo poboación do resto de España e do mundo.
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3.2.

Escenario financeiro plurianual.

Tendo en conta o crecemento do PIB potencial que se prevé para os vindeiros anos, elabórase un
cadro financeiro da comunidade autónoma e unha distribución funcional do gasto.
A senda prevista recolle os ingresos dimanantes da previsible situación económica e das
elasticidades renda das principais figuras tributarias de que se nutre o financiamento
autonómico.
No que atinxe á desagregación do gasto por políticas, realízase unha proxección tratando de
trasladar as prioridades contidas no PEG. Esta estimación permite apreciar o custe de
oportunidade de destinar máis ou menos recursos financeiros ás diferentes políticas de gasto. En
todo caso a asignación concreta de cada exercicio dependerá do peche do correspondente
orzamento, pero esta proxección podería permitirnos apreciar o que sería unha distribución de
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mínimos da senda de capacidade de gasto prevista.
En xeral, mantense ao longo do período de vixencia do PEG o peso das políticas de gasto no
orzamento consolidado. As táboas 2,3 e 4 amosan a evolución porcentual e en valores absolutos
das principais políticas de gasto. Esta evolución realízase tendo en conta o escenario financeiro
pero tamén as asignacións precisas para garantir o cumprimento dos obxectivos deste PEG 2230.
A pesar do incremento en máis de 960 millóns de euros no 2030 respecto ao ano 2021, mantense
o peso do gasto en sanidade no 43%. O mesmo ocorre coa educación, manténdose o peso relativo
na contorna do 25% do total.
O maior esforzo obsérvase nas funcións de gasto relativa á promoción social, onde se produce un
aumento de 2,6 puntos porcentuais con respecto ao peso relativo do ano 2021 (último exercicio
pechado), cun incremento do gasto en 2030 con respecto a 2021 de máis de 500 millóns de euros;
e o gasto en I+D+i, cun incremento do peso relativo de 1,7 puntos con respecto a 2021, alcanzando
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o 3% no ano 2030.
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Fondos finalistas doutras Adminsitracións Públicas

Recursos do sistema de financiamento
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Táboa 4. Escenario financeiro plurianual 2020-2030. Millóns de euros.
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-25
-38

13,4%

13.320
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12.863
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12.420
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Axustes Contabilidade nacional
19,5%
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Ratio débeda/PIB

CAPACIDADE DE GASTO

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.
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Táboa 5. Escenario financeiro por políticas públicas 2020-2030. Millóns de euros.
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DESGLOSE DE GASTO POR POLITICAS PUBLICAS
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3.259

5.724

31 - ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL
32 - PROMOCIÓN DO EMPREGO E INSTITUCIÓNS
DO MERCADO DE TRABALLO
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41 - SANIDADE
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10.366

42 - EDUCACIÓN
51 - INFRAESTRUTURAS
56 - INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E
INNOVACIÓN
91 - DÉBEDA PÚBLICA
RESTO FUNCIÓNS
TOTAL GASTO NON FINANCEIRO

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.
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Gráfico 18. Evolución do gasto en I+D vs infraestruturas.
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Gráfico 19. Políticas de sanidade e servizos sociais.
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Táboa 6. Escenario financeiro por políticas públicas 2020-2030. Porcentaxe sobre o total.
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1.446
3.839
325
11.687
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11.767
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335
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2026
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323
1.382
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288
11.907
83
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6.134
341
1.459
4.114
290
12.339
81
12.420

2028

6.346
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1.506
4.258
293
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81
12.863
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381
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300
13.238
82
13.320
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2023
5.707
352
1.417
3.778
331
11.584
77
11.661
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Na seguinte táboa recóllese o escenario financeiro en termos da estrutura do PEG 22-30, repartido nos 5 eixos de actuación de carácter transversal.

2022
5.653
368
1.389
3.665
333
11.407
74
11.481

5.717
351
1.373
3.731
329
11.501
76
11.577

Táboa 7. Escenario financeiro en termos de Eixes do PEG 2020-2030. Millóns de euros.

Eixe PEG 2022-2030
Eixe 1. O reto demográfico
Eixe 2. Galicia verde e sostible
Eixe 3. Competitividade e cremento
Eixe 4. Cohesión social e territorial
Eixe 5. Gobernanza
TOTAL
91 - Intereses do servizo de débeda
Total gasto non financeiro
Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.
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Na seguinte táboa preséntase o orzamento inicial do exercicio 2022 desagregado segundo os
eixes e prioridades de actuación do Plan Estratéxico 2022-2030, xunto co peso relativo de cada
partida respecto do total.
Táboa 8. Orzamento 2022 segundo a estrutura do PEG 2022-2030. Millóns de euros.

Eixe 1: O reto demográfico
1.1. Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o
equilibrio entre a vida profesional e a privada

5.409

Peso %
sobre total
xeral
46%

487

4%

1.2. Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias

188

2%

Orzamentos - estrutura PEG 2022-2030

Ano 2022
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1.3. Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

113

1%

1.4. Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

4.622

40%

Eixe 2. Galicia verde e sostible

466

4%

2.1. Fomento dunha economía baixa en carbono baseada en fontes de
enerxía máis limpas e menos agresivas co medio ambiente, dando
prioridade as fontes de enerxía renovables. Potenciar a eficiencia enerxética
en todos os sectores: público, industrial e doméstico

60

1%

2.2. Garantir unha mobilidade sustentable

44

0%

2.3. Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia
de emerxencias, incluídos os efectos do cambio climático, e aumentar a
resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais

312

3%

50

0%

1.873

16%

261

2%

322

3%

296

3%

279

2%

2.4. Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as
potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da
auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural.
Eixe 3. Competitividade e cremento
3.1. Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de
tecnoloxías avanzadas
3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible
3.3. Impulsar o crecemento e competitividade das pemes, a transición
industrial e o emprendemento
3.4. Promover as infraestruturas produtivas e as de rede
3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario
moderno e competitivo
3.6. Fomentar o turismo sustentable e de calidade
Eixe 4: Cohesión social e territorial
4.1. Promover unha educación inclusiva e de calidade
4.2. Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en particular ás
persoas máis desfavorecidas e apoiar a integración socioeconómica da
poboación retornada e inmigrante
4.3. Potenciar a cultura e a lingua galega como elementos clave para
construír unha sociedade inclusiva e cohesionada e que contribúa á
calidade de vida da cidadanía
4.4. Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servicios no territorio
baixo o concepto de cidade única
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Eixe 5: Gobernanza
5.1. Unha boa administración, que avance na prestación de servizos e
xeración de valor engadido á cidadanía, baseada na planificación e a
avaliación das políticas públicas. Empregando procedementos sinxelos,
accesibles e áxiles que redunden nunha atención eficiente e de calidade
5.2. Unhas finanzas sustentables para un crecemento san
5.3 Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa
Total xeral

588

5%

126

1%

3.686
2.696

32%
23%

708

6%

224

2%

58

0%

220

2%

113

1%

71

1%

36

0,3%

11.654

100%

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.
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Gráfico 16. Estrutura por Prioridades de Actuación do orzamento 2022 segundo o PEG 2022-2030.
Porcentaxe.
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Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

Son as prioridades e actuación relacionadas coa sanidade (PA 1.4) e a educación (4.1) as que
concentran unha maior contía de recursos orzamentarios.
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A previsión dos recursos financeiros ten en conta as asignacións financeiras da Política de
Cohesión e outros fondos sectoriais e rexionais da Unión Europea para o período 2021-2027,
que é obxecto dunha análise máis detallada no apartado seguinte.
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3.3.
3.3.1.

Fondos Europeos estruturais e de inversión e instrumentos extraordinarios.
A política de Cohesión da Unión Europea.

A política de cohesión é a principal política de investimento da Unión Europea. Contribúe a
reforzar a cohesión económica, social e territorial e o seu obxectivo é corrixir os desequilibrios
entre países e rexións, atendendo ás prioridades políticas da Unión, especialmente as transicións
verde e dixital.
A adopción definitiva do paquete lexislativo da política de cohesión para 2021-2027, polo Consello
o 28 de maio, e a súa aprobación polo pleno do Parlamento Europeo, o 23 de xuño de 2021, marca
a etapa final do procedemento lexislativo e permite a entrada en vigor da lexislación sobre
cohesión o 1 de xullo.
As principais novidades da política de cohesión para o período 2021-2027, respecto do período
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anterior, son as que se enumeran a continuación:
- O apoio ás prioridades da Unión Europea concretadas en cinco obxectivos políticos:
a) unha Europa máis competitiva e intelixente, promovendo unha transformación
económica innovadora e intelixente e unha conectividade rexional ás tecnoloxías da
información e das comunicacións;
b) unha Europa máis verde, baixa en carbono, en transición cara a unha economía con cero
emisións netas de carbono e resiliente, promovendo unha transición enerxética limpa e
equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular, a mitigación e adaptación ao
cambio climático, a prevención e xestión de riscos e a mobilidade urbana sustentable;
c) unha Europa máis conectada, mellorando a mobilidade;
d) unha Europa máis social e inclusiva, por medio da aplicación do alicerce europeo de
dereitos sociais;
e) unha Europa máis próxima aos seus cidadáns, fomentando o desenvolvemento integrado
e sustentable de todo tipo de territorios e iniciativas locais.
- A concentración temática nos obxectivos máis relevantes para unha Europa competitiva e
orientada ao futuro, con contribucións mínimas nacionais aos obxectivos climáticos.
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- Aplicación do principio de «non causar danos significativos» aos obxectivos medioambientais.
- A definición dun obxectivo político concreto aplicado unicamente a través de estratexias de
desenvolvemento territorial e local.
- Simplificación, que implica entre outros aspectos, informes máis sinxelos e frecuentes, controis
máis lixeiros dos programas, ampliación da posibilidade de utilizar opcións de custos
simplificados e financiamento non vinculado aos sistemas de custos.
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- Establecemento dunha lista limitada de condicións favorecedoras co fin de garantir os
requisitos previos necesarios para o uso eficaz e eficiente da axuda da Unión concedida polos
Fondos.
- Programación flexible adaptada aos novos retos e necesidades emerxentes coa asignación do
importe da flexibilidade, correspondente ao 50% da contribución para os exercicios 2026 e 2027,
despois da revisión intermedia da situación socioeconómica e os posibles novos retos.
- Disposicións reforzadas en materia de visibilidade e comunicación.
- A porcentaxe de cofinanciamento do obxectivo de investimento en emprego e crecemento a
nivel de cada prioridade, non superará as porcentaxes seguintes: o 85 % para as rexións menos
desenvolvidas; o 70 % para as rexións en transición clasificadas como rexións menos
desenvolvidas no período 2014-2020; o 60 % para as rexións en transición; o 50 % para as rexións
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máis desenvolvidas clasificadas como rexións en transición ou cun PIB per cápita inferior ao 100
% no período 2014-2020 e o 40 % para as rexións máis desenvolvidas.
A política de cohesión desenvólvese a través dos seguintes fondos específicos:
1.

O

Fondo

Europeo

de

Desenvolvemento

Rexional

(FEDER)

para

investir

no

desenvolvemento social e económico de todas as rexións e cidades da UE.
2.

O Fondo de Cohesión (FC), para investir no medio ambiente e transporte nos países
menos prósperos da UE. España non é receptora deste fondo.

3.

O Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para apoiar o emprego e crear unha sociedade xusta
e socialmente inclusiva nos países da UE.

4. O Fondo de Transición Xusta (FTX) para apoiar ás rexións máis afectadas pola transición
cara á neutralidade climática. Este fondo é unha novidade neste período 2021-2017.

1.

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

O FEDER ten por obxecto reforzar a cohesión económica, social e territorial na Unión Europea
corrixindo os desequilibrios entre as súas rexións. En 2021-2027, permitirá investir nunha Europa
máis intelixente, máis ecolóxica, máis conectada e máis social que estea máis preto dos seus
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cidadáns.
O FEDER financia programas en réxime de responsabilidade compartida entre a Comisión Europea
e as autoridades nacionais e rexionais dos Estados membros. As administracións dos Estados
membros elixen que proxectos financiar e asumen a responsabilidade da súa xestión.
No período 2021-2027 e de conformidade cos obxectivos políticos da UE, o fondo apoiará os
seguintes obxectivos específicos (tamén denominados obxectivos políticos, en diante OP):
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1.

O desenvolvemento e mellora das capacidades de investigación e innovación, o apoio ás
pequenas e medianas empresas, o desenvolvemento de capacidades para a especialización
intelixente, a transición industrial e así como a dixitalización e a conectividade dixital.

2.

O fomento da eficiencia enerxética e as enerxías renovables; a adaptación ao cambio
climático; a resiliencia e a prevención do risco de catástrofes; o fomento do acceso á auga
e dunha xestión hídrica sostible; o fomento da transición cara unha economía circular e
eficiente no uso dos recursos; o fomento da protección e conservación da natureza, a
biodiversidade e as infraestruturas ecolóxicas; por último, o fomento da mobilidade urbana
multimodal sostible.

3.

Máis conectadas mediante a desenvolvemento e reforzo dunha mobilidade sostible,
resiliente, intelixente e intermodal.
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4. Máis social, apoiando, fundamentalmente mediante infraestruturas, o emprego efectivo e
integrador, a educación, as capacidades, a inclusión social e a igualdade de acceso á
asistencia sanitaria, así como a mellora do papel da cultura e o turismo sostible.
5.

Máis preto dos cidadáns, apoiando o desenvolvemento social, económico e medioambiental
integrado e inclusivo en zonas urbanas e non urbanas.

En base ao seu grao de desenvolvemento, todas as rexións e Estados membros concentrarán o
apoio nunha Europa máis competitiva e intelixente (obxectivo político — OP 1), así como nunha
transición máis ecolóxica e con baixas emisións de carbono cara a unha economía neutra desde o
punto de vista do clima e unha Europa resiliente (OP2). No caso de Galicia, deberá asignar como
mínimo, o 40 % dos seus recursos do FEDER ao OP 1, e, como mínimo, o 30 % ao OP 2.
Ademais, todas as rexións e Estados membros tamén concentrarán polo menos o 8% da súa
asignación ao desenvolvemento urbano, e tamén se espera que as operacións no marco do FEDER
contribúan co 30% da dotación financeira global aos obxectivos climáticos.
2. Fondo Social Europeo Plus (FSE+).
O novo FSE+ seguirá sendo o principal instrumento da UE para investir nas persoas: abordar as
consecuencias socioeconómicas da pandemia de COVID-19, promover altos niveis de emprego,
construír protección social e desenvolver unha forza laboral capacitada e resiliente lista para a
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transición a unha economía verde e dixital.
Cos recursos dispoñibles para o FSE+ se apoiará a implementación do Piar Europeo de Dereitos
Sociais, proclamado conxuntamente polo Consello, o Parlamento Europeo e a Comisión, como a
folla de ruta da UE para responder aos desafíos sociais en Europa. Así, o FSE+ axudará ás persoas,
ás rexións e aos Estados membros a afrontar distintos retos, desde a recuperación da pandemia
actual ata o cumprimento dos obxectivos da UE en materia de emprego, inclusión social,
educación e clima.
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O FSE+ integra o antigo Fondo Social Europeo (FSE), a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI), o Fondo
de Axuda Europea para os Máis Desfavorecidos (FEAD) e o Programa da UE para o Emprego e a
Innovación Social (EaSI), o que permite utilizar os fondos da maneira máis eficiente e coherente
posible.
Este fondo investirá nas seguintes áreas prioritarias:
1.

Apoiar á mocidade que se veu particularmente afectada pola crise da COVID-19, deste
xeito, os recursos do FSE+ axudarán a que atopen unha cualificación, un traballo de boa
calidade e a mellorar a súa educación e formación.

2.

Axudar aos nenos necesitados mediante a asignación de recursos do FSE+ a accións
específicas para combater a pobreza infantil e apoiar aos máis vulnerables da sociedade
que sofren perdas de emprego e redución de ingresos, incluída a provisión de alimentos
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e asistencia material básica aos máis desfavorecidos.
3.

Recapacitar e capacitar ás persoas para a transición a unha economía verde e dixital.

4. Creación de capacidade para interlocutores sociais e organizacións da sociedade civil.
5.

Cooperación transnacional para promover a innovación social na UE.

6. Apoio directo pola Comisión Europea á innovación social no marco do capítulo Emprego
e Innovación Social (EaSI).
No que se refire á concentración temática, os Estados membros asignarán polo menos o 25 % dos
seus recursos do capítulo do FSE+ en réxime de xestión compartida, aos obxectivos específicos
relacionados co ámbito estratéxico da inclusión social. Ademais, un mínimo do 5 % dos seus
recursos para apoiar as accións específicas e as reformas estruturais necesarias para loitar contra
a pobreza infantil. Por último, asignarase polo menos un 3% a facer fronte á privación material
mediante alimentos e/ou a prestación de asistencia material básica ás persoas máis
desfavorecidas, en particular aos menores, e establecer medidas de acompañamento que apoien
a súa inclusión social.
3. O Fondo de Cohesión (FC).
O Fondo de Cohesión creouse co obxectivo de reforzar a cohesión económica, social e territorial
da Unión con vistas a fomentar o desenvolvemento sustentable. Está destinado aos Estados
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membros cuxa renda nacional bruta (RNB) per cápita é inferior ao 90 % da renda media da UE
no período de referencia 2015-2017: Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal e Romanía. Polo tanto, España
non é receptora deste fondo.
Este fondo proporcionará axuda para investimentos no medio ambiente, en particular as
relacionadas co desenvolvemento sustentable e a enerxía que presenten beneficios para o medio
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ambiente, con especial atención nas enerxías renovables e investimentos na Rede Transeuropea
de Transporte (RTE-T), así como na asistencia técnica e información, comunicación e estudos.
4. Fondo de Transición Xusta (FTX).
O Fondo de Transición Xusta é un instrumento clave para apoiar aos territorios máis afectados
pola transición cara á neutralidade climática, proporcionándolles un apoio a medida. Aplícase en
réxime de xestión compartida, no marco xeral da política de cohesión, e é unha novidade neste
período 2021-2017.
O Fondo mitigará os custos socioeconómicos provocados pola transición climática, apoiando a
diversificación económica e a reconversión dos territorios afectados. Isto implica o apoio aos
investimentos produtivos en pequenas e medianas empresas, a creación de novas empresas, a
investigación e a innovación, a rehabilitación ambiental, a enerxía limpa, a mellora das
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capacidades e a reciclaxe dos traballadores, a asistencia na procura de emprego e programas de
inclusión activa dos solicitantes de emprego, así como a transformación das actuais instalacións
con altas emisións de carbono, cando estes investimentos dean lugar a importantes recortes de
emisións e á protección do emprego.
O orzamento do FTX para o período 2021-2027 ascende a 19.321 millóns de euros (a prezos
correntes), que inclúen 10.868 millóns de euros procedentes do mecanismo Next Generation EU,
instrumento de recuperación para facer fronte aos efectos derivados da pandemia da COVID-19.
3.3.2.

Outros fondos comunitarios.

Xunto cos fondos procedentes da Política de Cohesión da Unión Europea, Galicia tamén recibirá
recursos no marco dos seguintes fondos:
-

Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura

-

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural, no marco da Política Agraria Común.

así coma a través do Mecanismo Next Generation EU, instrumento de carácter excepcional para
facer fronte ás consecuencias da pandemia pola COVID-19, acordado polo Consello Europeo en
xullo de 2020 e dotado con 400.000 millóns de euros para o conxunto dos Estados Membros.
Os dous instrumentos de maior volume do Next Generation EU son:
-

O Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia (MRR), que constitúe o núcleo do Fondo
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de Recuperación. A súa finalidade é apoiar o investimento e as reformas nos Estados
Membros para lograr unha recuperación sostible e resiliente, á vez que se promoven as
prioridades ecolóxicas e dixitais da UE.
-

O Fondo REACT- EU, que opera como fondo estrutural, pero con maior flexibilidade e
axilidade na súa execución. REACT- EU promoverá a recuperación ecolóxica, dixital e
resiliente da economía.
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Ademais, o mecanismo Next Generation EU tamén achegará fondos adicionais ao Fondo Europeo
Agrario de Desenvolvemento Rural (FEADER) e o Fondo de Transición Xusta (FTX).
Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA).
O FEMPA é o novo fondo das políticas marítima, pesqueira e acuícola da UE proposto para o
período 2021-2027, en substitución do anterior Fondo Europeo de Pesca (FEMP).
O artigo 3 do regulamento específico do FEMPA, recolle as catro prioridades que a Unión
considera para o período 2021-2027 no ámbito marítimo, pesqueiro e acuícola. Ditas prioridades
perseguen cumprir co obxectivo de desenvolvemento sostible da pesca, a acuicultura e outras
actividades relacionadas, e se subdividen á súa vez en obxectivos específicos.
As prioridades son as seguintes:

-

Prioridade 1: Fomentar a pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos
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biolóxicos acuáticos.

-

Prioridade 2: Fomentar as actividades sostibles de acuicultura, así como a transformación
e comercialización de produtos da pesca e a acuicultura, contribuíndo así á seguridade
alimentaria na Unión.

-

Prioridade 3: Permitir unha economía azul sostible nas zonas costeiras, insulares e
interiores, e fomentar o desenvolvemento das comunidades pesqueiras e acuícolas.

-

Prioridade 4: Reforzar a gobernanza internacional dos océanos e permitir que os mares e
océanos sexan seguros, protexidos, limpos e estean xestionados de maneira sostible.

En definitiva, o novo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA) insta os Estados
membros a investir para lograr que os sectores da pesca e a acuicultura sexan máis competitivos
e para desenvolver unha economía azul sostible, así como novos mercados e tecnoloxías.
O orzamento do FEMPA para o período 2021-2027 ascende a 6.108 millóns de euros (a prezos
correntes).
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (FEADER).
O desenvolvemento rural é o segundo piar da política agrícola común (PAC), e que reforza o
primeiro piar de apoio á renda e medidas de mercado mediante a mellora da sustentabilidade
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social, ambiental e económica das zonas rurais.
A PAC contribúe ao desenvolvemento sostible das zonas rurais mediante tres obxectivos a longo
prazo:
1.

Aumentar a competitividade da agricultura e a silvicultura

2.

Garantir a xestión sostible dos recursos naturais e a acción polo clima
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3.

Lograr un desenvolvemento territorial equilibrado das economías e comunidades rurais,
incluídas a creación e a conservación de emprego.

A contribución da PAC aos obxectivos de desenvolvemento rural da Unión Europea está apoiada
polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER). O orzamento do FEADER para
o período 2021-2027 ascende a 95.511 millóns de euros (a prezos correntes), o que inclúe unha
inxección de 8.070 millóns de euros do mecanismo Next Generation EU, o instrumento de
recuperación para facer fronte aos efectos derivados da pandemia da COVID-19.
Os países da Unión executan o financiamento do FEADER a través de programas de
desenvolvemento rural (PDR). Estes PDR están cofinanciados polos orzamentos nacionais e poden
elaborarse a escala nacional ou rexional. Aínda que a Comisión Europea aproba e supervisa os
PDR, as decisións relativas á selección de proxectos e concesión de pagos tómanse en instancias
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nacionais ou rexionais.
Cada PDR debe traballar en favor de polo menos catro das seis prioridades do FEADER:
-

promover a transferencia de coñecementos e a innovación no sector agrícola e o sector
silvícola e nas zonas rurais;

-

mellorar a viabilidade e a competitividade de todos os tipos de agricultura e promover as
tecnoloxías agrícolas innovadoras e a xestión sostible dos bosques;

-

promover a organización da cadea alimentaria, o benestar dos animais e a xestión de
riscos na agricultura;

-

promover a eficiencia dos recursos e apoiar o paso a unha economía hipocarbónica e
adaptable aos cambios climáticos nos sectores agrícola, alimentario e forestal;

-

restaurar, conservar e mellorar os ecosistemas relacionados coa agricultura e a
silvicultura;

-

fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas
zonas rurais.

Mecanismo Next-Generation EU.
Como xa se adiantou, trátase dun instrumento de carácter excepcional para facer fronte ás
consecuencias da pandemia pola COVID-19, acordado polo Consello Europeo en xullo de 2020.
CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Esta conformado fundamentalmente polos Fondos REACT-EU e o Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia (MRR).
REACT-EU
O obxectivo de REACT-EU é sentar as bases dunha recuperación sólida, polo que estes recursos
adicionais poderán financiar medidas para o mantemento do emprego (réximes de redución do
tempo de traballo, apoio aos traballadores por conta propia), a creación de emprego, o fomento
388
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do emprego xuvenil, o reforzo dos sistemas de asistencia sanitaria e o apoio ás PEMEs (activación
do capital circulante e apoio ao investimento). Vai dirixido a todos os sectores económicos,
incluídos os do turismo e a cultura -particularmente afectados- e servirá tamén para investir no
Pacto Verde Europeo e a transición dixital, principais prioridades da axenda europea. En
comparación co MRR, que apoiará reformas e investimentos a medio prazo, o REACT-EU
centrarase en accións de reparación de crise a curto prazo.
Os fondos asignáronse aos programas de cohesión do período 14-20 (FEDER, FSE e FEAD) para a
súa execución nos anos 2020 a 2023, coa flexibilidade excepcional introducida na Iniciativa de
Inversión en Resposta ao Corona virus (IIRC) e a Iniciativa de Inversión en Resposta ao Corona
virus Plus (IIRC+).
Dos 50.577 millóns de euros (en prezos correntes) postos a disposición dos estados membros, a

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

España lle corresponden 14.528 millóns de euros, dos cales 441 millóns corresponde a Galicia.
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia
Como parte dunha resposta de amplo alcance, o obxectivo do Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia (MRR) é mitigar o impacto económico e social da pandemia de Corona virus e facer que
as economías e sociedades europeas sexan máis sostibles, resilientes e estean mellor preparadas
para os desafíos e oportunidades da economía verde e a transición dixital. En definitiva, pretende
axudar aos Estados membros a lograr o seu obxectivo de neutralidade climática para 2050 e
coloca a Europa no camiño da transición dixital, creando postos de traballo e estimulando o
crecemento no proceso.
Este mecanismo é un instrumento de recuperación temporal, coa finalidade de implementar
reformas e investimentos que estean en liña coas prioridades da UE e que aborden os desafíos
identificados nas recomendacións específicas por país no marco do Semestre Europeo de
coordinación de políticas económicas e sociais. En concreto, pon a disposición un total de 723.800
millóns de euros (a prezos correntes) en préstamos (385.800 millóns de euros) e subvencións
(338.000 millóns de euros) con ese fin.
O MRR entrou en vigor o 19 de febreiro de 2021 e financiará reformas e investimentos nos Estados
membros desde o comezo da pandemia en febreiro de 2020 ata o 31 de decembro de 2026. Para
beneficiarse do apoio do Mecanismo, os Estados membros presentaron os seus Plans de
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REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

recuperación e resiliencia á Comisión Europea. Cada plan debe establece as reformas e
investimentos que se implementarán para finais de 2026 e debe abordar de maneira eficaz os
desafíos identificados no Semestre Europeo, en particular as recomendacións específicas por país
de 2019 e 2020 adoptadas polo Consello. Tamén debe impulsar as transicións ecolóxica e dixital
e facer que as economías e sociedades dos Estados membros sexan máis resilientes.
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No caso de España, o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia 31 consta de 112
inversións e 102 reformas. Contarán co apoio de 69.500 millóns de euros en subvencións, onde
cabe salientar que o 40% do plan apoiará os obxectivos climáticos e o 28% fomentará a transición
dixital.
Os fondos executaranse respectando a distribución de competencias dos diferentes niveis de
goberno e de acordo coas formas de gasto definidas no ordenamento xurídico das
administracións públicas.
Galicia conta cunha estratexia autonómica, Next Generation Galicia e un portal web 32, no que se
da publicidade tanto das convocatorias xestionadas directamente pola Comunidade Autónoma
coma das expresións de interese no marco das Conferencias Sectoriais.

Asinado por: Parlamento de Galicia
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3.3.3.

As cifras dos fondos europeos sectoriais e rexionais.

Os recursos para a cohesión económica, social e territorial dispoñibles para compromisos
orzamentarios no período 2021-2027, dentro do Marco Financeiro Plurianual, ascenden a
324.547 millóns de euros en prezos correntes, para o FEDER e o FSE+, e a 8.453 millóns de euros
en prezos de 2018 para o Fondo de Transición Xusta (FTX). Os recursos do FTX complétanse con
10.868 millóns de euros que constituirán ingresos externos procedentes do Instrumento Europeo
de Recuperación (Next Generation EU) - MRR, e como tales, poñeranse a disposición no período
2021-2023.
O FEADER e o FEMPA teñen asignados un total de 93.549 millóns de euros, aos que se suman
8.070 millóns no FEADER procedentes do MRR.
Finalmente, se contará con 338.000 millóns de euros no Marco de Recuperación e Resiliencia
e 50.577 millóns de euros correspondentes ás anualidades de 2021 e 2022 do REACT-EU. En
definitiva, os recursos totais da Política de Cohesión para o período 2021-2027 ascende a 834.064
millóns de euros (prezos correntes).
Do total de cifras comentadas, a España lle corresponden 129.916 millóns de euros a prezos
correntes, o que supón un 16% do total de recursos comunitarios para o período 2021-2027.
Galicia ten asignado un montante global de 4.981 millóns de euros a prezos correntes, -sen
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contar os fondos do MRR- distribuídos do seguinte xeito:
a) 2.132 millóns de euros do FEDER (non inclúe a territorialización dos recursos asociados ao
obxectivo de cooperación territorial europea).

31

https://planderecuperacion.gob.es

32

http://www.nextgenerationgalicia.gal
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b) 1.018 millóns de euros para o FSE+
c) 913 millóns de euros para o FEADER
d) 366 millóns de euros no FEMPA
e) 111 millóns de euros do Fondo de Transición Xusta asignados ao territorio da provincia da
Coruña
f) 441 no marco do REACT para as anualidades de 2021 e 2022

Con respecto ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), realízase unha estimación da
execución do mesmo baseada na información desprendida ata o momento no marco das
Conferencias Sectoriais.
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Tendo en conta todo o anterior, a seguinte táboa amosa as cifras para cada un dos fondos comunitarios dos que será perceptora España e Galicia.

2.132

11%

9%

9%

913

449

940

Táboa 9. Asignación dos fondos comunitarios do Marco financeiro plurianual 21-27, REACT-EU e MRR. Millóns de euros a prezos correntes.

11%

913

1.018
18%

111

366

13%

33%

441

2.134

111

366
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1.120

5%

3%

6%

Galicia Xunta

24.223

9%

11%

6.108

873

441

4.170

%GAL/ESP

MFP
226.047
8.519

11.153

19.321

21%

Total Europa Total España %ESP/UE Total Galicia

FONDO
226.047
95.511

98.500

NGEU

FEDER
87.441

98.500

10.868

29%

5.354

14.528

7%

69.500

9.151

50.577

16%

338.000

129.916

50.577

407.515

834.064

338.000

8.070

FEADER (1)
6.108

FSE+
FEMPA (2)
8.453

426.549

Fondo de Transición Xusta
Mec. Recup. Resil. (MRR) (3)
REACT-EU (4)

TOTAL
Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

(1) A parte que recibe Galicia de NGEU é 77 millóns que se poden gastar ata 2025, xunto coa prórroga do PDR 14-20 para as anualidades 2021-2022 por importe de 257 M€.

Ademais se programan 579 M€ no novo PDR 21-27 con asignación lineal para cada ano e se executarán a partir de 2023 ata 31 decembro de 2029.
(2) FEMPA reparte 5.311 M€ entre os EE.MM. O resto é xestión directa da Comisión Europea.

(3) A cantidade que lle corresponde ao ámbito territorial de Galicia acada os 4.170 Millóns de euros, incluíndo as cantidades xestionadas pola Comunidade Autónoma, e

tamén as xestionadas pola Administración do Estado, polas corporacións locais galegas e polas universidades do sistema universitario de Galicia. Considerase que do total
asignado á España, a Galicia lle corresponde un 6% do total en base aos repartos realizados ata o momento.

(4) Entre as CCAA se repartiron 10.000 millóns de euros. O resto, case 2.500 M€, se asigna ao Ministerio de Sanidade no POPE, para fundamentalmente a compra de vacinas,
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polo que se pode imputar por poboación. Recentemente publicouse o reparto por países da anualidade 2022 e a España lle corresponden 2.000 M€ máis dos inicialmente

previstos e supoñemos que quedarán para a adquisición de vacinas. Nos Programas Operativos FEDER rexionais mantivéronse as cifras iniciais.

392

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

CSV: REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A distribución teórica dos fondos correspondentes á Comunidade Autónoma de Galicia sería a seguinte:
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-

2028

-

-

-

-

2029

366

913

449

940

111

133199

-

441
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Táboa 10. Distribución da senda teórica dos fondos do Programa Operativo 21-27 e do REACT-EU durante o período de vixencia do PEG. Millóns de euros a prezos
correntes.

142

-

-

TOTAL
140

68

6,0

-

2027

168

67

51

116
7,0

-

2026

166

80

50

116
7,0

-

2025

163
79

49

116

7,0

-

2024

161
78
55

116

42,0

-

2023

77
57

116

42,0
-

2022

FEDER
60

170

2021

FSE+
45

164

FONDO

FEADER

94

347

383

3.220

379

-

421

603

423

556

456

-

FEMPA
Fondo de Transición Xusta
REACT - EU
TOTAL
Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.
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Táboa 11. Estimación dos importes das certificacións de fondos europeos. Millóns de euros.
2021
Orz. vixente

2022

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

-

-

-

-

2028

-

-

-

-

2029

128

328

387

79

TOTAL

2026

Liquidación

37
-

-

-

165

165

70

44

56

166

184

70

44

410

50

160

134

64

8

-

104

50

160

178

64

8

351

-

-

50

110

120

64

7

272

-

-

50

82

80

60

-

256

-

-

50

70

79

57

-

6.275

441

2.134

366

913

940

449

111

FEADER 21-27

FEDER 21-27
FEMPA

OUTROS FONDOS COMUNITARIOS
MRR

133200

-

60

470

-

564

2025

43
192
-

-

572

-

826

2024

FSE 14-20 +YEI

145
92

199

570

72

990

2023

FEDER 14-20

36

129

PROGRAMA OPERATIVO 14-20

FEADER 14-20

8

253

1.197

Estimación

FEMP

117

1.341

PROGRAMA OPERATIVO 21-27

478

FONDO TRANSICCION XUSTA

REACT

FSE +

TOTAL

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.

Nota: O importe do MRR para o 2022 se estima en función das execucións das conferencias sectoriais que se están a celebrar e que no se coñecían no momento de aprobación dos orzamentos do
2022.

A previsión realizada ten en conta unha execución máis elevada nos anos 2023-2027 e unha execución residual nos anos 2028 e 2029 para o caso do FEDER,

FSE+ e FEADER. Estas previsións están realizadas en base á experiencia na execución dos fondos comunitarios no período anterior 2014-2020. No caso do
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FEMPA, estímase unha execución proporcional a longo do período, e para o caso do FTX, a execución concentrarase nos exercicios 2022, 2023 e 2024.

O MRR executarase nunha maior proporción nos anos 2022, 2023 e 2024 cunha execución minoritaria no período 2026.
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Como de pode observar na táboa seguinte, as principais funcións de gasto ás que se destinan os fondos comunitarios detallados na táboa 11 son as

109

68

91

60

47

31

20

21

14

20

2028

13

19

2029

501

429

32

24

154

68

95

117

60

45

74

140

146

240

53

39

70

117

119

207

22

35

67

91

105

174

99

26

35

67

54

60

145

61

19

35

46

24

29

94

272

53

9

35

34

16

20

71

256

52

9

35

29

15

19

65

6.275

1.698

337

379

631

538

625

1137

10%
6%
5%
27%
100%

9%

10%

7%
8%
18%

133201

83

13

86

182

351

% s.
TOTAL

actuacións ambientais, nun 18%, seguida da Investigación, Desenvolvemento e innovación e a dinamización económica do medio rural, cun 10% en ambos
casos, e en cuarto lugar, a sociedade da información e o coñecemento cun 9%.

Orz. vixente

141

90

84

209

564

TOTAL

Liquidación

56

98

54 - ACTUACIÓNS AMBIENTAIS
56 - INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E
INNOVACIÓN
57 - SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO
COÑECEMENTO
71 - DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DO MEDIO RURAL
56

34

268

826

Estimación

10

28

Táboa 12. Estimación da distribución do gasto da totalidade dos fondos comunitarios por funcións de gasto. Millóns de euros.
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2021
31 - ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL

72 - PESCA

583

990

FUNCIÓN DE GASTO

51 - INFRAESTRUTURAS

74 - DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL

191

1.197

RESTO DE FUNCIÓNS

1.341
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478

TOTAL

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública.
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4. PRINCIPAIS METAS DO PLAN ESTRATÉXICO
Introdución
O obxectivo xeral do Plan Estratéxico de Galicia (PEG) 2022-2030 é Deseñar as liñas
estratéxicas de actuación que convertan a Galicia nunha rexión máis verde, máis dixital e mellor
adaptada aos retos actuais e futuros, que converxe en riqueza coa media española e europea, a
partires dun modelo de crecemento sostible e inclusivo baseado no aumento da produtividade
a través da innovación, a internacionalización, o apoio ás transicións ecolóxica e dixital, o fomento
da calidade do emprego e do produto, e o aumento do benestar dos galegos, en especial o dos
máis desfavorecidos, para seguir a artellar unha sociedade ben formada, libre e cohesionada.
¿Que pretende o Plan?

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Deseñar a

Acadar unha
Galicia máis
sostible e
climáticamente
neutra, mais
dixital e
resiliente

Galicia do
futuro,
poñendo no centro
o reto

demográfico

Favorecer os valores
diferenciais de
Galicia como motores de

Superar o impacto
causado pola Covid-19
e lograr unha

desenvolvemento

1.

recuperación
sostible,

resistente e
inclusiva

Promover
unha sociedade
moderna,
competitiva,
solidaria e

cohesionada

Amosar unha senda

rigorosa
e estable de

previsible,

actuación do goberno,
impulsar e coordinar
as diferentes
estratexias

Deseñar a Galicia do futuro, poñendo no centro o reto demográfico que implicará
deseñar e impulsar novas medidas de dinamización, pero tamén outras para garantir o
benestar dunha sociedade máis avellentada.

2.

Impulsar medidas que favorezan o paso cara unha Galicia máis ecolóxica e

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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climáticamente neutra, máis dixital, máis resistente e mellor adaptada aos retos
actuais e futuros, con capacidade de axuste para afrontar posibles crises e cun sistema
sanitario reforzado e eficiente.
3.

Dar un pulo ao modelo baseado na innovación e o capital humano, que favoreza unha
sociedade moderna, competitiva, solidaria e cohesionada social e territorialmente, con
altas taxas de emprego e que sexa de calidade. Aumentar a produtividade
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incrementando o valor engadido dos seus produtos e posicionándoos en calidade e
deseño.
4. Favorecer os valores diferenciais de Galicia como factores de desenvolvemento entre
os que destacan a lingua, a cultura e o medio ambiente, para facer de Galicia un lugar
atractivo para traballar, investir e convivir.
5.

Superar o impacto económico e social causado pola pandemia da COVID-19 e lograr unha
recuperación sostible, resistente e inclusiva, que fomente o emprego de calidade e
axude a modernizar o tecido produtivo, a través do impulso de proxectos de importancia
estratéxica.

6. Mostrar unha senda previsible, rigorosa e estable de actuación do goberno, impulsar

Asinado por: Parlamento de Galicia
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e coordinar as diferentes estratexias sectoriais da Xunta de Galicia a medio prazo.

Crecemento económico
Os fondos de recuperación europeos serán o principal instrumento para dar resposta ao impacto
da crise causada polo Corona virus, transformar a nosa economía e crear oportunidades e
traballos de calidade. Impulsarán durante a primeira metade da década a transformación cara
unha Galicia máis ecolóxica, dixital e resiliente.
Con estas previsións e baixo o suposto dun crecemento medio anual superior ao de España nunha
décima, acadárase unha converxencia en renda dispoñible dos fogares per cápita ata alcanzar
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o nivel medio nacional e ata o 98% en termos de PIB per cápita en 2030.
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Gráfico 20. Converxencia da renda bruta dispoñible dos fogares de Galicia e do PIB per cápita con
España.

Fonte: IGE.

Coa hipótese dun crecemento medio anual da UE-27 ata 2025 inferior nun punto ao de Galicia, e
de 6 décimas na segunda metade da década, o PIB per cápita de Galicia en paridades de poder
adquisitivo, situaríase no 91% da media da UE-27, converxendo 11 puntos respecto ao valor
estimado en 2020.
Acadarase unha converxencia plena con España en termos de renda bruta dispoñible per cápita
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dos fogares.
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PRINCIPAIS METAS DO PLAN ESTRATÉXICO
Tendo en conta os principais indicadores de contexto da realidade socioeconómica de Galicia,
o PEG establece varias metas a acadar de aquí a 2030:

1.

Polo menos o 74 % da poboación de entre 20 e 64 anos debería ter emprego de aquí a
2030.
Taxa de emprego (poboación 20 a 64 anos)

80,0
70,0
60,0
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50,0

2010

2015

2020

2025

2030

2.

A taxa de paro diminuiría 4 puntos ata situarase no 8%, mentres que a da poboación
xuvenil descendería case a metade, ata o 18%.
Taxa de paro (poboación de 16 e máis anos)

30,0
20,0
10,0
0,0

3.

2010

2015

2020

2025

2030

Diminuír 6 puntos porcentuais a taxa de temporalidade no emprego.
Taxa de temporalidade (poboación de 20 a 64 anos)
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4.

O 45% da poboación entre 25 e 64 anos contaría cun nivel de formación de educación
terciaria ou superior.
Poboación de 25 a 64 con nivel de educación superior
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5.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Reducirase o abandono escolar prematuro ata o 6,5%, mellorando o rendemento
educativo do alumnado medido por PISA (a porcentaxe de alumnado con rendemento baixo
diminuiría ata case igualarse coa porcentaxe de alumnado con rendemento alto).
Taxa de abandono escolar prematuro
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6.
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A taxa de cobertura escolar de poboación de 0 a 3 anos acadaría o 60%.
Taxa de cobertura escolar de poboación de 0 a 3 anos
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7.

A porcentaxe que representa o gasto en I+D respecto ao PIB duplicaríase ata situarse
próximo ao 2%.
Porcentaxe de gasto en I+D sobre o PIB

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

8.

2010

2015

2020
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2030

O 90% dos xoves e adultos terá algunha competencia dixital:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron algunha habilidade informática nos últimos 12 meses
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9. O

tamaño medio das PEMES aumentaría un 15%, ata as 4 persoas asalariadas,
mellorando a súa competitividade.
Tamaño medio das PEMEs
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10. As exportacións a terceiros países (sen incluír as exportacións ao resto do territorio
nacional) representarían o 45% do PIB, 10 puntos máis que na actualidade

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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Peso das exportacións a terceiros países sobre o PIB
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11. Reduciríase a taxa de risco de pobreza ou exclusión social ata o 14%, o que suporía
unha diminución de polo menos 150.000 no número de persoas en risco de pobreza ou
exclusión social.
Taxa de risco de pobreza ou exclusión social

30
20
10

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56
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12. Aumentaría o número de prazas residenciais de atención a persoas maiores ata
acadar as 26.080.
Número de prazas residenciais de atención a persoas maiores
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13. Redución da fenda salarial de xénero e a taxa de feminidade no emprego acadaría
o 100%.
Fenda salarial entre mulleres e homes

Taxa de feminidade no emprego (mulleres empregadas por cada
100 homes)
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Nota: a fenda salarial publicada polo IGE calcula a diferenza entre a ganancia media por hora dos homes
e a ganancia media das mulleres coma porcentaxe da ganancia media por hora dos homes. No ano 2019
sitúase no 9,9%, e a meta a 2030 sería a eliminación total de dita diferenza. Agora ben, se temos en
conta o dato do salario medio bruto, a fenda salarial no ano 2019 é do 19,5%, polo que a meta a 2030
sería a redución ao 10%.
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14.

Incrementaríase ata o 84,8% a porcentaxe de enerxías renovables na xeración de
enerxía eléctrica e ata o 58% a porcentaxe de enerxías renovables no consumo de enerxía
final.
% de enerxías renovables no consumo final de enerxía

% de enerxías renovables na xeración enerxía eléctrica
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15. Reduciríanse as emisións de gases de efecto invernadoiro ata o 55% respecto o ano
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

1990, que equivale a unha redución do 64% respecto a 2005.
Redución de GEI con respecto a niveis de 1990
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16. A taxa de reciclaxe de residuos urbanos acadaría o 60%, triplicando o valor actual.
Taxa de reciclaxe de residuos urbanos
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17.

Os tempos medios de espera estrutural cirúrxico e de consultas, diminuirían un 30%
e un 27%, respectivamente.
Tempo medio de espera estrutural cirúrxico (días)

Tempo medio de espera estrutural de consultas (días)
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18.

Os anos de vida saudable aos 65 anos (sen limitación de actividade grave) aumentaría
ata os 23, fronte aos 19 actuais.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Anos de vida saudable aos 65 anos
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A Continuación recóllese unha relación de indicadores de contexto representativos da realidade de
cada un dos ámbitos que engloba cada eixe do PEG 22-30, coas metas previstas de cara aos anos

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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2025 e 2030. Os últimos datos de referencia son de 2020, salvo que se indique o contrario.
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Indicadores de contexto

Eixe 1. O reto demográfico

Unidade

Porcentaxe

133211

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Ámbito

Promedio
últimos 10
anos

Promedio
últimos 5
anos

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

13,3

14,0

24,8

24,9

20,2

44,4

39,3

9,1

20,1

17,1

69,9

63,2

63,5

10,6

14,0

25,6

25,7

17,2

37,6

33,6

7,7

16,3

14,0

71,8

66,0

65,9

9,9

12,5

23,8

24,0

16,8

38,3

33,1

7,1

15,5

12,0

72,4

65,7

66,8

14,4

Galicia

15,0

14,9

11,9

14,9

15,8

19,3

13,0

Galicia

16,0

19,5

69,4

15,0

España

19,4

68,6

61,4

España

UE-27

59,0

59,3

---

14,1

Galicia

54,7

---

14,6

España

---

15,3

UE-27

UE-27

Previsión
2025

Previsión
2030

74,0

8,0

18,0

18,0

0,0

7,0

80,0

* Último dato dispoñible: 2019

74,0

10,0

* Último dato dispoñible: 2019

6,0

21,5

26,0

10,0

70,0

1.1. Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada

Taxa de emprego (poboación de 20 a 64 anos)

Taxa de paro (poboación de 16 e máis anos)

Taxa de paro xuvenil (poboación de 16 e máis anos ata 24
anos)

Taxa de temporalidade (poboación de 20 a 64 anos)

Fenda salarial de xénero

Taxa de parcialidade

Taxa neta de escolarización aos 2 anos
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Indicadores de contexto

Eixe 1. O reto demográfico

Unidade

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

---

---

6,1

---

31,0

13,8

---

---

20.302

10,0

13,9

12,8

---

---

37,8

Promedio
últimos 10
anos

24,5

---

---

5,8

---

31,9

13,9

---

---

21.158

9,2

12,3

11,8

---

---

39,4

Promedio
últimos 5
anos

---

21,5

---

---

5,7

---

33,9

14,6

---

---

21.867

8,3

10,8

10,3

---

---

43,4

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

47,5

Previsión
2025

60,0

Previsión
2030

Ámbito

UE-27

27,1

---

---

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Número

133212
Cobertura de servizos de axuda a domicilio a persoas de
80 e máis anos

Número de prazas residenciais de atención a persoas
maiores

Persoas que viven en fogares cunha intensidade laboral
moi baixa (poboación de 0 a 59 anos)

Taxa de cobertura escolar de poboación de 0 a 3 anos

1.2. Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias

Galicia

---

---

Anos salario

Porcentaxe

24.580

30,0

5,5

18,0

15,0

5,0

50,0

26.080

6,0

España

---

8,0

UE-27

1.3. Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

Prezo da vivenda/salario anual

Porcentaxe de fogares con gasto en aluguer que adican
máis do 30% dos seus ingresos ao pagamento do aluguer
da vivenda principal
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Indicadores de contexto

Eixe 1. O reto demográfico

Unidade

Anos

Días

133213

Días

Tanto por
100.000

1.4. Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
Taxa de mortalidade atribuída ás enfermidades
cardiovasculares, o cancro ou ás enfermidades
respiratorias

Tempo medio de espera estrutural cirúrxico

Tempo medio de espera estrutural de consultas

Anos de vida saudable aos 65 anos
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Ámbito

Promedio
últimos 10
anos

Promedio
últimos 5
anos

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

420,0

Previsión
2025

400,0

Previsión
2030

50,0

36,0

23,0

* Último dato dispoñible: 2019

20,0

40,0

55,0

* Último dato dispoñible: 2018

452,8

72,9

462,4

64,0

---

468,0

65,4

---

---

Galicia

Galicia

---

---

49,3

---

España

---

45,9

---

---

UE-27

47,3

---

---

---

Galicia

---

---

18,6

España

España

---

19,5

19,1

---

UE-27

18,6

18,5

---

---

Galicia

16,4

---

---

España

---

UE-27

UE-27
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Indicadores de contexto

Eixe 2. Galicia verde e sostible

Unidade

Porcentaxe

133214

Porcentaxe

Toneladas
equivalente
s de
petróleo/mi
llóns de
euros

Ámbito

Promedio
últimos 10
anos

Promedio
últimos 5
anos

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

Galicia

150,6

145,6

123,0

37,7

106,0

37,6

17,9

91,6

37,4

17,2

19,9

105,5

Galicia

15,9

18,7

59,0

España

España

17,2

50,8

43,6

119,5

UE-27

52,1

..

...

125,3

Galicia

...

...

131,9

España

...

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

61.202

57,5

72,6

74,5

-21,5

16,0

1.738.445

61.637

60,0

72,4

74,2

-23,1

13,7

---

1.826.366

63.813

67,5

67,9

72,8

-25,9

8,5

-23,8

Galicia

2.277.613

---

-4,6

España

---

-2,9

UE-27

Galicia

UE-27

UE-27

Previsión
2025

Previsión
2030

73,0
73,0

58,0
42,0

84,8

-55,0
-55,0
-55,0
61,0

71.000

*Último ano dispoñible: 2019

68.000

*Último ano dispoñible: 2019

68,0

-40,0

*Último ano dispoñible: 2019

75,0

*Último ano dispoñible: 2019

53,0

*Último ano dispoñible: 2019

90,0

2.1. Fomento dunha economía baixa en carbono baseada en fontes de enerxía máis limpas e menos agresivas co medio ambiente,
dando prioridade as fontes de enerxía renovables. Potenciar a eficiencia enerxética en todos os sectores: público, industrial e
doméstico

Intensidade enerxética primaria (consumo de enerxía por
unidade de PIB)

Enerxías renovables no consumo final bruto de enerxía
final

Enerxías renovables na xeración de enerxía eléctrica

Miles de
viaxeiros

Porcentaxe

Miles de
Redución de Gases de Efecto Invernadoiro (con respecto a toneladas
niveis de 1990)
de CO2
equivalente

Dependencia enerxética do exterior

2.2. Garantir unha mobilidade sustentable

Número de viaxeiros no transporte urbano regular xeral
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Indicadores de contexto

Eixe 2. Galicia verde e sostible
2.2. Garantir unha mobilidade sustentable

Vehículos eléctricos

Unidade

Miles de
vehículos

133215

Segundos

Hectáreas

España

Galicia

Ámbito

...

...

0,8

Promedio
últimos 10
anos

...

...

1,4

Promedio
últimos 5
anos

...

195,0

2,4

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

300

54

Previsión
2025

5.000

330

Previsión
2030

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

...

106.879

24.688

...

...

...

...

97.679

19.809

...

...

40,6

...

95.292

19.986

...

...

43,7

42

17.000

*Último ano dispoñible: 2019

18.000

40

UE-27

UE-27

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

Tempo medio transcorrido de espera entre as chamadas
a emerxencias e a mobilización de medios

Superficie queimada

Porcentaxe

Porcentaxe

Millóns
metros
cúbicos/día

España

Galicia

13,4

0,92

13,4

0,95

13,7

1,04

22,6

...

24,5

20,5

...

24,6

20,9

...
Galicia

22,1

20,0

...
18,4

...
18,1

...
Galicia

47,7

34,7
46,6

33,9
43,6

31,9
UE-27

España

UE-27

España

UE-27

55

1,20

10

60

*Último ano dispoñible: 2018

18

*Último ano dispoñible: 2018

1,14

2.4. Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficiente
do ciclo da auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural

Volume de augas residuais tratadas

Porcentaxe de auga perdida na rede de distrubución
(volume perdido sobre o total de auga controlaa e distribuida para
abastecemento público)

Taxa de reciclado de residuos urbanos
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Indicadores de contexto

Eixe 3. Competitividade e cremento

Unidade

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

13,5

12,3

9,6

2,14

1,27

0,93

9,8

13,8

12,4

10,1

2,20

1,26

0,96

12,1

10,0

14,2

12,7

10,0

2,32

1,41

1,09

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

1,3

Previsión
2025

2,0

Previsión
2030

Promedio
últimos 5
anos

UE-27

9,5

11,6

15,1

Promedio
últimos 10
anos

Galicia

11,6

14,2

92,0

Ámbito

España

13,4

83,7

Porcentaxe

133216

Porcentaxe

Tanto por
mil

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

5,8

5,2

18,3

18,5

21,7

...

...

...

79,2

78,2

...

5,8

5,6

20,0

22,0

21,0

...

69,1

61,4

85,4

87,3

...

9,0

10,9

21,0

27,0

22,0

...

72,8

63,3

89,0

95,3

12,5

95,0

77,5

30,0

14,0

19,0

50,0

90,0

99,0

15,0

16,0

UE-27

74,0

España

...

13,0

Galicia

UE-27

3.1. Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas

Gastos en investigación e desenvolvemento en
proporción ao PIB

Emprego en actividades de coñecemento intensivo como
porcentaxe do emprego total

Persoal dedicado a I+D por cada mil ocupados

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

Porcentaxe de fogares que dispoñen de conexión a
internet a través de banda larga

Proporción de persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron
algunha habilidade informática nos últimos 12 meses

Porcentaxe de empresas de 10 ou máis empregados que
venderon algún produto ou servizo a través de internet
no último ano

Porcentaxe de empresas de menos de 10 empregados
que venderon algún produto ou servizo a través de
internet no último ano
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2010

2010

2010

2015

2015

2015

2020

2020

2020

2025

2025

2025

2030

2030

2030

Representación gráfica
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Indicadores de contexto

Eixe 3. Competitividade e cremento

Unidade

Porcentaxe

133217

Porcentaxe

Porcentaxe

3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

Persoas que realizan trámites coas administracións a
través da canle dixital

Empresas de menos de 10 empregados que realizan
trámites coas administracións a través da canle dixital

Contribución do sector TIC ao PIB galego

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Persoas

Galicia

UE-27

España

Galicia

Ámbito

71,4

72,0

47,7

49,1

59,4

Promedio
últimos 10
anos

...

72,5

73,0

51,6

56,0

59,4

Promedio
últimos 5
anos

...

75,4

73,8

57,00

63,00

57,90

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

70,0

Previsión
2025

90,0

Previsión
2030

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

5,55

2,94

36,4

29,9

33,3

...

...

69,3

8,85

5,70

6,45

...

5,55

3,10

36,7

24,0

35,5

...

...

69,2

8,85

5,82

6,88

...

5,50

3,26

35,9

23,9

35,5

...

...

69,1

8,10

5,20

6,30

3,3

38,0

3,0

10,0

85,0

3,7

45,0

* Ultimo dato dispoñible: 2019

75,0

8,5

* Ultimo dato dispoñible: 2019

2,8

90,0

España

...

España

...

85,0

UE-27

3,30

2,70
3,00

4,00

2,44
3,00

3,90

2,43

España

3,80

Galicia

UE-27

UE-27

3.3. Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento

Taxa de actividade emprendedora

Supervivencia das PEMEs aos 4 anos

Peso das exportacións sobre o PIB (a terceiros países)

Tamaño medio das empresas
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2010
1

2015

2015
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2020

2020
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2025

2025
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2030

2030
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Representación gráfica
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0
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Indicadores de contexto

Eixe 3. Competitividade e cremento

Unidade

Toneladas

Tanto por
100.000

133218

Porcentaxe

Porcentaxe

3.4. Promover as infraestruturas produtivas e as de rede

Porcentaxe de poboación que se atopa a menos de 15
minutos de de redes de altas prestacións

Porcentaxe de km de vías electrificadas

Número de mortos en accidentes en vías interurbanas e
urbanas por 100.000 habitantes

Transporte marítimo de mercadorías nos portos de
titularidade estatal

Porcentaxe

Porcentaxe

Hectáreas

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

Ámbito

492.912,6

32.559,7

5,7

4,0

5,5

...

62,2

38,1

...

...

83,0

Promedio
últimos 10
anos

...

532.364,8

33.376,6

5,3

3,8

4,8

...

63,8

42,4

...

...

84,4

Promedio
últimos 5
anos

...

0,0

28.124,0

5,1

3,7

4,7

...

64,1

42,4

...

...

85,0

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

85,4

Previsión
2025

85,6

Previsión
2030

90,0

85,0

2,4

45.000

10,0

105,0

100,0

* Ultimo dato dispoñible: 2016

9,0

40.000

3,6

* Ultimo dato dispoñible: 2019

50,0

España

...

45,0

UE-27

24,15

8,14
24,15

8,20
24,03

8,22
España

66,8

...

65,9

...

...

61,3

...

76,5

...

España

...

108,3

104,3

UE-27

UE-27

108,3

108,2

...

80,1

Galicia

108,2

...

80,4

España

...

73,3

UE-27

Galicia

Galicia

3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo

Superficie (SAU) media das explotacións agrícolas

Produtividade aparente de traballo por posto de traballo
equivalente a tempo completo da agricultura e gandería
sobre produtividade total economía

Produtividade aparente de traballo por posto de traballo
equivalente a tempo completo da selvicultura e
explotacion forestal sobre produtividade total da
economía

412

2010

2010

2010

2015

2015

2015

2020

2020

2020

2025

2025

2025

2030

2030

2030

Representación gráfica
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Indicadores de contexto

Eixe 3. Competitividade e cremento

Unidade

Porcentaxe

133219

Euros

Número
(millóns)

Galicia

62,4

60,9

...

70,9

59,7

13,2

...

60,1

54,3

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

70,0

Previsión
2025

85,0

Previsión
2030

Promedio
últimos 5
anos

España

...

22,1

25,8

Promedio
últimos 10
anos

UE-27

20,0

53,0

...

Ámbito

Galicia

46,1

...

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

UE-27

España

Galicia

...

-10,5

28,9

35,6

35,0

11,1

20,5

16,8

...

...

4,4

...

...

-8,2

30,8

37,5

37,5

10,3

17,7

13,8

...

...

4,9

...

...

-8,2

32,8

39,7

40,3

9,9

16,0

12,0

...

...

2,0

6,8

6,5

45,0

-3,0

* Ultimo dato dispoñible: 2018

-7,0

43,0

7,5

* Os promedios non teñen en
conta o dato de 2020 por non ser
representativo

6,3

* Os promedios non teñen en
conta o dato de 2020 por non ser
representativo

35,0

España

...

España

...

30,0

UE-27

UE-27

3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo
Produtividade aparente de traballo por posto de traballo
equivalente a tempo completo da pesca e acuicultura
sobre produtividade total economía

3.6. Fomentar o turismo sustentable e de calidade

Ingreso por habitación dispoñible nos establecementos
turísticos de Galicia

Número de viaxeiros que visitan Galicia

Eixe 4. Cohesión social e territorial

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

4.1. Promover unha educación inclusiva e de calidade

Taxa de abandono escolar prematuro

Poboación de 25 a 64 con nivel de educación superior

Diferenza entre a porcentaje do alumnado de 15 anos con
rendemento alto (nivel 5 ou superior) e con rendemento
baixo (inferior ao nivel 2) en PISA

413

2010

2010

2015

2015

2020

2020

2025

2025

2030

2030

Representación gráfica
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Indicadores de contexto

Eixe 4. Cohesión social e territorial

Unidade

Porcentaxe

Ámbito

Promedio
últimos 10
anos

Promedio
últimos 5
anos

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

Galicia

21,1

19,6

21,0

19,5

10,9

23,9

9,1

8,2

26,0

9,1

8,0

59,52

España

España

9,2

55,8

...

17,1

UE-27

56,2

...

...

25,3

Galicia

...

...

88,8

22,0

España

...

90,3

...

UE-27

UE-27

89,5

...

...

9,6

Galicia

...

...

7,2

España

...

91,7

...

UE-27

92,7

2,8

2,1

2,1

...

1,86

2,14

...

Galicia

2,2

...

9.341

...

España

...

10.324

...

...

93,0
España

UE-27

...

...

...

...

Galicia

...

...

...

España

...

UE-27

UE-27

...

Galicia

Galicia

Previsión
2025

10.275

1,0

Previsión
2030

14,0
18,0

4,0
6,0

30,0

100,0

60,0

10.742

0,0

* Último ano dispoñible: 2016

65,0

95,0

40,0

5,0

16,5

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

Taxa de pobreza ou exclusión social

133220

Pobreza enerxética. Porcentaxe de poboación que non
Porcentaxe
pode manter a súa vivenda a unha temperatura adecuada

Número

Taxa por
millón de
mulleres

Porcentaxe

Tanto por
100

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social da poboación
Porcentaxe
de nacionalidad estranxeira (Estratexia Europa 2020)

Índice de feminidade no emprego (mulleres ocupadas por
cada 100 homes)

Excendencias para coidado de fillos concedidas a
mulleres (sobre o total das excendencias concedidas)

Mulleres mortas por violencia de xénero a mans da súa
parella ou ex-parella

Persoas galegas residentes no exterior e retornadas

414
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2025
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2025
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Indicadores de contexto

Eixe 4. Cohesión social e territorial

Unidade

Ámbito

Promedio
últimos 10
anos

Promedio
últimos 5
anos

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

5,4
...

5,4

...

5,5

133221

Galicia

...

3,1

España

3,2

3,6

Porcentaxe

2,8

3,5

...

Galicia

3,1

...

España

...

...

Porcentaxe

...

Previsión
2025

6,1

Previsión
2030

6,6

3,9

* Último ano dispoñible: 2019

3,6

25,4

43,9

28,6

50,0

47,0

32,6

54,0

50,0

35,6

25

45

65

Galicia

...

...

...

...

...

85,0

---

...

267

292

85,4

317

85,6

35
15

56
54
52
50
48

340
320
300
280
260
240

90
85
80
75

1

1

6

6

11

11

16

16

21

21

2030

11

16

16

21

21

21

Bibliotecas

6

11

16

Museos

2025

Cine

2020

1

6

11

Artes mu sicais

1

6

TOMO II – PEG 22-30

1

Artes escén icas

Representación gráfica

8
6
4
2
0

6
4
2

23,4

39,9

44,4

0

40,1

42,5

* Último ano dispoñible: 2019

39,0

España

...

84,4

...

55

Cine

UE-27

83,0

...

...

29,8

37,8
26,8

34,8
22,8

30,8
20,7

29,1
19,2

Galicia

...

...

55,0

27,8
Biblliotecas

...

España

...

* Último ano dispoñible: 2019

51,9
...

...

51,4
...

...

53,1
España

...

Galicia

UE-27

53,5

Museos

Artes
escénicas
Artes
musicais

...

Porcentaxe

Porcentaxe

UE-27

UE-27

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

Porcentaxe de empresas culturais sobre o total

Emprego no sector cultural sobre o total do emprego

Persoas que realizaron determinadas actividades
culturais no último ano

Porcentaxe de persoas que empregan o galego como
lingua habitual

Número

Porcentaxe

UE-27

4.4. Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servicios no territorio baixo o concepto de cidade única

Plans Xerais de Ordenación Municipal aprobados

Porcentaxe de poboación que se atopa a menos de 15
minutos de de redes de altas prestacións

415
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Unidade

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe
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Indicadores de contexto

Eixe 5. Gobernanza
Persoas que realizan trámites coas administracións a
través da canle dixital

Empresas de 10 ou máis empregados que interactuaron
coas AAPP a través de Internet no último ano

Porcentaxe de empregro público con contrato temporal

Débeda pública da Comunidade Autónoma sobre o PIB

Taxa de resolución da administración de xustiza

Taxa de conxestión da administración de xustiza

416

Promedio
últimos 5
anos

56,89

Dato ano
2020 (agás
indicación
contraria)

70,0

Previsión
2025

90,0

Previsión
2030

0,50
50,00
2010
2010

1,00
70,00

1,50
90,00

110,00
2,00

0,80

0,90

1,00

1,10

0,70

5,70

10,70

15,70

20,70

28,00
25,00
90
58
50,70
18,00
15,00
70

38,00
108
100,70
110
35,00

8,0

58,0

108,0

100,70
110
105

Representación gráfica

Promedio
últimos 10
anos

59,4

Ámbito

59,4

90
50,70
55
70

Galicia

63,00

50,4

56,0

España

1,2

1,1

13,4

6,0

90,0

2030

1,3

1,0

16,0

8,0

85,0

2025
2025

51,6

81,5

2020
2020

47,7

77,4

80,4

2015
2015

UE-27

72,5
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5. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO
O Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 (PEG) estará complementado na súa execución por un
sistema de seguimento e avaliación capaz de valorar o grao de consecución dos obxectivos
estratéxicos nel definidos. O seguimento permitirá medir o grao de eficacia e eficiencia das
actuacións, a través dunha serie de indicadores, e permitirá ademais coñecer as desviacións na
estratexia, co fin de adaptar e modificar aquelas liñas de actuación ou obxectivos estratéxicos e/ou
operativos que o precisen.
A labor de seguimento e avaliación da planificación estratéxica cobra maior sentido e relevancia se
cabe neste novo período, ao contemplar un horizonte temporal máis amplo que nos plans anteriores,
coa finalidade de lograr maiores impactos nas principais variables socioeconómicas de Galicia.
A través do seguimento e avaliación do PEG 2022-2030, poderanse reconducir aqueles obxectivos
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estratéxicos que non se executen conforme ao esperado ou non alcancen os resultados previstos, o
que permitirá un emprego eficiente dos recursos e actuar sobre un modelo de crecemento eficaz.
O seguimento pode definirse como un proceso continuo e sistemático, levado a cabo durante a
execución dunha política, que pretende comprobar se a execución cumpre as expectativas
planificadas. O seguimento xera datos sobre a execución do Plan, proporciona información sobre a
aplicación dos instrumentos, actuacións e medidas, o que facilita a corrección das desviacións
respecto dos obxectivos a conseguir co Plan. Así mesmo, achega información valiosa sobre a xestión
do plan e permite resumilo e sintetizalo, pero non repara nos seus efectos nin extrae conclusións.
A avaliación pode definirse como o proceso de observación, medida, análise e interpretación
encamiñada ao coñecemento dunha intervención pública, para alcanzar un xuízo valorativo baseado
en evidencias, respecto do seu deseño, implementación, logros, resultados ou impactos. A avaliación
achega datos e información para a toma de decisións e permite mellorar a efectividade, utilidade
e eficiencia dun plan ou programa. A súa finalidade é ser útil ás persoas que deseñan as políticas
públicas, aos xestores das mesmas, ao tempo que se mostran evidencias á cidadanía dos logros que
se teñan alcanzado coa intervención.
En definitiva, o seguimento e avaliación contribúen á transparencia, á aprendizaxe e á rendición
de contas, o que permiten extraer ensinanzas para o futuro sobre que decisións funcionan, en que
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circunstancias, con que recursos e de que xeito se desenvolveron.

5.1. Indicadores e introdución ao proceso de seguimento e avaliación.
O principal instrumento empregado para levar a cabo o seguimento e avaliación do plan estratéxico
son os indicadores.
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Pode definirse un indicador coma unha ferramenta ou elemento que serve para sinalar e reflectir
unha realidade, fenómeno ou situación específica, en termos cuantitativos ou cualitativos, e precisar
a situación de partida ou de referencia. Así mesmo, serven para determinar en que medida se logrou
ou acadou un obxectivo, é dicir, utilízanse para medir a mobilización dun recurso, a consecución dun
resultado ou a obtención dun efecto, (outputs), ou ben para describir o contexto (económico, social
ou medioambiental).
O seguimento do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 articúlase a través da análise do sistema de
indicadores do Plan, que estará formado polos seguintes tipos:

-

Indicadores financeiros relativos ao gasto asignado a cada Eixe, Prioridade de Actuación
e Obxectivo Estratéxico.

-

Indicadores de produtividade ou de realización, directamente relacionados coas
principais políticas de gasto asociadas aos obxectivos estratéxicos e que miden a
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realización física das mesmas.

-

Indicadores de resultado que miden a consecución do cambio esperado para os obxectivos
estratéxicos co fin de fortalecer a orientación a resultados da planificación.

-

Indicadores de contexto do PEG, que serven para reflectir as principais metas do Plan e
establecer comparativas con outros territorios ou rexións e mesmo en diferentes
momentos do tempo.

Para que o emprego deste sistema de indicadores sexa útil, estes indicadores deben reunir unha
serie de atributos:

-

Pertinencia: deben poder corresponderse de forma adecuada (de xeito directo e
representativo) con indicadores que permitan analizar a incidencia dos ámbitos de
actuación na contorna socioeconómica, a través da medición das realizacións ou outputs
que xeran os proxectos financiados.

-

Significación: deben servir para o seguimento do Plan, para a toma de decisións, para a
dinamización dos axentes locais, e posibilitar unha fácil comunicación á poboación. Do
mesmo xeito, deberán centrarse nos problemas básicos do Eixe / Prioridade de actuación /
Obxectivo estratéxico sobre o que se pretende actuar.

-

Cuantificabilidade: o indicador ten que resultar da agregación de fenómenos cuantificables,
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xa sexan estatísticos ou non. Ademais, deben estar necesariamente incluídos nos proxectos
nos que se materializan os obxectivos e as liñas de actuación. En consecuencia, teñen que
resultar da suma de inputs cuantificables, polo que deberían ser facilmente agregables e
ofrecer información representativa de accións, de modo que sirvan para identificar e
diferenciar ámbitos de actuación relevantes no Plan.
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-

Fiabilidade: este atributo refírese á credibilidade de información que o indicador transmite.
A fiabilidade depende da forma en que se recolle e trata a información de soporte, da
credibilidade das fontes, e dos procesos de control da calidade da información. É dicir, a
fiabilidade dun indicador depende da posibilidade da súa cuantificación e actualización. As
estatísticas oficiais ou as propias fichas de candidatura validadas presentan maior
fiabilidade que as provenientes doutras fontes.

-

Utilidade: este criterio ten que ver coa capacidade de resposta do indicador aos propósitos
que motivaron a súa selección, é dicir, a posibilidade de utilización nos momentos clave de
seguimento, de modo que sexa posible proceder a axustes estratéxicos no caso de aparecer
eventuais estrangulamentos.

O seguimento do Plan realizarase de xeito continuo e simultáneo á execución do mesmo.
Ao igual que o Plan Estratéxico anterior (2015-2020), este novo PEG plasmarase cada ano nos
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orzamentos xerais da Comunidade autónoma de Galicia, o que permite vincular a recollida de datos
dos indicadores ao ciclo orzamentario.
A solicitude de información dos indicadores realizarase en dous momentos diferenciados dentro do
exercicio:

-

Na fase de orzamentación dos programas e proxectos de gasto, as persoas responsables
de facilitar a información deberán establecer os valores previstos que esperan que
alcancen os indicadores empregados.

-

Posteriormente, unha vez finalizada a execución do exercicio orzamentario, facilitarán os
datos efectivos que acadaron ditos indicadores.

Así mesmo, durante todo o exercicio, levarase a cabo un seguimento dos indicadores e procederase
a realizar calquera modificación cando se vexan afectados por unha modificación nos proxectos de
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gasto aos que están asociados, como consecuencia das modificacións orzamentarias.
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A avaliación do Plan realizarase en base a toda a información obtida do proceso anterior de
seguimento e obtención de datos.
A avaliación realizarase en tres momentos diferenciados do tempo:

-

unha avaliación anual,

que se plasmarase nun informe anual: <<Informe anual de

Seguimento e Avaliación do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030>> que se presentará
no segundo semestre de cada ano, e servirá de base para a análise dos obxectivos dos
programas de gasto e para a asignación dos recursos para investimentos dos orzamentos
do exercicio seguinte.
Neste informe anual recóllese información de cada obxectivo estratéxico sobre a execución
financeira así coma a execución en termos de produtividade (a través dos indicadores de
realización) e resultado (a través dos indicadores de resultado). A Comisión de análise e
avaliación dos obxectivos dos programas de gasto, no proceso de elaboración dos
orzamentos xerais da comunidade autónoma, analizará os valores alcanzados e resultados
obtidos na anualidade anterior, en base á información contida no Informe anual, que
permitirá aos xestores e aos responsables de elaborar os orzamentos, realizar unha
asignación de recursos para o orzamento que se estea elaborando, en coherencia cos logros
obtidos.
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-

unha avaliación intermedia, unha vez finalizado o exercicio 2025, que se presentará no
segundo semestre do ano 2026, xunto co informe de seguimento e avaliación do exercicio
2025. Esta avaliación analizará os resultados conseguidos nos cinco primeiros anos de
vixencia do PEG, co fin de detectar as desviacións existentes respecto das metas previstas
para 2025, e como esta desviación dificulta a consecución das metas marcadas para 2030.
No proceso de avaliación analizaranse as actuacións levadas a cabo para identificar cales
non están a funcionar, co fin de regresar á senda de cumprimento dos obxectivos precisos.

420

TOMO II – PEG 22-30
133226

Así mesmo, será necesario avaliar o contexto no que se atopa a comunidade autónoma en
cada ámbito de actuación das políticas públicas, posto que pode ser necesario un reaxuste
das metas marcadas inicialmente.

-

e unha avaliación final do período, ao finalizar o exercicio 2030. No segundo semestre do
ano 2031, presentarase unha avaliación final e conxunta de todo o período de vixencia do
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PEG, xunto co informe de seguimento e avaliación do ano 2030.

5.2. Metodoloxía de seguimento e avaliación.
Como xa se adiantou no apartado anterior, o principal instrumento para o seguimento e análise son
os indicadores. Os tres indicadores empregados son fundamentalmente: os indicadores financeiros,
de realización e de resultado.
Os indicadores financeiros poñen en relación o importe executado respecto da cantidade prevista
no orzamento (ben no orzamento inicial, ou definitivo). Estes indicadores poderanse consultar en
todo momento a medida que se execute o orzamento en termos de Plan Estratéxico, e formarán
parte da información contable.
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Como mínimo unha vez ao ano, no primeiro trimestre, recolleranse as valoracións realizadas do
conseguido, a través dos indicadores de realización da anualidade orzamentaria anterior, nos
proxectos de gasto que tiveran execución. Dita tarefa lle corresponde aos xestores de gasto da Xunta
de Galicia no que respecta aos seus obxectivos estratéxicos, introducíndose os datos nunha
aplicación informática. A Subdirección Xeral de Planificación levará a cabo a análise e coordinación
destes datos, para comprobar a súa coherencia, proporcionalidade e relación co gasto executado e
contrastará o nivel de agregación dos indicadores aos diferentes niveis: obxectivos operativos,
estratéxicos e prioridades de investimento.
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Finalmente, e con respecto aos indicadores de resultado, ao igual que os indicadores de realización,
unha vez ao ano, recolleranse os valores realizados e o seu avance con respecto ao valor previsto a
acadar a 2025, como fito intermedio e ao final do período de vixencia do PEG, é dicir, no ano 2030.
Para isto, realizarase unha recollida de datos dos órganos xestores que actualizarán os datos de
fontes estatísticas ou administrativas.
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O orzamento da Xunta de Galicia está ineludiblemente vinculado ao PEG, de xeito que cada programa
e proxecto de gasto está asociado a unha prioridade de actuación en base ás liñas de acción previstas
en cada un deles.

A continuación imos ver, para cada un dos indicadores, a metodoloxía empregada para valorar os
resultados alcanzados.
Indicadores financeiros
Os indicadores financeiros fan referencia á evolución do gasto asociado ás diferentes políticas que
contribúen directamente á consecución dos obxectivos estratéxicos, ou ben forman parte dos
obxectivos instrumentais que dan soporte ás distintas prioridades de actuación recollidas no Plan.
Para levar a cabo a análise, estudarase a eficacia de cada proxecto de gasto establecendo dúas
medidas, a primeira como a porcentaxe do importe das obrigas recoñecidas sobre o orzamento inicial
e a segunda utilizando como denominador o orzamento definitivo. Estas dúas visións son
complementarias e serven para conseguir incluír na análise as modificacións orzamentarias que se
realizan ao longo dun ano.
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Establécese unha escala de valoración que permite identificar tres niveles, de xeito que considérase
que o grado de eficacia foi baixo cando o cociente é inferior ao 75%, medio cando se atopa entre 75%
e 90% e alto cando é superior ao 90%.
Indicadores de realización
Defínense como indicadores de produtividade aqueles indicadores que teñen como función permitir
analizar o grao de execución ou realización das actuacións previstas.
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Estes indicadores estarán asociados a cada proxecto de gasto contemplado nos orzamentos da
comunidade autónoma, que formen parte das liñas de actuación/obxectivos operativos que
contribúen á consecución dos obxectivos estratéxicos.
Por regra xeral, todos os indicadores de produtividade que valoren actuacións dirixidas a persoas,
nos que se reflicta unha participación ou a obtención dunha axuda directa e individual, serán
desagregados por sexo, tanto no seu valor estimado para a anualidade (orzamento inicial) como na
súa asignación de valores realizados.
Na fase de seguimento recolleranse, como mínimo unha vez ao ano, no primeiro trimestre, os valores
alcanzados polos indicadores coa execución do ano anterior.
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A análise dos indicadores de produtividade realízase a nivel de proxecto, calculando a eficacia e
eficiencia de cada indicador. Para a medición da eficacia, cada indicador terá un valor previsto que
haberá que comparar co real ao finalizar o exercicio, para avaliar se se alcanzaron os resultados
esperados; unha vez obtido o grado de eficacia (Valor realizado/Valor previsto) establécese unha
escala de valoración que permite identificar tres niveles de consecución dos indicadores. Considérase
que o grado de eficacia foi baixo cando o cociente anterior é inferior ao 50%, medio cando se atopa
entre 50% e 80% e alto cando é superior ao 80%. Estes límites foron establecidos conforme a outros
estudos de avaliación.
Con respecto á medición da eficiencia, para valorar a relación entre recursos empregados e os
produtos e resultados obtidos, calcúlase o custo unitario realizado e o custo unitario previsto. O
primeiro é igual ao cociente entre as obrigas recoñecidas asociadas ao indicador e o valor finalmente
observado do mesmo. O segundo calcúlase como o cociente entre o orzamento inicial asociado ao
indicador e o valor previsto do mesmo. A división de ambos (coste unitario previsto/coste unitario
real)permítenos obter o grado de eficiencia. Establécese unha escala de valoración que permite
distinguir tres niveles de grado de eficiencia. Considérase que o grado de eficiencia foi baixo cando
o custo unitario previsto é inferior ao 50% do realizado, medio cando se atopa entre 50% e 80% e
alto cando é superior ao 80%.
Indicadores de resultado
A selección de indicadores de resultado realizase a partir da súa estreita relación cos fenómenos
que pretende medir, son facilmente interpretables e accesibles á comprensión da cidadanía,
dificilmente manipulables e estatisticamente robustos (cocientes, índices), medibles e
suficientemente comparables con outros ámbitos rexionais e/ou nacionais
Baséanse, en todos os casos en que resulta oportuno e viable, na utilización de informacións e
operacións estatísticas incluídas no sistema estatístico oficial do Estado e da Comunidade Autónoma
de Galicia. Cando, polas súas condicións particulares, non exista un indicador estatístico oficial
apropiadamente aplicable, procederase a definir indicadores específicos definidos en base á
explotación de datos administrativos derivados da xestión.
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Para cada indicador detallarase a súa definición, método de cálculo, fonte e difusión. A información
a partir da que se elaboran os indicadores procede fundamentalmente do Instituto Galego de
Estatística, dos Departamentos da administración autonómica, Instituto Nacional de Estatística,
Departamentos Ministeriais e da Oficina de Estatística da UE (EUROSTAT).
Para calcular a eficacia, tómase a diferenza entre o valor observado ou realizado (VO) e o valor
previsto (VP) obtido este último por interpolación entre o valor no ano base e o valor ao final do
período considerado. Por tanto o grado de eficacia sería VO / VP -1. Establécese unha escala de
valoración que permite identificar tres niveles: considérase que o grado de eficacia foi baixo cando a
variación é inferior ao -7,5% (valor realizado inferior ao 92,5% do valor previsto), medio cando se
atopa entre -7,5% e 0% e alto cando é superior ao 0%.
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Para os indicadores de resultado, os valores alcanzados analízanse a nivel de obxectivo estratéxico,
e non a nivel de proxecto ou programa de gasto.
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Uha vez realizada a fase de seguimento e aplicadas as regras de valoración para cada indicador,
realizarase unha avaliación dos resultados obtidos co fin de poder superar as deficiencias detectadas
e poder achegarse á senda que permita acadar as metas marcadas pola planificación incial.
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O proceso completo de implementación dunha política pública responde a unha lóxica de
intervención:
- en primeiro lugar deberá realizarse un diagnóstico da situación, que permita detectar os
retos e necesidades no ámbito de intervención considerado;
- unha vez detectados os retos na fase anterior, deben definirse as liñas de actuación que
permitirán alcanzar os retos e satisfacer as necesidades, o que se plasmará na estratexia ou
planificación estratéxica;
- posteriormente terá lugar a fase de implementación do plan, no que ademais de producirse
a execución, realizarase un seguimento que permita obter datos dos resultados alcanzados;
- para poder detectar desviacións no cumprimento da estratexia, realizarase unha avaliación
exhaustiva dos resultados. Esta análise permitirá decidir a magnitude da corrección que é
necesario levar a cabo.
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Diagnóstico de situación:
necesidades e retos. Análisis
DAFO

Estratexia: definición dos
resultados esperados e
definición das liñas de
actuación

Avaliación dos resultados e do
impacto. Detección de
necesidades de corrección
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Implementación do Plan:
execución e seguimento

Este esquema lóxico reprodúcese, de forma iterativa, sucesivas veces ao longo do período de vixencia
da panifiación estratéxica, posto que normalmente a estratexia debe ser redeseñada ou polo menos
axustada para adaptarse a cambios da contorna, a circunstancias derivadas da súa propia
implementación, ou en función dos resultados intermedios que se van obtendo.
Neste ciclo descrito anteriormente, a avaliación xoga un papel fundamental, tanto na fase de
implementación coma unha vez finalizado o plan, sendo importante identificar en que punto e para
que se realiza a actividade de avaliación.
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Avaliación de
implementación

Avaliación final
ou ex-post

Análise de eficacia: ¿en
qué medida se están a
cumprir os obxectivos?

Resultado: cumpríronse
os resultados definidos?

Análise de eficiencia:
¿estanse empregando da
mellor forma posible os
recursos?

Impacto: ¿as accións
levadas a cabo produciron
os cambios esperados no
ámbito de actuación?
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5.3. Competencia en materia de seguimento e avaliación.

A responsabilidade principal no sistema de seguimento e avaliación do PEG 2022-2030 corresponde á
Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública, a
través da Subdirección Xeral de Planificación, tal e como establece o Decreto 11/2021, do 21 de xaneiro,
que define a estrutura e funcións da consellería.
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No artigo 19 establécese que á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos lle corresponde, estre
outras:

-

As competencias que o Estatuto de autonomía lle atribúe á Comunidade Autónoma en
materia de planificación e programación económica. En particular, a avaliación estratéxica
e financeira dos plans elaborados no seo do sector público autonómico.

-

A solicitude aos centros xestores de gastos e demais entidades do sector público
autonómico de canta información resulte necesaria para o adecuado exercicio das
competencias recollidas nos puntos do citado artigo 19.

Ao abeiro das devanditas competencias, a subdirección Xeral de Planificación deberá proceder á:

-

As análises e estudos de actividade económica e o informe de programas e plans sectoriais,
transversais ou territoriais deseñados polos distintos axentes públicos autonómicos, así
como o seu encaixe dentro da planificación estratéxica xeral.

-

A realización e dirección de estudos e traballos conducentes á elaboración, actualización e
instrumentación do Plan estratéxico de Galicia.

-

O seguimento e avaliación do Plan estratéxico de Galicia, así como do impacto a medio
prazo da política económica da Administración autonómica.
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Polo tanto, en definitiva, deberá realizar:

-

Elaboración do Plan Seguimento e avaliación, e das ulteriores modificacións que procedan.

-

O cumprimento das disposicións do mesmo Plan para a realización das avaliacións
programadas.

-

Supervisión e dirección técnica dos traballos de avaliación, e a aprobación dos seus
resultados.

-

Seguimento dos resultados e elaboración dos informes de seguimento e avaliación do
Plan Estratéxico de Galicia, así como a formulación de propostas para incorporar as súas
conclusións e recomendacións á execución e xestión dos correspondentes programas.

-

O impulso á creación e reforzo de capacidades en relación á avaliación de programas de
investimento público, a través das accións de formación axeitadas, e do intercambio de
experiencias e boas prácticas, tanto no eido autonómico como nacional e comunitario.

-

Difusión dos resultados e conclusións transparentando a execución do plan entre os
axentes colaboradores do PEG e a cidadanía en xeral.
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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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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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
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sistemático seguido para a elaboración do Plan estratéxico de Galicia en base á teoría do cambio.
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1.1.1 Mellorar a empregabilidade das
persoas desempregadas ou inactivas,
especialmente entre a poboación xuvenil
e aquelas con maiores dificultades de
acceso ao mercado laboral, por medio
da adquisición de experiencia
profesional e da orientación,
fomentando a igualdade de
oportunidades.

1.1.2 Potenciar a formación, adquisición e
acreditación de competencias
profesionais, fomentando a igualdade de
oportunidades. Promover a aprendizaxe
permanente e adaptar a cualificación
das persoas traballadoras ás
necesidades do mercado de traballo.

Mellorar as
competencias
profesionais.
Garantir unha
formación
aliñada coas
necesidades do
mercado laboral.

Aumento do
grao de
conciliación e
mellora das
condicións
laborais.

Aumentar a taxa
de
emprendemento
e creación de
emprego
autónomo.

1.1.4 Consolidar un marco de relacións
laborais moderno que facilite unhas
condicións de traballo saudables e
seguras e favorecer a conciliación da
vida laboral, familiar e persoal.

1.1.3 Aumentar as competencias
emprendedoras, impulsar a creación de
empresas e iniciativas de traballo por
conta propia sustentables e fomentar
un mercado de traballo inclusivo.

133239

D.1 Elevada taxa de
desemprego, superior en
mulleres que en homes e
especialmente elevada no
colectivo da mocidade.
D.2 Reducidas taxas de
actividade e de ocupación
sensiblemente menores
nas mulleres.
D.3 Alta temporalidade
involuntaria no emprego.
D.4 Dificultades de acceso
ao mercado de traballo
doutros colectivos
desfavorecidos, ademais
das persoas mozas, como
os parados de longa
duración ou as persoas en
risco de exclusión social.
D.5 A produtividade por
hora traballada é inferior
en case 10 puntos á media
nacional e europea.
D.6 Baixas taxas de
mobilidade xeográfica das
persoas en desemprego
D.7 Reducido tamaño de
maioría de empresas
empregadoras.
D.8 Falta de adecuación
das competencias
profesionais aos perfís
dos traballos demandados
D.9 Insuficiente
vinculación entre o ensino
e a coas necesidades
formativas do sector
empresarial.
D.10 Escasos niveis de
conciliación e
corresponsabilidade

N1. Mellorar a
empregabilidade das
persoas
desempregadas ou
inactivas,
especialmente entre
a poboación xuvenil e
aquelas con maiores
dificultades de acceso
ao mercado laboral.
Garantir un proceso
de aprendizaxe
permanente ao longo
da vida laboral, en
especial para as
persoas traballadoras
con perfís máis
elementais.
Establecer condicións
favorables no
mercado laboral para
fixar talento.
Desenvolver o marco
galego de
competencias
dixitais.
N2. Aumentar as
competencias
emprendedoras e
impulsar a creación
de empresas e
iniciativas de traballo
por conta propia.
N3. Mellorar a
situación das persoas
empregadas
aumentando a
calidade do emprego.
Acadar unhas
relacións laborais
modernizadas.
N4. Fomentar
medidas de
conciliación e
corresonsabilidade.

Eliminar a fenda salarial
entre homes e mulleres.
Garantir a conciliación e a
corresponsabilidade nas
cargas familiares.

Potenciar a formación
durante a carreira
profesional e a FP para o
emprego, combinada coa
experiencia laboral
Mellorar a formación e
capacitación soft skills, nos
coñecementos STEM e nas
competencias dixitais.
Promover o emprendemento
no ensino desde idades
temperás.
Deseñar un servizo de
calidade de profesionais
cualificados e con
experiencia persoal para o
asesoramento, a formación e
acompañamento das persoas
emprendedoras.

Indicadores de realización

Persoas desempregadas,
incluídos os de longa duración.
Homes e mulleres (H/M)

Persoas atendidas accións e
programas de orientación
laboral. (H/M)

Participantes en accións de
formación. (H/M)

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 que
obteñen un emprego,
incluído por conta propia
e mellora da
competitividade das
empresas.

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.

TOMO III – PEG 22-30

Excedencias por coidado
fillos/familiares. % de
coñecemento da RSE. Nº
de empresas con plans
de igualdade.

% de persoas que
obteñen unha
acreditación de
competencias
% de persoas
desempregadas que
remataron a formación
con resultado favorable

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
Mellorar a
Asesoramento personalizado
empregabilidade.
para a inserción e mellora do
Participantes que
Garantir un
servizos públicos de axuda á
obteñen un emprego,
proceso de
inserción no mercado.
incluído por conta
aprendizaxe
Actualizar e adaptar os
propia, nos seis/doce
permanente ao
programas formativos ás
meses seguintes tras
longo da vida
necesidades do mercado.
recibir orientación
laboral.
Mellorar as competencias e
laboral ou participar en
Establecer
cualificación profesional das
programas de emprego.
condicións
persoas desempregadas e
favorables no
das persoas ocupadas.
mercado laboral.
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Necesidades

N1. Garantir o acceso
gratuíto á educación
preescolar.
N2. Completar unha
estrutura de servizos
de atención das
necesidades das
familias.
N3. Impulsar políticas
de conciliación para
que a crianza dos
fillos e fillas non
supoña unha eiva
profesional.
N4. Definir un modelo
sustentable de
protección social no
ámbito do benestar
que sexa capaz de
responder ás
necesidades da
cidadanía,
incorporando un
enfoque
especializado e, polo
miúdo de xénero e
territorial.
N5. 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.
N6. Fomentar o apoio
ás familiar
numerosas.
N7. Visibilizar e
apoiar o papel das
persoas maiores na
súa contribución ao
benestar familiar e
social.

Obxectivos estratéxicos

1.2.1 Garantir unha estrutura de servizos
de atención das necesidades das
familias para favorecer que as persoas
poidan levar a cabo o seu proxecto
familiar en Galicia así como ter o
número de fillos e fillas que desexen, a
través do desenvolvemento de
actuacións integrais. Impulsar políticas
de conciliación para que a crianza dos
fillos e fillas e o coidado de persoas
dependentes non supoña unha eiva
profesional, en especial para as
mulleres

1.2.2 Mellorar a calidade de vida da
xuventude galega, mellorando as súas
competencias e capacidades,
incrementando o seu benestar e
impulsando a participación e o
voluntariado

133240

Debilidades
D1. Prolongación da etapa
de xuventude. Retraso na
emancipación residencial
e na autonomía persoal, e
retraso do calendario
nupcial e fecundo, por
dificultades de acceso ao
mercado laboral e á
vivenda en condicións
dignas.
D2. Excesiva
responsabilidade familiar
na atención e coidado de
menores e dependentes.
D.3 Taxa de risco de
pobreza ou exclusión
social por enriba da media
entre a poboación de
menos de 16 anos, na
poboación de 16 a 24
anos, así como nas
familias con menores a
cargo e monoparentais.
D.4 Saída dun importante
número de novos/as
galegos/as a outras CCAA
do Estado ou o
estranxeiro, para buscar
traballo
D.5 Progresivo
envellecemento da
poboación.
D.6 Vixencia dun modelo
territorial que potencia a
polarización da poboación
en Galicia e insuficiente
diversificación económica
no medio rural.
D7. Agravamento da
situación actual das
familias numerosas
D.8 Insuficiente
desenvolvemento das
capacidades para
adaptarse aos cambios
tecnolóxicos e TICS
Incremento do
benestar dos
mozos e mozas
galegas, da súa
formación e
habilidades, así
coma o seu papel
na sociedade.

Mellora do
benestar e da
conciliación da
vida familiar e
laboral das
familias, que
redunde nunha
maior natalidade
e na anticipación
da idade á que se
crea o proxecto
familiar desexado
na nosa
comunidade
autónoma.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 1.2. MELLORAR A ATENCIÓN AO BENESTAR E Á CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS
Resultados
esperados
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Principais actuacións
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.

Taxa de escolarización de
poboación de 0 a 3 anos

Indicadores de resultado

Familias beneficiarias da
tarxeta benvida
Menores en situación de
acollemento familiar. Homes
e mulleres

Capacidade de coidado de
nenos ou de infraestruturas
de educación subvencionadas

Indicadores de realización

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

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)

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

TOMO III – PEG 22-30
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Necesidades

N1. Mellorar o acceso
á vivenda en
propiedade ou en
aluguer dos fogares,
principalmente para
as persoas mozas
e/ou en situación de
vulnerabilidade.
N2. Dar cobertura a
persoas que se
atopan en situacións
de risco de perda da
súa vivenda habitual.
N3. Promover
medidas de mellora
da accesibilidade,
habitabilidade das
vivendas, que sexan
saudables e que se
adapten aos futuros
cambios
demográficos, ás
novas tecnoloxías e
aos retos que supón o
cambio climático.
N4. Impulsar a
renovación e
rehabilitación da
vivenda e a
rexeneración urbana.
N5. Reducir a carga
que supón o custe da
vivenda.
N6. Atender as
necesidades reais da
poboación local en
cada contexto tendo
en conta que existen
distintas tipoloxías
de concellos en
Galicia.
N7. Erradicar a
infravivenda e
mobilizar a vivenda
baleira.

Obxectivos estratéxicos

1.3.1 Mellorar o acceso á vivenda en
propiedade ou en aluguer dos fogares,
principalmente para a mocidade e as
persoas en situación de vulnerabilidade,
e dar cobertura a aquelas situacións
que se atopan en risco de perda da súa
vivenda habitual

1.3.2 Promover medidas de mellora da
habitabilidade das vivendas, que sexan
saudables e que se adapten aos futuros
cambios demográficos, ás novas
tecnoloxías e aos retos que supón o
cambio climático. Impulsar a renovación
da vivenda e a rexeneración urbana

133241

Debilidades
D.1 Dificultade de acceso a
unha vivenda axeitada de
familias con baixos
ingresos e reducida
capacidade de aforro.
D.2 Parque de vivendas
antigo e pouco eficiente
enerxéticamente.
D.3 Baixa incidencia do
mercado de aluguer
inmobiliario: 12,3% dos
fogares.
D.4 Desequilibrio
territorial na oferta de
vivendas: existe escaseza
onde se necesita e
superávit noutras zonas
onde non hai demanda.
D.5 Elevado prezo da
vivenda con respecto aos
salarios.
D.7 Escaso coñecemento
de programa de vivenda
que apoian ás persoas en
situación de
vulnerabilidade.
D.8 Convivencia de
diferentes realidades
territoriais: dispersión da
poboación e
concentración en torno ao
eixe atlántico e existencia
dunha grande variedade
de tipoloxías de concellos.
D.9 Complexidade
administrativa nos
trámites de construción,
rehabilitación e compravenda de vivendas.
D.10 Dificultades para
identificar o número de
vivendas baleiras e o seu
estado de conservación.
D.11 Falta de coordinación
entre administracións
involucradas.
Maior número de
vivendas en
condicións de
habitabilidade
plena, eficientes
e adaptadas aos
cambios da
realidade galega.

Incremento do
número de
persoas que
gozan dunha
vivenda digna e
diminución das
situacións de
risco de perda da
vivenda habitual.

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.

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

Principais actuacións

Vivendas e edificios
rehabilitados

Unidades convivenciais que
se benefician das medidas
de acceso á vivenda

Indicadores de resultado

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 1.3. MELLORAR O ACCESO Á VIVENDA E AS SÚAS CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE
Resultados
esperados
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Indicadores de realización

Número de vivendas
protexidas

Axudas concedidas para o
acceso á vivenda

Vivendas rehabilitadas

Axudas concedidas para a
rehabilitación de vivenda
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Obxectivos estratéxicos

1.4.1 Promover a atención sanitaria
integral adaptada ás distintas
necesidades da poboación, aproveitar as
tecnoloxías para impulsar a atención a
domicilio e a teleasistencia que
permitan prestar un mellor servizo
asistencial a unha poboación moi
avellentada e espallada no territorio.

1.4.3 Desenvolver, manter e implantar
tecnoloxías e sistemas de información
innovadores para mellorar as labores de
prevención, diagnose, tratamento,
control e xestión na sanidade.

1.4.2 Fomentar a promoción da saúde e
a prevención de enfermidades e
problemas de saúde.

133242

Necesidades

N1. Promover a
atención sanitaria
integral adaptada ás
distintas necesidades
da poboación,
aproveitando as
tecnoloxías para
impulsar a atención a
domicilio e a
teleasistencia que
permitan prestar un
mellor servicio
asistencial a unha
poboación
avellentada e
espallada no
territorio.
N2. Fomentar a
promoción da saúde e
a prevención de
enfermidades e
problemas de saúde.
N3. Desenvolver,
manter e implantar
tecnoloxías e
sistemas de
información
innovadores para
mellorar as labores
de prevención,
diagnose,
tratamento, control e
xestión na sanidade.
N4. Aumentar a
eficiencia financeira
do sistema sanitario
e mellorar a xestión
do capital humano, a
través dunha xestión
orientada a
resultados.
N5. Modernizar e
adecuar as
infraestruturas e o
equipamento
sanitario ás
Sistemas eficaces
de prevención,
diagnose,
tratamento e
control.

Mellor estado de
saúde da
poboación
galega.

Asistencia
sanitaria que
responde ás
necesidades da
cidadanía actual e
que se adapta
aos cambios
demográficos,
especialmente ao
avellentamento
da poboación.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 1.4. FORTALECER UNHA ASISTENCIA SANITARIA ACCESIBLE E DE CALIDADE
Resultados
esperados

Debilidades
D.1 Poboación moi
envellecida, con alto grao
de dependencia. Alta
prevalencia de cronicidade
e de pacientes
pluripatolóxicos crónicos.
Fraxilidade. Pouca
experiencia de traballo
con e para a comunidade.
Falta de equipos
multidisciplinares
conformados por área
terapéutica.
D.2 Variabilidade na
atención por dispersión
xeográfica e dificultades
na mobilidade
(transporte)
D.3 Pouca conciencia do
custe dos servizos e dos
medicamentos pola
cidadanía e profesionais, o
que leva a un uso non
racional do sistema
sanitario, provocando
sobre demanda (sobre
todo en urxencias e
servizos de transporte
urxente) e aumento do
custo farmacéutico
D.4 Déficit de profesionais
nalgunhas especialidades.
D.5 Emprego de
indicadores non
adecuados á actividade
obxecto de seguimento
(como número de camas
hospitalarias/habitantes
como indicador de
calidade).
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Principais actuacións
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.
Optimizar os sistemas de
información para que
faciliten a toma de decisión.
Priorizar e asegurar a
implantación das
innovacións tecnolóxicas.

Indicadores de resultado

Indicadores de realización

Número de e-interconsultas

Número de consultas en
atención hospitalaria

Persoas beneficiarias de
prestacións ortoprotésicas

Número de consultas en
atención primaria

Persoas beneficiarias de
programas de atención á
drogodependencia e á saúde
mental. Homes/Mulleres

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.

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.

Poboación beneficiada por
servizos dixitais de xestión de
patoloxías crónicas ou outros
servizos específicos
Número de e-consultas.

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.

% de centros sanitarios
con sistemas CRM, e
telemedicina.
% implantación historia
clínica electrónica, da
carpeta de saúde persoal
do paciente.
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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.
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.

Porcentaxe de prescrición
de xenéricos

Porcentaxe de utilización
dos medicamentos
biosimilares

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.

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.

Infraestruturas
sanitarias
modernas e
tecnolóxicamente
avanzadas e
eficientes.

Empresas (de 10 ou máis
traballadores asalariados)
que realizan actividades
innovadoras
Número de investigadores.

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.

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.

Galicia pioneira
en materia de
I+D+i en materia
sanitaria.

Impulsar a xestión do
coñecemento e a
investigación, con liderado
en investigación, atracción
de financiamento para
investigación e
aproveitamento de
coñecementos particulares.

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.

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.

Custe medio por receita
Número de receitas
dispensadas

Porcentaxe de prescrición de
especialidades farmacéuticas
xenéricas

Entregas realizadas ás
unidades de consumo

Enquisas a realizar a mandos
intermedios para a detección
de necesidades

Cursos realizados.
Homes/mulleres.

Actividades formativas de
simulación avanzada

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

Entidades deportivas
beneficiadas. Actuacións en
infraestruturas deportivas.
Participantes en idade escolar
en programas de promoción
deportiva.

TOMO III – PEG 22-30

Poboación que practica
actividade física e deporte
Escolares participantes en
programas de promoción
deportiva e de vida activa e
saudable. Licenzas
federativas.

Medidas de fomento da
actividade física.
Mellora das infraestruturas
deportivas.
Promoción do deporte
escolar, o de alto nivel e
consolidación do feminino.

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.

Práctica habitual
de deporte por
toda a sociedade
e deporte
profesional
consolidado.

133243
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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.
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Obxectivos estratéxicos

2.1.1 Mellorar a eficiencia enerxética na
edificación, nas infraestruturas e
servizos públicos. Avanzar na avaliación
e mellora da eficiencia enerxética das
empresas, incidindo no que atinxe á
intensidade enerxética.

2.1.2 Aumentar o peso das enerxías
renovables autóctonas no mix
enerxético para favorecer o paso a unha
economía de baixo nivel de emisión de
carbono e reducir a dependencia
enerxética do exterior.

133244

Necesidades

N1. Impulsar a
Estratexia Galega de
Cambio Climático e
Enerxía 2050 co
obxectivo de
transformar Galicia
nunha rexión
climática mente
neutra para o ano
2050.
N2. Desenvolvemento
dun sector enerxético
baseado
maioritariamente en
enerxías renovables
autóctonas co fin de
acadar un modelo
baixo en emisión,
situando a Galicia á
cabeza no eido da
enerxía eólica e
seguir avanzando no
sector da biomasa.
N3. Impulsar a
innovación en
materia de novas
enerxías limpas.
Implantar de forma
efectiva a cultura da
eficiencia enerxética
en todos os ámbitos
da sociedade,
reducindo a
intensidade
enerxética en
procesos e
actividades
produtivas que
presenten capacidade
de mellora.
Fogares,
administracións
e empresas mais
eficientes
enerxéticamente.

Enerxías
renovables como
principal fonte
no consumo final
de enerxía e na
xeración de
enerxía eléctrica,
con apenas
dependencia
enerxética do
exterior.

Promoción de proxectos de
aforro e eficiencia enerxética
nas empresas,
administración e
particulares. Apoio á
realización de auditorías
enerxéticas e a
implementación de equipos
de medida e monitorización
de consumos enerxéticos.
Fomento de actuacións que
contribúan á diversificación
enerxética e redución do
consumo de derivados do
petróleo incluíndo o fomento
de infraestruturas de
almacenamento enerxético.
Actuacións relacionadas coa
mobilidade sostible,
especialmente aquelas que
contribúan a dispoñer da
infraestrutura necesaria.
Desenvolver accións
informativas sobre recursos
renovables.
Que as enerxías renovables
contribúan a unha transición
xusta para que ningún
territorio/comarca sufra os
efectos económicos e sociais
da descarbonización
Fomentar o aproveitamento
da biomasa autóctona.
Fomentar o autoconsumo
eléctrico.
Aproveitar o potencial
doutras fontes renovables
aínda sen explotar como as
enerxías mariñas.
Desenvolver medidas de
acompañamento para
facilitar o cambio de vector
enerxético no sector
residencial.

Consumo final bruto de
enerxía procedente de
fontes de enerxía
renovables

Mellora da eficiencia
enerxética primaria en
relación ao escenario
tendencial do modelo
PRIMES
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Axudas concedidas ao fomento
das enerxías renovables

Capacidade adicional para
producir enerxía renovable

Redución do consumo de
enerxía final

Axudas concedidas en eficiencia
enerxética

Redución do consumo de
enerxía final

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
Principais actuacións
Indicadores de realización
esperados
resultado

Debilidades

D.1 Importante
dependencia enerxética
D.2 Falta de consolidación
do consumo de
renovables dentro do
total de enerxía primaria
consumida
D.3 Unha parte moi
importante da enerxía
renovable en Galicia
procede de fontes
hidráulicas ou eólicas, que
teñen unha forte
dependencia das
condicións climáticas.
D.4 A intensidade
enerxética galega é
superior á media española
e europea. Número
elevado de plantas con
procesos produtivos moi
intensivos no consumo de
enerxía.
D.5 Déficit de información
e formación acerca do
consumo enerxético e do
funcionamento do
mercado da enerxía.
D.6 Volatilidade nos
prezos da enerxía, que
dificultan a garantía do
consumo universal da
enerxía a un prezo
accesible.
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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

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

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

133245

Necesidades

N1. Fomentar a
mobilidade
sustentable e
alternativa,
promovendo a
utilización do
transporte público
colectivo e facéndoo
máis atractivo.
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.

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.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 2.2. GARANTIR UNHA MOBILIDADE SUSTENTABLE
Debilidades
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.

13

Indicadores de realización

Actuacións e medidas de
intermodalidade executadas

Concellos adheridos ao plan de
transporte metropolitano ou a
Área de Transporte de Galicia

Número de viaxes realizadas en
transporte metropolitano ou na
Área de Transporte de Galicia
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Necesidades

Obxectivos estratéxicos

Resultados
esperados
Sistema de
emerxencias
eficaz,
coordinado e
resiliente fronte
aos efectos do
cambio
climático.

2.3.2 Xestión dos riscos ocasionados por
incendios forestais mellorando a
defensa contra os mesmos e
aumentando a resiliencia a través dunha
adecuada planificación e prevención.

Sistema de
defensa e
prevención
contra os
incendios
forestais eficaz,
capaz de reducir
as incidencias e a
virulencia das
mesmas.

2.3.1 Fortalecer unha resposta integral
ás necesidades da cidadanía en materia
de emerxencias, protección civil e
seguridade pública, así como a
resiliencia fronte aos riscos relacionados
co clima e os desastres naturais.

2.3.3 Deseño dunha estratexia
medioambiental dotada de ferramentas
para loitar contra o cambio climático e
consolidación dunha estrutura de redes
de observación. Aumentar a capacidade
en investigación e innovación en materia
de cambio climático. Sensibilización da
sociedade sobre as consecuencias das
súas actuacións no medio. Impulsar a
gobernanza climática.

Estratexia galega
medioambiental
integral, ben
planificada e
coordinada,
pioneira en
integrar
ferramentas
innovadoras en
materia de
prevención e
loita contra o
cambio
climático.

133246

Debilidades
N1. Consolidar o
control e a
observación
medioambiental co
fin de xerar
información axeitada
para loitar contra o
cambio climático.
N2. Aumentar a
capacidade en
investigación e
innovación en
materia de cambio
climático.
N3. Fortalecer unha
resposta integral ás
necesidades da
poboación, territorio
e actividades
económicas en
materia de
emerxencias,
protección civil e
seguridade pública,
así como fortalecer a
resiliencia e a
capacidade de
adaptación aos riscos
relacionados co clima
e os desastres
naturais.
N4. Prever e
minimizar os danos
provocados polos
incendios forestais,
fenómenos
hidrolóxicos e
meteorolóxicos
extremos e outras
catástrofes
medioambientais,
mellorando a
prevención e defensa
contra os mesmos.

Principais actuacións
Dimensionamento dos
teléfonos de información á
cidadanía existentes e
implantación dun novo mapa
de atención ás emerxencias
coa modernización e mellora
da atención á poboación.
Profesionalización dos
servizos de emerxencia.
Accións de formación,
actualización e
especialización ao distinto
persoal.
Establecer un procedemento
de alerta temperá para
riscos relacionados co medio
ambiente.
Planificación preventiva
contra incendios forestais
reforzando as estruturas de
extinción e de prevención
dos incendios forestais.
Campañas de educación e
sensibilización
Prevención doutras
catástrofes naturais (como
secas e enchentes)
Vixilancia e aplicación do
réxime sancionador
Formación e divulgación en
materia de territorio, paisaxe
e sustentabilidade.
Desenvolvemento de
ferramentas de detección
precoz relacionadas coa
prevención e xestión de
riscos, incorporando técnicas
de Big Data e intelixencia
artificial.
Incremento da actividade e o
ámbito de actuación da rede
de observación ambiental.
Análise da incidencia da
actividade humana sobre o
medio ambiente.

Poboación exposta a
calidade do aire urbana
mala ou mellorable
Número de persoas
mortas directamente
atribuído a desastres por
cada 100.000 habitantes
Total de Emisións de
Gases de Efecto
Invernadoiro (GEI) das
unidades residentes per
cápita
Total de emisións de GEI
das unidades residentes
por PIB.

Número de lumes

Superficie queimada

Indicadores de
resultado
Tempo medio
transcorrido entre as
chamadas e a
mobilización de medios.

TOMO III – PEG 22-30

Determinacións en materia de
calidade do aire, da auga e de
meteoroloxía
Poboación beneficiada por
medidas de protección fronte a
catástrofes naturais
relacionadas co clima e
restauración de zonas danadas
Número de efectivos
Número total de persoas
beneficiarias
Porcentaxe de datos válidos das
redes automáticas de aire e
ruído.
Sistemas de alerta temperá
implementadas.

Poboación beneficiada das
medidas de prevención contra
incendios forestais

Superficie de mellora forestal
Novos equipos

Número de actuacións en
infraestruturas

Número de efectivos

Poboación beneficiada pola
actuación e que diminúe o seu
risco (emprego para 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

Indicadores de realización

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

D.1 O aumento das
emisións de CO2 dun xeito
importante no sector do
transporte e a categoría
“outros sectores”
(residencial, comercial,
etc.) e agricultura.,
afectando ás condicións
da calidade do aire que
respira a poboación.
D.2 Necesidade de
modernización e
potenciación do sistema
de atención ás
emerxencias en Galicia a
través do CIAE 112 Galicia,
para dar unha resposta
mais áxil e eficaz á
cidadanía galega.
D.3 Dificultades no
desenvolvemento dos
instrumentos de
planificación fronte ao
cambio climático
D.5 A xestión da
propiedade das terras
está a dificultar o seu
mantemento nun estado
de limpeza aceptable, o
que está a afectar á
virulencia dos incendios.
D.6 Conflitos de interese
na xestión forestal que
derivan na provocación de
incendios.
D.7 Posible insuficiencia
de medios técnicos para
facer fronte ás
emerxencias nun tempo
mínimo.
D.8 Escasa coordinación e
colaboración
transfronteiriza en
materia de emerxencias.
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Obxectivos estratéxicos

2.4.1 Contribuír técnica e
economicamente para garantir aos
cidadáns un acceso aos servizos básicos
de saneamento e depuración,
mellorando a xestión e a explotación
dos sistemas, fomentando a
comunicación e cooperación entre as
administracións implicadas e
impulsando a innovación e investigación
nos procesos de tratamento e do ciclo
urbano e natural da auga. Fomento da
circularidade do ciclo urbano da auga.

2.4.3 Garantir a protección do Dominio
Público Hidráulico e xestión integral do
medio hídrico. Mellorar a calidade das
augas. Aumentar a eficiencia no uso dos
recursos hídricos en todos os sectores e
fomentar a redución dos consumos.
Reducir a vulnerabilidade da poboación,
do medio natural e das instalacións.

2.4.2 Aumento da resiliencia dos
sistemas de abastecemento para
garantir aos cidadáns un acceso ao
servizo básico de abastecemento ,
diminuíndo as diferenzas territoriais
existentes. Mellorar as infraestruturas
implicadas en todo o proceso de
extracción e distribución, evitando fugas
e despilfarros innecesarios, potenciando
a eficiencia dos sistemas. Conseguir
unha estrutura tarifaria que respecte o
principio de recuperación de custes da
Directiva Marco da Auga.

133247

Contribuír técnica e
economicamente
para garantir un
acceso aos servizos
básicos de
saneamento e
depuración aos
cidadáns de Galicia,
diminuíndo os
desequilibrios
territoriais existentes
e buscando unha
maior eficacia na
execución dos
investimentos e na
explotación de
infraestruturas
hidráulicas.
Mellorar a calidade
da auga reducindo a
contaminación,
eliminando o
vertedoiro e
minimizando a
emisión de produtos
químicos e materiais
perigosos, reducindo
a porcentaxe de
augas residuais sen
tratar e garantir a
protección e
mantemento do
Dominio Público
Hidráulico.

Necesidades

Servizos
eficientes de
abastecemento,
saneamento e
depuración, con
infraestruturas
adecuadas e
resilientes, que
permiten reducir
as perdas nas
redes. Dominio
Público
Hidráulico
adecuadamente
protexido, coa
máxima
cantidade
posible de masas
de auga en bo
estado.

Resultados
esperados

Aumentar a transparencia na
xestión dos recursos
hídricos, promovendo a
participación pública para
acadar unha maior
gobernanza.
Contribuír técnica e
economicamente para
garantir un acceso aos
servizos básicos de
saneamento e depuración
dos cidadáns de Galicia,
diminuíndo os desequilibrios
territoriais existentes e
buscando unha maior
eficacia e eficiencia na
execución dos investimentos
e na explotación de
infraestruturas hidráulicas.
Identificar e priorizar as
actuacións necesarias en
materia de abastecemento
autónomo nos municipios
galegos.
Contribuír técnica e
economicamente para
garantir un acceso aos
servizos básicos de
abastecemento dos cidadáns
de Galicia, diminuíndo os
desequilibrios territoriais
existentes e buscando unha
maior eficacia e eficiencia na
execución dos investimentos
e na explotación de
infraestruturas hidráulicas.
Reducir a vulnerabilidade da
poboación e das instalacións
fronte aos riscos de
fenómenos hidrolóxicos e
meteorolóxicos
Garantir a protección e
mantemento do DPH.
Fomentar a colaboración
entre as administracións.

Principais actuacións

Porcentaxe de masas de
auga que acadan ou
manteñen un bo estado

Porcentaxe de masas de
auga que acadan ou
manteñen un bo estado

Porcentaxe de masas de
auga que acadan ou
manteñen un bo estado

Indicadores de
resultado

TOMO III – PEG 22-30

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

Quilómetros de tubaxe de rede
de abastecemento de nova
instalación ou mellorada

Actuacións de colaboración
para mellora da xestión do ciclo
integral da auga

Actuacións de abastecemento

Km de tubaxe de rede de
saneamento de nova
instalación ou mellorados

Volume das augas residuais
tratadas nas EDAR

Actuacións de saneamento e
depuración

Indicadores de realización

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
Debilidades

D.1 Modelo de xestión
municipal con falta de
capacidade técnica e
económica para xestionar
de forma adecuada o ciclo
integral da auga.
D.2 Falta de clarificación
nas competencias
asumidas polos diferentes
entes intervenientes
(deputacións, entes locais,
confederacións
hidrográficas, etc.).
D.3 Deficiente e
inadecuada xestión das
tarifas. Non reflicten a
estrutura de custos.
D.4 Falta dun seguimento
adecuado e suficiente da
execución dos plans
levados a cabo.
D.5 Falta dunha xestión
integral que teñan en
conta de forma
simultánea a calidade da
auga, o abastecemento e
o impacto no medio
ambiente.
D.6 Infraestruturas
deficientes: mantemento
insuficiente por parte do
entes locais; escasa
capacidade de
investimento. Redes con
fugas e instalacións
obsoletas.
D.7 Existencia de usos da
auga e usuarios que non
contribúen eficazmente á
recuperación dos custos
derivados do seu uso.
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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.

133248
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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.
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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.

Porcentaxe de residuos
reciclados respecto ao
total de residuos
tratados

Produción total de
residuos domésticos

Proporción de residuos
perigosos reciclados

Residuos urbanos recollidos
selectivamente

Número de proxectos de
carácter ambiental

Superficie total de chan
rehabilitado

Actuacións en rehabilitación do
solo
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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.

133249
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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
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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

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
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 do patrimonio
natural.
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Obxectivos estratéxicos

3.1.1 Fomentar o investimento en I+D+i
no sector empresarial, dinamizar a
transferencia de coñecemento ao
mercado reforzando a colaboración
entre os axentes do ecosistema de
I+D+i, avanzar na especialización a
través da priorización en ámbitos
estratéxicos para Galicia, impulsando o
liderado empresarial, especialmente
das PEMES , na transformación das
ideas innovadoras en produtos e
servizos de alto valor engadido,
xeradores de crecemento, emprego e
benestar. Apoiar o talento
emprendedor en todos os eidos
(xeración, atracción e retención).
Mellorar a xestión administrativa e as
sinerxías vinculadas a procesos ou
instrumentos de apoio á I+D+i e
incrementar a eficiencia na xestión dos
recursos dispoñibles a partires da
avaliación do seu rendemento.

3.1.2 Mellorar e fortalecer a capacidade
investigadora das Universidades
galegas, impulsar os centros e
institutos de investigación e
desenvolver un sistema de
transferencia efectivo que permita
capitalizar o coñecemento xerado.

133250

Necesidades

N1. 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.
N2. Apoiar o talento
emprendedor en
todos os eidos.
N3. Apoiar os
proxectos
innovadores nas
fases iniciais de
lanzamento e a
formación
empresarial dos
innovadores,
fomentar a
cooperación de liñas
innovadoras e de
investigación entre
PEMES .
N4. Mellorar a
xestión
administrativa
vinculada a procesos
ou instrumentos de
apoio á I+D+i.
N5. Promover o
liderado dixital
fomentando o uso de
novas tecnoloxías.
Aumento do
número de
empresas que
inverten en materia
de investigación e
innovación, cun
ecosistema de
I+D+i máis nutrido
e eficiente, que
apoia, atrae e retén
o talento
emprendedor e
promove a
internacionalización
e o liderado das
empresas galegas.

Sistema de
innovación
universitario
competitivo con
efectiva
transferencia das
competencias en
I+D+i ao mercado.

Avanzar no proceso de
especialización establecido
pola RIS3 de Galicia
Fomentar a cultura de
innovación establecendo
incentivos e programas
efectivos de financiamento
para I+D+i, especialmente
nas PEMES e sectores, nos
ámbitos de especialización
de Galicia.
Aumentar o investimento
público e o efecto
multiplicador do
financiamento público sobre
o financiamento privado.
Reforzar as estruturas de
transferencia de
coñecemento e tecnoloxía a
través da capacitación,
adestramento e
especialización dos seus
profesionais.
Fomentar a
internacionalización da
I+D+i e a comercialización
de resultados en contornas
globais
Atraer e manter o talento
innovador e mellorar a
xestión administrativa no
ámbito da I+D+i.
Reforzar as capacidades
científicas para impulsar os
nichos empresariais e
establecer estratexias de
colaboración publicaprivada.
Reforzar os programas de
formación de investigadores.
Impulsar a excelencia e a
internacionalización do
Sistema de Investigación
universitario e reforzar o
apoio institucional ao
mesmo.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.1. MELLORAR AS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN E A ADOPCIÓN DE TECNOLOXÍAS AVANZADAS
Resultados
Principais actuacións
esperados

Debilidades
D.1 Segundo o índice de
innovación rexional,
Galicia atópase no grupo
de economías cun
compoñente innovador
moderado.
D.2 Intensidade de gasto
en I+D+i por baixo da
media nacional e europea.
A porcentaxe de persoal
en I+D+i sobre o total do
emprego tamén é inferior
á media nacional.
D.3 Baixa porcentaxe de
investimento empresarial
en I+D+i sobre o gasto
total neste apartado.
D.4 Reducido tamaño
medio das empresas, que
condiciona a súa
capacidade de: absorción
de novo coñecemento,
traslado ao mercado de
novas innovacións,
mellora da
competitividade,
crecemento e
internacionalización.
D.5 Rixidez dos modelos
de investigación,
especialmente nas
Universidades.
D6. Falta de capacidade
de atracción do talento.
D.7 Falta de cooperación e
sinerxías entre as PEMES
para o desenvolvemento
de proxectos e actuacións
colaborativos en I+D+i
D.8 Limitada coordinación
(Administración-cienciasector), para aproveitar
os mecanismos de
transferencia tecnolóxica.
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Indicadores de
resultado

Retorno acadado polas
entidades galegas no
Programa Marco de
I+D+I (porcentaxe
respecto o total
nacional).

Persoal dedicado a I+D
(diferenciando
homes/mulleres).

Gastos I+D empresarial
(porcentaxe respecto ao
total nacional).

Número de
posgraduados captados
polas universidades.

Número de
investigadores.

Indicadores de realización

Número de empresas que
reciben axudas.

Investimento privado en
paralelo ao apoio público en
proxectos de innovación ou
I+D.

Apoio recibido polos centros de
coñecemento.

Número de proxectos en
cooperación entre empresas e
outras entidades do
Ecosistema Galego de I+D+i.

Entidades participantes en el
proceso de definición de cada
misión.

Orzamento dedicado a cada
misión.

Entidades apoiadas a través de
apoios tipo “selo de
excelencia”.

Investigadores/ano
participando en proxectos
cofinanciados. Homes e
Mulleres.

Patentes rexistradas.

Produción científica (núm. de
artigos ou traballos indexados).
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Principais actuacións

Maior proporción
de poboación con
competencias
dixitais básicas e
emprego
habitual das TIC
en todos os
ámbitos.

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.

Empresase
administracións que
usan solucións dixitais
avanzadas.Empresas TIC
con especialistas en
Ciberseguridade, IA ou
datos.

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.

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).

Territorio
intelixente e
conectado, que
emprega as
solucións TICS
para garantir
unha xestión
eficiente.

Desenvolver a Estratexia
Galega de Intelixencia
Artificial, Centro de
Ciberseguridade de Galicia e
do Gobtech . Fomento das
vocacións tecnolóxicas e o
talento dixital.

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.

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.

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.

3.2.4 Impulsar o crecemento do
ecosistema dixital, a través da
innovación e a especialización
tecnolóxica, favorecendo a adopción de
tecnoloxías avanzadas que dean
resposta aos retos de futuro.
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N1. Promover unha
Administración dixital
innovadora que
permitan desenvolver
un servizo máis
proactivo e
personalizado á
cidadanía e empresas.
N2. Situar a Galicia
como unha rexión
intelixente de
referencia en Europa
que facilite a
adopción de
tecnoloxías dixitais
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.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.2. IMPULSAR UNHA TRANSFORMACIÓN DIXITAL INCLUSIVA E SOSTIBLE
Resultados
Debilidades
Necesidades
Obxectivos estratéxicos
esperados
Administración
plenamente
dixital, que
aproveita as
potencialidades
3.2.1 Impulsar e desenvolver un goberno
das TICs en
e administración intelixente e accesible
todos os ámbitos
que ofreza máis e mellores servizos á
(sobre todo na
cidadanía, respondendo proactivamente
xestión, toma de
as súas necesidades e facilitando a súa
decisións e
participación.
explotacións de
datos) e con
empregados con
competencias
dixitais.
D.1 O uso das TIC polas
persoas é inferior ao total
nacional, condicionado
pola estrutura
poboacional. Tamén o é o
ritmo na incorporación da
sociedade galega á
Sociedade da Información.
D.2 Fenda dixital respecto
á media nacional e
europea en equipamentos
TIC en fogares.
D.3 Un 30% dos usuarios
de internet manifestan
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).
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Indicadores de realización

Número de servizos públicos
dixitais postos en marcha
accesibles desde dispositivos
móbiles.

Número de procesos
automatizado.

Número de conxuntos de datos
dispoñibles para a súa
reutilización e compartición.

Número de usuarios da rede
CeMIT.

Número de aulas dixitalizadas.

Número de actividades
planificadas para a promoción
do talento dixital.

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.
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Obxectivos estratéxicos

3.3.1 Impulsar a creación de novas
empresas, a consolidación e crecemento
das existentes, a súa
internacionalización e fomentar
decididamente o espírito emprendedor.
Garantir o cumprimento das condicións
de seguridade das instalacións no que
atinxe á seguridade industrial e de
equipamentos industriais e a defensa
das persoas consumidoras e usuarias,
protexendo a seguridade, a saúde e os
seus lexítimos intereses económicos.

3.3.3 Atraer investimento produtivo e
fomentar e facilitar a
internacionalización das empresas
galegas, en especial as PEMES.

3.3.2 Incrementar a competitividade das
empresas galegas a través da
innovación e o desenvolvemento
tecnolóxico e a súa internacionalización,
apoiar o desenvolvemento de polos de
desenvolvemento baseados nas tic e das
habilidades STEM en tódalas fases do
proceso educativo, e a competitividade
do sector produtivo apostando por
produtos de alto valor engadido
diferenciados en base ao compoñente
tecnolóxico, a calidade a o deseño.
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Necesidades

N1. Adoptar medidas
para desenvolver,
atraer e reter
traballo cualificado.
Impulsar a creación
de novas empresas
favorecendo
ecosistemas
empresariais.
N2.Promover o
crecemento das
empresas e fomentar
un entorno
empresarial favorable
impulsando o
desenvolvemento de
redes e clústeres.
N3. Incrementar a
competitividade das
empresas galegas a
través da innovación,
o desenvolvemento
tecnolóxico, a dixital
e a circularización dos
procesos de negocio,
apostando pola
diferenciación.
N4. Impulsar a
formación específica
e a recualificación.
N5. Garantir as
mellores condicións
para atraer
investimento e
fomentar o aumento
da base exportadora.
N6. Fomentar a
competencia, facilitar
o acceso aos
mercados e limitar o
efecto das
normativas que
dependan do tamaño
das empresas
Remover obstáculos
administrativos.
Incremento do
grao de
internacionaliZación das
empresas
galegas e das
exportacións.

Transformación
do tecido
empresarial nun
tecido avanzado,
intelixente e
competitivo.

Aumento do
número de
empresas
galegas e dos
seu tamaño
medio, logrando
avances na súa
competitividade.

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.

Avanzar na incorporación da
innovación e as TIC na
PEMES e na aposta polo
talento dixital. Promover a
formación empresarial e a
mellora da capacitación das
persoas e organizacións.
Medidas para a redución da
aversión ao risco e incentivo
do investimento privado.
Modernización do Servixo
Público de Emprego.

Potenciar a actividade
económica vinculada á ec.
circular e transición
enerxética. Promover a
formación empresarial.
Formación perfil directivo e
mandos intermedios para
mellorar a capacidade
estratéxica e os modelos de
xestión. Promoción e
desenvolvemento de
instrumentos de apoio ao
crecemento, fortalecemento
e consolidación empresarial,
especialmente en sectores
tradicionais e emerxentes.
Desenvolver instrumentos
de financiamento ás PEMES.
Simplificación administrativa
para a creación de empresas.
Promover a cooperación
empresarial como elemento
de crecemento.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.3. IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIAL E O EMPRENDEMENTO
Resultados
Principais actuacións
esperados

Debilidades
D.1 Baixo nivel de
innovación e de
empregados especialistas
en TIC nas empresas
galegas.
D.2 A porcentaxe da cifra
de negocios
correspondente a
produtos novos ou
mellorados é a metade
que a nivel nacional.
D.3 O tamaño medio das
empresas galegas e taxa
emprendedora
reducíronse durante a
crise de 2008 e non se
recuperaron polo de
agora.
D.4 Desigualdade
territorial debido á
concentración da
poboación e da densidade
empresarial na franxa
atlántica.
D.5 Porcentaxe superior
ao nacional de empresas
con condicións
desfavorables no que
respecta á dispoñibilidade
de financiamento.
D.6 Exportacións
internacionais
concentradas en poucas
ramas e destinadas
principalmente aos países
da UE.
D. 7 Escasa atracción de
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.
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Indicadores de
resultado

Empresas medianas
(entre 50 e 249
traballadores).

Taxa de actividade
emprendedora.

Investimento privado
que acompaña ao apoio
público.

Empresas exportadoras.

Empresas que alcanzan
alta intensidade dixital.

Empresas exportadoras.

Empresas exportadoras
Empresas medianas
(entre 50 e 249
traballadores).
Investimento privado
que acompaña ao apoio
público.

Indicadores de realización

Número de empresas que
reciben axudas.

Axudas concedidas.

Axudas concedidas ao sector do
comercio.

Número de instalacións
inspeccionadas.

Número de instalacións
renovadas.

Campañas de difusión e
promoción.

Número de empresas que
reciben axudas.

Investimento privado que
acompaña á axuda pública.

Participantes en accións de
formación. Homes e mulleres.

Número de empresas que
reciben axudas.

Investimento privado que
acompaña á axuda pública.
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Obxectivos estratéxicos

3.4.1 Asegurar que unha alta porcentaxe
da poboación se sitúe a 15 minutos ou
menos do acceso á rede de Vías de Altas
Prestacións. Mellorar a calidade da rede
viaria para aumentar a súa
funcionalidade e seguridade viaria e
adaptala á evolución da mobilidade e da
tecnoloxía. Modernizar e mellorar as
infraestruturas produtivas e de rede así
coma a produtividade e
desenvolvemento sostible dos portos de
Galicia.
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Necesidades

N1. Impulso da
conectividade de
altas prestacións e
sensorización do
territorio. Dar un
pulo ao 5G como
conectividade do
futuro e favorecer a
conectividade TIC
necesaria para
garantir a
vertebración dixital
do territorio.
N2. Mellorar a
calidade da rede
viaria para aumentar
a súa funcionalidade
e seguridade viaria e
adaptala á evolución
da mobilidade e da
tecnoloxía.
N3. Impulsar solo
industrial accesible.
N4. Reforzar a
conectividade do solo
coas redes de
comunicación.
N5. Mellorar as
condicións de vida no
territorio rural
galego,
especialmente a
través dunha mellora
das infraestruturas,
mellora no acceso
aos servizos básicos e
creación de emprego.
N6. Modernizar e
mellorar a
produtividade e
desenvolvemento
sostible dos portos
de Galicia.
Rede viaria
galega de
calidade,
funcional e
segura. Portos e
aeroportos
competitivos,
ben
interconectados
e con
infraestruturas
eficientes e
respectuosas co
medio ambiente.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.4. PROMOVER AS INFRAESTRUTURAS PRODUTIVAS E AS DE REDE
Resultados
esperados

Debilidades
D.1. Situación xeográfica
periférica que prexudica
as conexións co resto da
península e coas redes
transeuropeas de
transporte
D.2 Elevada dispersión da
poboación e topografía
accidentada que provoca
dificultades na prestación
de servizos nas zonas
rurais
D.3 Desigualdade
territorial entre a franxa
atlántica e as provincias
do interior
D.4 Escaseza de fórmulas
de cooperación eficientes
en proxectos de
infraestruturas e
prestación de servizos
municipais.
D.5 Reducida actividade
portuaria nun gran
número de portos e
diferenzas importantes
entre os portos en canto a
infraestruturas e
condicións de uso.
D.6 Importante rede de
estradas secundarias que
rexistran maiores índices
de sinistralidade
D.7 Descoordinación do
sistema aeroportuario
galego que implica pouca
especialidade e
complementariedade.
D.8 Baixo uso da
interconexión entre os
aeroportos, as estacións
de tren e as estacións de
autobuses e entre os
portos e as redes
ferroviarias para o
transporte de mercancías.
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Principais actuacións
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.

Indicadores de
resultado

Porcentaxe de poboación
de Galicia a 15 minutos
ou menos do acceso a
rede de vías de altas
prestacións.

Porcentaxe da rede
autonómica de estradas
que dispón dos medios
necesarios para
proporcionar unha
axeitada conservación e
vialidade invernal.

Mellora dos
equipamentos (% de
portos con
equipamentos sobre
porto tipo).

Porcentaxe de
autorizacións e
concesións nos portos
novas en relación ao
número total.

Indicadores de realización

Quilometraxe total de estradas
con actuacións de conservación.

Porcentaxe de amortización
investimento desenvolvido
mediante xestión indirecta para
a construción e
acondicionamento de estradas.

Quilometraxe total de estradas
de nova construción.

Quilometraxe total de estradas
con actuacións de mantemento,
acondicionamento e mellora.

Proxectos en materia de
infraestruturas e equipamentos
en portos pesqueiros, lugares
de desembarque, lonxas e
fondeadoiros.

Número de portos con
actuación.

Ratio ocupación privativa do
dominio público portuario
Galego (Solo ocupado / Solo
dispoñible total).

Presuposto destinado a
investimentos portuarios por
número de embarcacións base
nos portos.

Presuposto destinado a
mantemento portuario por
número de embarcacións base
nos portos.

Ratio ocupación privativa do
dominio público portuario
Galego (Solo ocupado / Solo
dispoñible total).
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Explotacións
agrogandeiras
competitivas,
eficientes e
respectuosas co
medio ambiente.

Indicadores de realización

3.5.1 Aumentar a rendibilidade e a
competitividade dos sistemas
produtivos das explotacións agro
gandeiras e fomentar a súa
modernización e diversificación ao
tempo que se reduce a pegada da
agricultura e gandaría no eido
medioambiental.
Adecuado
control de
calidade.

Produción do sector
pesqueiro. Porcentaxe do
saldo comercial entre o
VEB do sector pesqueiro
Nº de novas explotacións
relacionadas coa pesca e
a acuicultura.

Participantes en accións de
formación. Homes e mulleres.

Indicadores de
resultado

3.5.2 Garantir a prevención, defensa e
control da sanidade animal e da
protección dos cultivos.

Xestión forestal
eficiente,
innovadora en
materia de
circularidade e
sostible co
medio ambiente.

Apoio e asistencia técnica.
Equilibrar capacidade e
posibilidades de pesca.
Fomento competitividade,
TICS e innovación, eficiencia
enerxética e a transferencia
de coñecemento.Protección e
restauración biodiversidade.

Persoas que acadaron
unha titulación
profesional.

Nº empresas que reciben
axudas. Camiños rurais
construídos e/ou mellorados.
Axudas relacionadas con
estratexias de
desenvolvemento local.

Obxectivos estratéxicos

Renovar e modernizar
as explotacións agrogandeiras e
incrementar o seu
tamaño medio e a súa
rendibilidade.Avanzar
na cadea de valor e
redución da pegada
medioambiental.

3.5.3 Aumentar a produtividade dos
montes galegos e fomento da xestión
forestal sostible. Optimizar a
gobernanza do monte e a mobilidade
das terras, para lograr unha mellora na
sustentabilidade e eficiencia das
explotacións.

Actividade
pesqueira e
acuicultura
competitiva e
ben posicionada.

Desenvolver cursos e
módulos profesionais
acordes coas demandas
actuais. Accións de
intercambios en explotacións
fóra da nosa comunidade
autónoma.

PIB por habitante en
concellos moi pouco
poboados. Emprego
creado e consolidado no
rural. Superficie total
arrendada.

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

Mellorar a
prevención, defensa e
control produtos e
cultivos.

3.5.4 Potenciación da xestión sostible,
eficiente e competitiva da pesca e a
acuicultura que minimice os impactos do
cambio climático e garanta o
posicionamento actual do sector.
Garantir a calidade e a seguridade
alimentaria dos produtos do mar.

Formación e
ensino de calidade no eido do
sector primario,
con profesionais
máis
cualificados.

Convenios mellora
infraestruturas, mantemento
e conservación de camiños
etc. Proxectos produtivos
xeradores de emprego. Uso
de novas tecnoloxías.
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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.

3.5.5 Mellorar a calidade e resultados do
ensino relacionado coas actividades
agroforestais e marítimo-pesqueiras
para facilitar a incorporación ao
mercado laboral e mellorar a
profesionalización.

Zonas rurais e
costeiras más
desenvolvidas,
con dotación
adecuada de SP e
infraestruturas.

Axudas a investimentos
produtivos nas explotacións
agrarias e gandeiras
Actuacións de fomento das
razas e especies autóctonas.
Axudas económicas.
Fomento agricultura
ecolóxica. Actividades
promoción produtos galegos.
Programas sanitarios
obrigatorios. Fortalecemento
das Agrupacións de Defensa
Sanitaria Gandeiras.
Prevención e loita contra
pragas.
Fomentar a ordenación, a
xestión sostible e o
aproveitamento dos montes
e impulsar a certificación da
xestión forestal sustentable.
Optimizar a gobernanza e a
mobilidade de terras.
Mellora da xenética forestal.

Mellorar a oferta
académica e os
resultados na
formación das
actividades do sector
primario.

3.5.6 Contribuír ao desenvolvemento
económico e social en zonas rurais e
costeiras. Mellorar as condicións de vida
no territorio rural galego, a través da
mellora das infraestruturas, acceso aos
servizos básicos e creación de emprego.

Aumento da
produtividade dos
montes galegos.
Mellora na xestión e
innovación nos
produtos finais,
potenciando a ec.
Circular.
Incremento da
competitividade e
tamaño das
empresas. Emprego
de innovación e
avances tecnolóxicos.
Diversificación
actividades e
protección recursos

Aumentar o
desenvolvemento
económico e social no
rural, mellorando as
condicións de vida, SP
e infraestruturas.

Necesidades

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.5. APROVEITAR AS POTENCIALIDADES DE GALICIA CARA A UN SECTOR PRIMARIO MODERNO E COMPETITIVO
Resultados
Principais actuacións
esperados

Debilidades
D.1 Envellecemento da
poboación ocupada no
sector primario e falta de
relevo xeracional.
D.2 Despoboamento das
zonas rurais e elevada
dispersión da poboación.
D.3 Atomización do sector
primario e da industria
alimentaria. Escasa
cultura da agrupación e
organización ao longo da
cadea de valor.
D.4 Escasa influencia dos
produtores na capacidade
de regulación dos
mercados.
D.5 Débil penetración en
novos mercados.
D.6 Escasa aportación á
produción ecolóxica.
D.7 Baixa produtividade
laboral no sector primario
e insuficiente
profesionalización.
D.8 Escasa modernización
e competitividade das
explotacións do sector
primario.
D.9 Reducido gasto en I+D
e insuficiente
transferencia das
actividades desenvolvidas
ao sector.
D.10 Elevadas emisións de
GEI e gran cantidade de
residuos e de elementos
contaminantes do aire,
solo e auga.
D.11 Falta de formación e
concienciación no uso de
recursos naturais
D.12 Minifundismo e
reducida xestión
sustentable da superficie
forestal.
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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

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

133255

Debilidades
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.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 3.6. FOMENTAR O TURISMO SUSTENTABLE E DE CALIDADE

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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Indicadores de realización

Accións de mellora sobre o
Camiño de Santiago.

Accións de promoción de
produtos turísticos.

Axudas concedidas para
potenciar o turismo en Galicia.
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Necesidades

Obxectivos estratéxicos
4.1.1 Reforzar o sistema educativo do
ensino infantil e de primaria mediante a
reforma e a modernización dos
sistemas educativos, dos centros
educativos sostibles e accesibles e o
desenvolvemento de novas capacidades
para a economía dixital.

4.1.2 Reforzar o sistema educativo en
educación secundaria mediante a
reforma e a modernización dos
sistemas educativos, dos centros
educativos sostibles e accesibles e o
desenvolvemento de novas capacidades
para a economía dixital.

4.1.3 Elevar a participación na
formación profesional dos graos básico,
medio e superior, e cursos de
especialización, en particular nas
modalidades relacionadas co tecido
produtivo (DUAL), mellorando a súa
calidade, a súa personalización,
capacidades de innovación,
emprendemento e internacionalización,
nunha relación estreita coas empresas e
coas competencias necesarias na
estrutura produtiva de Galicia.
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Debilidades
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.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 4.1. PROMOVER UNHA EDUCACIÓN INCLUSIVA E DE CALIDADE

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.
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Resultados
esperados

Sistema
educativo
(infantil, primaria
e secundaria)
moderno, que
aproveita as
potencialidades
das innovacións
tecnolóxicas e
con centros
educativos
eficientes e
sostibles.

Formación
profesional de
ampla oferta,
especializada e
diversificada e
perfectamente
adaptada ás
necesidades do
mercado laboral.

Principais actuacións
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.

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

Indicadores de realización

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.

Alumnado que opta pola
formación profesional de
grao medio fronte ao
bacharelato.

Participantes que realizaron as
ensinanzas de formación
profesional pola modalidade de
FP dual. H/M.
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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.
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.

Profesorado con
competencias en
liña coas novas
esixencias e
líderes en
prácticas
docentes.

Aumento do
rendemento
académico e
baixa proporción
de fracaso
escolar e
abandono
temperán.

Sistema
universitario
galego estre os
mellores de
España, cunha
oferta académica
modernizada e
adaptada ás
novas demandas.
Campus
especializados e
con reclamo
internacional.

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.

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.

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.

4.1.6 Apostar por un modelo de
formación permanente do profesorado
máis vinculado á innovación e a
investigación educativa, dirixido á
mellora da súa práctica docente.

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.
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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.
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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 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.

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.

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.
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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.
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.
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Sistema
educativo
totalmente
accesible e
inclusivo, que
actúe como
ferramenta de e
garantía dos
dereitos das
persoas.

Educación de
réxime especial e
de idiomas
moderno, que
potencie o
desenvolvemento
de novas
capacidades,
especialmente o
plurilingüismo.

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).

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.

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.

Alumnado promovido
por idioma (inglés) nas
EOI.

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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Indicadores de
resultado

Indicadores de realización

133259

Resultados
esperados

Principais actuacións

Obxectivos estratéxicos

Persoas perceptoras da RISGA.
H/M.
Persoas beneficiadas. H/M.
Persoas en risco de exclusión
atendidas para cobertura de
necesidades básicas. H/M.

Necesidades

Porcentaxe de persoas
beneficiarias directas das
prestacións sobre a
poboación (16-64 anos)
en risco de pobreza.
Número de fogares con
carencia material severa.

4.2.1 Dotar de integridade un sistema de
garantía de ingresos para que as
persoas sen recursos ou con
insuficiencia destes podan cubrir as súas
necesidades básicas.

Configurar a implantación
dun sistema de garantía de
ingresos que se articule
desde a eficacia, eficiencia e
complementariedade.
Modificar a regulación da
RISGA e das Axudas de
Inclusión Social para acadar
maior impacto.
Reforzar a coordinación
entre os servizos de
Emprego e Inclusión.
Consolidar vías de
colaboración con entidades
de iniciativa social.

Taxa de risco de pobreza
ou exclusión social.
Taxa de risco de pobreza
ou exclusión social da
poboación de
nacionalidade
estranxeira en Galicia.

Participantes en situación ou
risco de exclusión social. H/M.
Persoas galegas residentes no
exterior e retornadas. H/M.
Persoas migrantes,
participantes de orixe
estranxeira, minorías. H/M.
Persoas usuarias dos servizos
sociais comunitarios con
intervención social aberta
rexistrados no SIUSS. H/M.

Garantía íntegra
e suficiente de
ingresos para
cobertura de
necesidades
básicas de
persoas con
insuficiencia de
recursos.

4.2.2 Impulsar a inclusión social e
laboral das persoas en situacións de
vulnerabilidade, pobreza ou exclusión
social e loitar contra calquera forma de
discriminación ademais de garantir a
igualdade de oportunidades e o acceso
aos servizos públicos da poboación
retornada e inmigrante.

Impulsar a responsabilidade
social empresarial e
promover a colaboración da
iniciativa privada nos
obxectivos de inclusión.
Mellorar a accesibilidade
para as persoas máis
vulnerables aos servizos de
atención sanitaria, sociais e
de orientación, formación e
educación.

Consolidar, dende a
complementariedade,
un sistema integrado
de garantía de
ingresos para a
cobertura das
necesidades básicas e
promoción da
inclusión
sociolaboral.

Impulsar a inclusión
social e laboral das
persoas en situacións
de vulnerabilidade,
pobreza ou exclusión
social e loitar contra
a discriminación.
Garantir a igualdade
de oportunidades e o
acceso aos SP.
Procesos
personalizados. Maior
seguimento dos
casos.
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Garantía de
inclusión social e
laboral de
persoas en
situación de
vulnerabilidade e
minimizar ao
máximo posible
calquera forma
de
discriminación.

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
Debilidades
D.1 Incremento da taxa de
risco de pobreza ou
exclusión social por mor
da pandemia por COVID19. Risco de pobreza máis
acusado en familias con
nenos e mozos a cargo.
D.2 Nivel de formación
baixo da poboación
desfavorecida e
inmigrante.
D.3 Elevada taxa de paro
da poboación
desfavorecida e
inmigrante,
especialmente entre as
mulleres.
D.4 Os salarios da
poboación de
nacionalidade estranxeira
son un 20% inferiores aos
da poboación de
nacionalidade española.
D.5 A mediana de ingresos
mensuais por fogar é
aproximadamente un 25%
inferior nos fogares onde
o sustentador principal é
estranxeiro
D.6 Dificultade para a
regularización
administrativa.
D.7 Dificultades
administrativas para a
homologación de títulos e
convalidacións.
D.8 Baixa dispoñibilidade
de información sobre
certos aspectos da
poboación inmigrante:
marxinación, segregación
escolar, irregularidade,....
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Achegar os recursos
e os servizos
necesarios aos nos
fogares nos que
habiten persoas
dependentes.
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.
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.

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.

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.

Unha sociedade
sen
discriminación
por razón de
sexo en todos os
eidos.

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.

Erradicación de
toda forma de
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.

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.

4.2.6 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.

133260
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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.
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.
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Denuncias por violencia
de xénero.

Fenda salarial entre
mulleres e homes
Taxa de ocupación de 16
a 64 anos feminina.

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

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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Obxectivos estratéxicos

Resultados
esperados

Principais actuacións

133261

Necesidades

Produción e
oferta cultural
de calidade,
diversificada e
con contidos
modernos e
competitivos.
Acceso universal
da cultura
galega.

Patrimonio
cultural como un
dos piares da
comunidade
autónoma, como
elemento
diferenciador e
de atracción.
Emprego do
galego en máis
funcións sociais
e máis espazos
de uso, priorizando sectores
estratéxicos.

Actuacións de difusión e
coñecemento do patrimonio
cultural. Labores de
promoción e maior
colaboración entre axentes
(exemplo co sector turístico).
Programas de sensibilización
para a salvagarda. Consumo
“sostible” do patrimonio
cultural.
Fomento competencia
elevada oral e escrita entre a
xuventude. Promover
actividades lúdicas,
deportivas e doutros tipos
(RRSS) en galego. Medios
públicos como exemplos.

Servizos
culturais en
espazos públicos
adaptados á
realidade galega.

4.3.1 Estimular a produción cultural e a
súa distribución, apoiando a innovación
cultural e a transversalidade da
creatividade nos sectores produtivos,
facilitando o acceso á cultura da
cidadanía e avanzando na súa
proxección exterior e
internacionalización. Apoiar á industria
de contidos culturais, dende a artesanía
ata o audiovisual, para que aproveite as
oportunidades que ofrece un mercado
global e dixitalizado.

4.3.2 Fortalecer a programación e os
servizos dispoñibles nas bibliotecas,
arquivos, museos e centros de
interpretación, para lograr a
participación activa da cidadanía como
usuaria destes servizos e como
consumidora dunha oferta cultural de
calidade.

4.3.3 Protexer, conservar, poñer en valor
e difundir o patrimonio cultural de
Galicia como un recurso vivo e accesible.

4.3.4 Fomentar e difundir o uso do
galego nos diferentes sectores da
sociedade, principalmente nos
considerados prioritarios e estratéxicos,
e desenvolver actividades de formación
do galego.

Asegurar a cobertura
territorial incorporación á
Rede, mellora da calidade do
servicio rural, bibliotecas
itinerantes etc. Aplicación de
técnicas audiovisuais.
Formación dos profesionais.

Fortalecer o tecido das
industrias culturais.
Implantación de políticas
planificadas e coordinación e
interlocución entre ámbitos.
Liñas de apoio para xestores
e creadores. Crear e
potenciar programación
cultural inclusiva e que
contribúa ao asentamento
no rural. Regular o emprego
e o traballo cultural e
erradicar a intrusión
profesional. Mellorar os
procesos licitación pública.
Apoio á creatividade, á I+D+i
e á produción de obras
audiovisuais exportables.

Dignificación do
galego para un
emprego máis
estendido.

Difusión e a posta en
valor do patrimonio
cultural e coñecer as
necesidades de conservación, restauración e rehabilitación.
Fomentar a I+D+i
para a salvagarda e a
creación de emprego
e riqueza.

Asegurar a cobertura
territorial do servizo
de bibliotecas,
arquivos, museos e
outros espazos culturais máis atractivos
(especialmente para a
mocidade) e a suúa
actualización.

Mellorar a calidade
da oferta cultural,
especialmente para
nenos e mocidade.
Potenciar a
competitividade das
empresas culturais,
situándoas á
vangarda na creación
de contidos, e como
fonde de creación de
emprego e riqueza,
con produtos
exportables.
Aplicación das novas
tecnoloxías a todos
os eidos culturais.

Indicadores de realización

Actuacións e programacións
culturais desenvolvidas.

Asistentes ás actividades
culturais realizadas
polas bibliotecas,
museos, arquivos e
centros de
interpretación. Axudas para todo tipo de
equipamentos culturais
de Galicia. Actuacións de
dinamización da lectura.

Obras e proxectos de
conservación, restauración,
protección e promoción do
patrimonio cultural

Actividades culturais
planificadas e executadas nas
bibliotecas, museos e arquivos,
así como nos centros de
interpretación.
Persoas que fan uso da rede de
bibliotecas de Galicia. Homes
Persoas que fan uso da rede de
bibliotecas de Galicia. Mulleres

Axudas concedidas aos sectores
culturais: artes escénicas,
música, audiovisual, libro, artes
visuais etc.

Bens declarados de
interese cultural (BIC)

Axudas concedidas para o
fomento da lingua galega
Participantes en accións de
formación. Homes
Participantes en accións de
formación. Mulleres
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Persoas receptoras das
distintas actividades de
difusión, dinamización e
normalización da lingua
galega.

Número de participantes
nas actividades culturais
da Cidade da Cultura de
Galicia.

Número de espectáculos
na Rede Galega de
Teatros e Auditorios.

Número de asistentes ás
programacións
promovidas pola Xunta
de Galicia.

Indicadores de
resultado

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
Debilidades
D.1 Escaso peso da cultura
no PIB e no emprego.
D.2 Escasa coordinación e
planificación nas políticas
culturais.
D.3 O acceso e consumo
da cultura e o gasto
medio por fogar son
inferiores á media estatal.
D.4 A participación
cultural no rural é inferior
que no urbano.
D.5 Escasa
profesionalización en
moitos ámbitos da cultura
e escasa presenza de
mulleres.
D.6 Excesiva presenza da
cultura de gratuidade
nalgúns sectores e prezos
excesivamente baixos.
D.7 Escasa exportación de
bens e servizos culturais.
D.10 Dificultades para
xestionar o patrimonio
cultural.
D.8 No total do emprego
cultural en Galicia, a taxa
de autoemprego é
demasiado alta e superior
á media actividades ec.
D.9 As empresas do
audiovisual dependen
excesivamente da TVG e o
seu consumo tradicional.
D.10 As entidades sen
ánimo de lucro do ámbito
cultural dependen
excesivamente das
subvencións.
D.11 Estancamento no uso
habitual do galego que
presenta significativas
diferenzas xeográficas e
por grupos de idade.
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Obxectivos estratéxicos

4.4.1 Impulsar a cohesión territorial e a
ordenación urbanística do territorio
galego respectando a paisaxe de Galicia
e potenciando os valores naturais da
mesma. Vertebración dixital e mellora
da conectividade do territorio. Fomentar
a accesibilidade do solo empresarial.

133262

Necesidades

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.
Favorecer a
conectividade TIC
necesaria para
garantir a
vertebración dixital
do territorio.
Ordenación
urbanística do
territorio
respectando a
paisaxe.
Fomentar solo
empresarial accesible
e creación de
reservas de solo
estratéxicas.
Mellora da
gobernanza municipal
e da cooperación
intermunicipal de
cara á maior
eficiencia na
prestación dos
servizos públicos
básicos.
Territorio galego
cohesionado e
conectado, con
servizos non
afectados por
desigualdades
territoriais.

Elaboración, coordinación,
seguimento e control das
políticas territoriais e de
utilización racional do solo e
dos seus instrumentos de
planificación
Diversificar as actividades
turísticas nas zonas rurais.
Favorecer o crecemento do
agroturismo, o ecoturismo e
o turismo cultural e histórico
Apoiar o desenvolvemento
da economía prateada nas
zonas rurais.
Promover o
desenvolvemento de
incubadoras de economía
social en áreas rurais
Facilitar a implantación da
conectividade de banda
ancha. Construír unha
plataforma de software
intelixente para mellorar a
xestión dos servizos públicos
rurais Avaliar a situación
financeira da rede escolar
fronte a medidas de custos
ineludibles de pequenez e
afastamento. Programación
e impulso da tramitación
telemática dos instrumentos
de planificación e proxectos
en materia de ordenación do
territorio e urbanismo
Accións para racionalizar o
crecemento residencial
urbano e dos núcleos rurais
Sistema de seguimento das
DOT e dos restantes
instrumentos de ordenación
do territorio. Planificar novos
desenvolvementos de solo
empresarial e facilitar o
acceso ao solo empresarial
de titularidade autonómica.

Indicadores de realización

Actuacións de estudo, difusión
e promoción.

Número de actuacións de
mellora de contornos urbanos e
dos núcleos rurais.

Hectáreas cartografadas.
Plans en elaboración

Estudos, proxectos, informes
e/ou ditames en materia de
urbanismo e ordenación do
territorio e litoral.

Plans xerais de
ordenación municipal
aprobados.

Ordes de reposición da
legalidade urbanística
executadas de forma
voluntaria.
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Ordes de reposición da
legalidade urbanística
executadas subsidiariamente
pola administración.

Plans básicos de
ordenación municipal
aprobados.

Número de parcelas
adxudicadas.

Número de empresas
asentadas.

PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 4.4. IMPULSAR A COHESIÓN TERRITORIAL E DESENVOLVER OS SERVICIOS NO TERRITORIO BAIXO O CONCEPTO DE CIDADE ÚNICA
Resultados
Indicadores de
Principais actuacións
esperados
resultado

Debilidades
D.1 Alto grado de
dispersión poboacional.
D.2 Baixa densidade de
poboación das zonas
pouco poboadas.
D.3 Alto índice de
envellecemento e menor
renda por habitante nas
zonas pouco poboadas.
D.4 Menor actividade
económica a medida que
descende o grado de
urbanización.
D.5 Dinámica demográfica
que implica perda de
poboación.
D.6 Baixa accesibilidade
dunha gran parte do
territorio aos principais
nodos de intermodalidade
e a nodos de centralidade
da actividade económica.
D.7 Dificultades na
prestación de servizos de
transporte nas zonas
rurais.
D.8 Reducida utilización
de TIC nalgúns sectores e
modos de transporte de
mercadorías.
D.9 Situación xeográfica
periférica que prexudica a
implantación de centros
loxísticos e de transporte
terrestre.
D.10 Descoordinación do
sistema aeroportuario.
D.11 Desenvolvemento
deficitario da
infraestrutura ferroviaria.
D.12 A estrutura da
propiedade como
dificultade para a xestión
da terra.
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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
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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
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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

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

5

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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4

613A, 731A, 732A, 734A,
741A,
741E, 751A
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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
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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
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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)

33

TOMO III – PEG 22-30
133265

Plan de Saúde Mental de Galicia Poscovid-19 (2020-2024)
Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria
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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

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
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Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

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
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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
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Nova Axenda Industrial 4.0
3.3. Impulsar o
crecemento e
competitividade das
PEMES, a transición
industrial e o
emprendemento

Estratexia de internacionalización de Galicia 2021-2025
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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
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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
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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

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
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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
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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
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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5.2. Unhas finanzas
sustentables para
un crecemento san
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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.
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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
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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
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adecuada.
Táboa 3. Sensibilidade e influencia das Prioridades de Actuación.
1.1

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. 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
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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
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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

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.

Asinado por: Parlamento de Galicia
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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.
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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

Asinado por: Parlamento de Galicia
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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
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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
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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.
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Ilustración 2. Capítulos do Piar Europeo de Dereitos Sociais.

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e acceso ao
mercado de traballo
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
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Capítulo III: Protección e inclusión social

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
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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
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dereitos nos que se concentran os obxectivos estratéxicos do PEG 22-30.
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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
Asinado por: Parlamento de Galicia
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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 fomento da actividade económica
(industria, servizos e sector primario)
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Mesa de vivenda
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.
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-

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

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
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ENTIDADE

Patricia Blanco Riveiro
Mónica Touriño Soto
Luciano Fernández Pintor
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PERSOA ASISTENTE

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

José Luis Gavela Varela
Juan Alberto Sucasas Peón

Sergio Puga Amoedo
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CARGO

Asociación Galega de Atención
Temperá (AGAT)

Jaime Ponte

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
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ENTIDADE

José Luis González Cespón

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.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

-

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
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emigrantes e facilitar o asentamento dos retornados e inmigrantes.
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Participantes

PERSOA ASISTENTE

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

Blanca Franco MartínezFalero
Carlos Fernández Pereira

Esther Blanco Araújo
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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)

Adela Quinzá-Torroja

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
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ENTIDADE

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.
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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
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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
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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.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Participantes
PERSOA ASISTENTE
José Antonio Álvarez Caride
Fernando Lacaci
María Luz López Pérez

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
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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
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climático.
-

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

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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Iván Blanco Fernández
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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.

Asinado por: Parlamento de Galicia
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-

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:
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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Belén Sío Lourido

Emérito Freire Sambade
Gerardo Rodríguez Vázquez
Isabel del Río Viqueira
Manuel Caride González

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
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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
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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
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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.
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-

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
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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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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
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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
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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

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

Rocío Mosquera

Marta Mª Gómez Sedes
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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
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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

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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Víctor Coladas

ENTIDADE
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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).

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

-

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
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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
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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
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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
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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

ACRUGA

Secretario

María Aurora Estrada
Fernández

ACRUGA

Secretaria executiva
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Modesto Arias López
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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
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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.
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-

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
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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.
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-

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
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Francisco Hurtado Durán

Carmen Isasi Vilasánchez
Rubén Iglesias Pazos

Nazaret González Martínez
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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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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
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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
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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
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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
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ENTIDADE

Marta Mª Gómez Sedes

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
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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.
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-

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
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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

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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Esteban Andión Hermida

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
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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
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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
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Luís Domínguez Castro
Melchor Fernández Fernández
Daniel Beiras García-Sabell
María Lamelas Torrijos
Belén Picos García

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
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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)
Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos - Consellería de
Facenda e Administración Pública
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Miguel Corgos López-Prado

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,
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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
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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
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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
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Turismo

PONENTE

CARGO

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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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
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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

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
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ENTIDADE

Carla Miranda Iglesias
Leticia Vila Posada
Lucía Ruanova Domínguez

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
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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
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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
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Rubén Hilario
Leticia Rodríguez Hernández
Alba Torreira Puga
Susana Martínez Salces
F. Javier Barreiro Cordeiro
Pablo Fernandes Alonso

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
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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

Manuel Aranda
Laura González Dopeso

Axencia de Turismo de Galicia

César C. Sánchez-Ballesteros
Jesús Castro Baamonde
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Axencia Galega de Innovación
CTAG - Centro Tecnolóxico de
Automoción de Galicia
Cidade Tecnolóxica de Vigo

Luis Moreno

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
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ATENDO

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

SX Igualdade
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PERSOA ASISTENTE
Mar Varela Lafuente
Iván Estévez Sabucedo
María Ramos Pereira
Abel López Rey

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

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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ENTIDADE
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5. PRINCIPAIS INDICADORES EMPREGADOS NO PEG 22-30
5.1. INDICADORES DE REALIZACIÓN
PRINCIPAIS INDICADORES DE REALIZACIÓN

Eixe Eixe 1. O reto demográfico

133321

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

1.1. Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada
1.1.1
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

TOMO III – PEG 22-30

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
1.2.1
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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133322

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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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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PRINCIPAIS INDICADORES DE REALIZACIÓN

Eixe Eixe 2. Galicia verde e sostible

133324

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

TOMO III – PEG 22-30

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
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
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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
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
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PRINCIPAIS INDICADORES DE REALIZACIÓN

Eixe Eixe 3. Competitividade e cremento

133326

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
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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
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
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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
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PRINCIPAIS INDICADORES DE REALIZACIÓN

Eixe Eixe 4. Cohesión social e territorial

133329

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
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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
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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
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
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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

133331

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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5.2. INDICADORES DE RESULTADO

PRINCIPAIS INDICADORES DE RESULTADO
Eixe 1. O reto demográfico

133332

Porcentaxe de persoas desempregadas que remataron a formación con resultado
favorable do total de persoas desempregadas que a iniciaron.

Unidade de medida

76.307,0

53.267,0

2020

2020

2020

78,0

87,0

81.201,0

58.148,0

82,0

80,0

90,0

86.094,0

63.029,0

Meta 2030

85,0

2020

80,0

Hito 2025

75,0

2020

6.552,0

Ano do
valor de
referencia

Porcentaxe

78,0

6.240,0

Valor
Referencia

Porcentaxe

2020

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

Indicador

1.1. Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada

1.1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2
1.1.2

6.000,0

Porcentaxe do coñecemento empresarial da RSE en Galicia

Porcentaxe

Porcentaxe

363,0

75,0

85,6

85,6

2020

2020

2020

2.020,0

11,0

1.500,0

80,0

90,0

82,0

3.940,0

16,0

2.500,0

85,0

100,0

78,0

Número

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.

2020

3.400,0

1.1.3

1.1.4

Número de empresas que contan con plans de igualdade

7,0

2021

1.1.4

1.1.4

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

3.020,0

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.

1.1.4

Número

Número

1.1.4

Cooperativas e sociedades laborais vixentes en Galicia
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Eixe 1. O reto demográfico
1.2. Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias

50,0

70,0

55,0

Meta 2030

60,0

5,0

Hito 2025
43,0

2020

5,1

Valor
Referencia

Porcentaxe

52,0

2020

1,2

Unidade de medida

Taxa de escolarización de poboación de 0 a 3 anos

Porcentaxe

5,7

1,1

Indicador
1.2.1
Porcentaxe de menores en situación de acollemento familiar sobre o total de
menores en situación de acollemento (residencial e familiar)

Tanto por mil

2020

Ano do
valor de
referencia
curso 20202021

1.2.1
Taxa bruta de natalidade (Número de nacementos por cada 1.000 habitantes)

1,0

133333

1.2.1

Razón

Indicador conxuntural de fecundidade (número medio de fillos por muller)

1.350,0

1.2.1

1.200,0

Número

2021

Entidades do rexistro de voluntariado galego

1.075,0

1.2.2

7.437,0

30.000,0

Meta 2030

25.000,0

40.000,0

Hito 2025

2020

40.000,0

TOMO III – PEG 22-30

2020

Ano do
valor de
referencia

6.742,0

51.750,0

5.000,0

2.021,0

48.000,0

Persoas voluntarias inscritas no rexistro de voluntariado galego
Persoas

5.761,0

2021

1.2.2

Mozos/as participantes en programas de educación non formal que adquiren
competencias vinculadas á empregabilidade

44.813,0

1.2.2

1.3. Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

Número

5.642,0

Valor
Referencia

Unidades convivenciais que se benefician das medidas de acceso á vivenda.

Número

Unidade de medida

1.3.1

Vivendas e edificios rehabilitados

Indicador

1.3.2
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1.4. Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

Indicador

3,9

75,0

2020

2020

2020

2020

95,0

40,0

45,0

17,0

3,8

77,0

100,0

40,0

42,0

15,0

3,7

79,0

133334

18,0

2020

Meta 2030

Días

50,0

2020

Hito 2025

Días

54,7

Ano do
valor de
referencia

Días

85,0

Valor
Referencia

Tempo medio de espera cirúrxica das patoloxías de prioridade 1

Porcentaxe

Unidade de medida

Tempo medio de espera das primeiras consultas de enfermidade

Porcentaxe

99,8

Porcentaxe

1.4.1

Porcentaxe de consultas telefónicas

99,8

1.4.1

1.4.1

Porcentaxede altas hospitalarias en seguimento polo programa Conecta 72

2019

1.4.1

1.4.1

99,7

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

1.4.1

Porcentaxe

65,0

Cobertura vacinal (primovacunación)

50,0

15,0

1.4.2

16,0

55,0

se parte de
0,0
cero

100,0

50,0

2018

50,0

100,0

2020

17,0

2020

50,0

100,0

45,0

Porcentaxe

5,0

2020

50,0

100,0

Porcentaxe

Porcentaxe

2,0

2020

50,0

100,0

Porcentaxe de participación no programa de detección precoz de cancro cancro
colorrectal

Porcentaxe

0,0

2020

50,0

1.4.2

Porcentaxe

20,0

2020

Porcentaxe

Porcentaxe

1,0

Porcentaxe de participación no programa de detección precoz de cancro de cérvix
Porcentaxe de Poboación adulta galega que fuma a diario
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 Implantación da carpeta de saúde persoal do paciente (PHR)
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.
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Porcentaxe

1.4.2
1.4.2
1.4.3
1.4.3
1.4.3
1.4.3
1.4.3
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81,0

45,0

10,0

0,0

2020

2020

2020

2020

82,0

46,0

25,0

25,0

84,0

48,0

50,0

50,0

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
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1.4.3
1.4.3

Porcentaxe

Porcentaxe de prescrición de xenéricos

33,0

Porcentaxe de utilización dos medicamentos biosimilares

26,0

1.4.4

2021

1.4.4

15,3

Porcentaxe

33,0

Porcentaxe de produtos unificados coa plataforma loxística

16,0

88,0

1.4.4

68,0

50,0

Porcentaxe

45,0

50,0

Porcentaxe de poboación con centros de saúde novos e/ou mellorados

0,0

2021

45,0

1.109.374,0

1.4.5

46,3

2021

1.045.593,0

193.622,0

se parte de
0,0
cero
se parte de
cero
Porcentaxe

53,7

2021

182.491,0

258.095,0

Porcentaxe

Porcentaxe

1.008.676,0

2021

235.886,0

Porcentaxe de poboación con infraestruturas hospitalarias novas e/ou melloradas

Número de persoas

176.048,0

2021

1.4.5

Poboación que practica actividade física e deporte

Número de persoas

227.558,0

Porcentaxe de investigadores mulleres da acción estratéxica en saúde

133335

1.4.6

Porcentaxe de investigadores homes da acción estratéxica en saúde

1.4.7

Escolares participantes en programas de promoción deportiva e de vida activa e
saudable

Número

1.4.6

1.4.7
Licenzas federativas
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1.4.7
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PRINCIPAIS INDICADORES DE RESULTADO
Eixe 2. Galicia verde e sostible

Meta 2030

44,9

Hito 2025

43,5

Ano do
valor de
referencia

2019

Valor
Referencia
37,3

58,3

Unidade de medida
Porcentaxe

52,9

Meta 2030

2019

Hito 2025

16.000.000,0

37,7

Ano do
valor de
referencia

14.261.100,0

TOMO III – PEG 22-30

2019

Porcentaxe

Valor
Referencia

133336

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

Indicador

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
2.1.2

Indicador

14.261.100,0

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

2.2. Garantir unha mobilidade sustentable

2.2.1
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Unidade de medida

Valor
Referencia

Ano do
valor de
referencia

Hito 2025

Meta 2030

2.3. Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de emerxencias, incluídos os efectos do cambio climático, e aumentar a resiliencia
fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais
Indicador

0,2

133337

0,2

0,2

Número por 100.000

48,3

2018

2.3.1

Segundos

45,0

Número de persoas mortas directamente atribuído a desastres por cada 100.000
habitantes

47,0

Tempo medio transcorrido entre as chamadas e a mobilización de medios.

19.988,1

2021

2.3.1

Hectáreas

17.000,0

Superficie queimada

18.000,0

2.3.2

2.500,0

media anual
2011-2020
media anual
2011-2021

2.750,0

2.779,0

-55,0

Número

-40,0

Número de lumes

2020

5,9

2.3.2

-23,8

10,0

Redución de Gases de Efecto Invernadoiro (con respecto a niveis de 1990)

2020

2,3

2.3.3

13,0

4,0

Poboación exposta a calidade do aire urbana mala ou mellorable

2020

2.3.3

5,0

Poboación exposta a calidade do aire rural mala ou mellorable

Miles toneladas CO2
equivalentes
Porcentaxe de
poboación
Porcentaxe de
poboación

2.3.3

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

Porcentaxe

82,5

82,5

2017

2017

-

-

-

60

100,0

100,0

100,0

Meta 2030

Porcentaxe

2017

55

1.025.401

Hito 2025

Porcentaxe de masas de auga que acadan ou manteñen un bo estado

82,5

2019

1.072.294

Ano do
valor de
referencia

Porcentaxe de masas de auga que acadan ou manteñen un bo estado.

Porcentaxe

21,05

2019

Valor
Referencia

2.4.1

Porcentaxe

1.131.053,0

Unidade de medida

2.4.2

Porcentaxe de masas de auga que acadan ou manteñen un bo estado .

Toneladas

Indicador

2.4.3

Porcentaxe de residuos domésticos reciclados respecto ao total de residuos
tratados en Galicia
Produción total de residuos domésticos

2.4.4
2.4.4

Porcentaxe

10,0

61,0

75

2018

2019

2019

15,0

74

83

85,0

74

91
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Número

Kilogramos/habitante/
ano

Total residuos perigosos xerados na economía per cápita
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

2.4.4
2.4.4
2.4.5
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PRINCIPAIS INDICADORES DE RESULTADO
Eixe 3. Competitividade e cremento
3.1. Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas

Número

Porcentaxe

Retorno acadado polas entidades galegas no Programa Marco de I+D+I (respecto o
Porcentaxe
total nacional)

6.349,6

4,1

3,1

2020

2020

(*)

4.645,6

6.720,3

4,3

3,9

200,0

4.692,1

7.176,6

4,7

4,8

133338

Gastos I+D empresarial (porcentaxe respecto ao total nacional)

2020

150,0

7.500,0

Meta 2030

3.1.1

Persoal dedicado a I+D. Homes

4.424,4

2020

7.300,0

Hito 2025

3.1.1

Número

192,0

2020

Ano do
valor de
referencia

3.1.1
Persoal dedicado a I+D. Mulleres

Número

6.913,0

Valor
Referencia

3.1.1
Número de postgraduados captados polas universidades

Número

Unidade de medida

3.1.2
Número de investigadores.

Indicador

3.1.2

(*) Retorno Global de Horizon 2020 (2014-2020), dato disponible en 2022
3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

2020

85,0

70,0

90,0

90,0

90,0

Meta 2030
56,9

2020

82,0

90,0

Hito 2025
Porcentaxe

73,8

2020

50,0

75,0

Ano do
valor de
referencia

Porcentaxe

70,0

2020

70,0

75,0

Valor
Referencia

Porcentaxe

10,0

2020

70,0

Unidade de medida

Porcentaxe

52,1

2020

Indicador
Persoas que realizan trámites coas administracións a través da canle dixital

Porcentaxe

48,9

3.2.1

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

Porcentaxe

3.2.1

3.2.1

3.2.1

3.2.2

Mulleres con competencias dixitais básicas
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3.2. Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

porcentaxe de alumnos que empregan o libro dixital

Número de alumnos con aula dixital

Número

Porcentaxe

Número

133339

3.2.2

Porcentaxe

Unidade de medida

3.2.2
Número de persoas usuarias dos servizos dixitais do Sistema de Bibliotecas de
Galicia

Indicador

3.2.2
Empresas que venden por comercio electrónico (con menos de 10 empregados)

Ano do
valor de
referencia

Hito 2025

Meta 2030

60,0

175.000,0

Valor
Referencia

50,0

175.000,0

28.083,0

2020

26.746,0

19,0

2020

2020

14,0

40,0
19.104,0

2020

300,0

10,9

71,0

3.2.3

65,0

Porcentaxe

290,0

Cobertura alcanzada pola Rede IoT iCousas

250,0

50.000,0

3.2.3

25.000,0

Número

0,0

2.000.000,0

se parte de
0,0
cero
se parte de
0,0
cero
se parte de
cero
Número

1.000.000,0

40,0

2020

25,0

60,0

525.357,0

50,0

25,0

Número

20,0

185.000,0

2020

33,2

114.000,0

32,6

TOMO III – PEG 22-30

32,9

2020
Porcentaxe
Número
Porcentaxe
Porcentaxe

se parte de
0,0
cero
se parte de
0,0
cero
se parte de
0,0
cero

78.407,0

Número de núcleos rurais aos que se dotará de cobertura móbil
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 TIC con especialistas en Ciberseguridade, IA ou datos
Porcentaxe de mulleres no hipersector TIC

Número

3.2.3
3.2.3
3.2.3
3.2.3
3.2.4
3.2.4
3.2.4
3.2.4

107

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 27/06/2022 14:43:56

CSV: REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3.3. Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento

Porcentaxe

Número

4,3

1.200,0

2020

2019

2020

2020

500,0

8.000,0

80,0

5,0

1.300,0

9.000,0

600,0

9.000,0

90,0

6,0

1.400,0

3.3.3

3.3.2
Empresas medianas (entre 50 e 249 traballadores).

Empresas exportadoras.

133340

Empresas medianas (entre 50 e 249 traballadores).

72,0

2020

8.000,0

1.400,0

9.000,0

Meta 2030

Taxa de actividade emprendedora.

Millóns euros

7.000,0

2020

1.300,0

8.000,0

Hito 2025

3.3.1

Número

380,0

2020

Ano do
valor de
referencia

3.3.1
Investimento privado que acompaña ao apoio público.

Número

7.000,0

2020

Valor
Referencia

3.3.1
Empresas exportadoras.

Número

1.200,0

7.000,0

Unidade de medida

3.3.1
Empresas que alcanzan alta instensidade dixital.

Número

Indicador

3.3.2
Empresas exportadoras.

Número

3.3.3

Millóns euros

90,0

2019

Investimento privado que acompaña ao apoio público.

80,0

72,0

3.3.3
3.4. Promover as infraestruturas produtivas e as de rede

85,6

Meta 2030

85,4

120.000,0

Hito 2025

100.000,0

Ano do
valor de
referencia
85,0

2020

Valor
Referencia
Porcentaxe

90.000,0

1.700.000,0

Unidade de medida

Toneladas

1.500.000,0

Indicador
Porcentaxe de poboación de Galicia a 15 minutos ou menos do acceso a rede de
vías de altas prestacións.

2020

3.4.1

Ton pesca fresca desembarcadas nos portos autonómicos

1.200.000,0

20.000,0

3.4.1

Toneladas

15.000,0

Ton embarcadas/desembarcadas nos portos comerciais autonómicos

2020

3.4.1

10.000,0

Núm. de Estancias / pernoctas anuais das embarcacións deportivas en tránsito

1.200.000,0

3.4.1

1.000.000,0

Pernoctas (tránsito x
núm. noches)
Número

2020

Núm. pasaxeiros transportados a través dos portos autonómicos
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1.326,0

24.183,0

9.693,0

118.461,0

2,0

509,0

2019

2016

2018

2019

2021

2021

2017

2020

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

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

3.5.6

3.5.5

3.5.4

3.5.4

3.5.4

3.5.3

3.5.3

Empleo consolidado no Rural

Empleo creado no rural (novos empregos)

PIB por habitante en concellos moi pouco poboados

Persoas que acadaron unha titulación profesional

Superficie restaurada

Porcentaxe do VEB do sector pesqueiro (sen sector transformación) / PIB

Produción do sector pesqueiro

Superficie forestal obxecto de accións silvícolas cada ano

Euros

Número

Metros cadrados

Porcentaxe

Miles de euros

3.5.2

3.5.6

133341

2.418,0

2019

6.000,0

22.000,0

Meta 2030

1.069.690,0

2020

20.200,0

620,0

300,0

Hito 2025

Número

0,9

2018

175,0

Ano do
valor de
referencia

Número

1.472.174,0

2018

535,0

Valor
Referencia

Número de explotacións integradas en Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeira Número

1.331,0

2020

Unidade de medida

3.5. Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo
Indicador

Hectáreas

19.844,0

2020

3.5.6

Millóns de euros

Hectáreas

113,0

3.5.1

Hectáreas

411,0

3.5.1

3.5.2

Superficie forestal que conte con instrumentos de ordenación ou de xestión, ou de
instrumentos equivalentes (creada anualmente)

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

3.5.3
Superficie forestal creada anualmente

Número

1.800,0

2020

12.038.225,0

Hito 2025

13.132.605,0

Meta 2030

TOMO III – PEG 22-30

Ano do
valor de
referencia

2.300,0

2020

Hectáreas

4.707.450,0

Valor
Referencia

1.456,0

Superficie total arrendada

Número

Unidade de medida

3.5.6

Pernoitas en establecementos turísticos

Indicador

3.6. Fomentar o turismo sustentable e de calidade
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4.1. Promover unha educación inclusiva e de calidade

PRINCIPAIS INDICADORES DE RESULTADO
Eixe 4. Cohesión social e territorial

4.1.2

4.1.2

4.1.1

4.1.1

4.1.1

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de avaliación
do alumnado de educación secundaria.

Abandono educativo temperán

Taxa de idoneidade aos 14 anos de idade

Usuarios anuais das instalacións de educación novas ou modernizadas

Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de avaliación
do alumnado de educación primaria

Taxa de idoneidade aos 10 anos de idade

Número

Número

Porcentaxe

Porcentaxe

Porcentaxe

Número

Porcentaxe

Porcentaxe

50,0

57.000,0

3.966,0

89,0

12,0

77,3

2.345,0

93,3

90,9

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

83,0

51,0

60.000,0

6.771,0

90,0

8,0

79,0

3.322,0

94,0

92,0

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

133342

4.1.2

Usuarios anuais das instalacións de educación novas ou modernizadas

Porcentaxe

2020

11,5

75,0

Meta 2030

4.1.2

Alumnado que opta pola formación profesional de grao medio fronte ao
bacharelato

79,6

2020

73,5

Hito 2025

4.1.3
Taxa de graduación universitaria (só grao)

Porcentaxe

12,0

2020

Valor
Referencia

4.1.4

Taxa de emprego dos egresados universitarios

Porcentaxe

72,8

Unidade de medida

4.1.4
Abandono educativo temperán

Porcentaxe

100,0

Indicador

4.1.5

Taxa de idoneidade aos 15 anos de idade

100,0

Ano do
valor de
referencia

4.1.5

2020

6.500,0

97,0

6.100,0

Porcentaxe

2020

4.1.6

5.482,0

61,0

Número

59,3

95,2

Profesorado que obtén unha acreditación trala súa participación en actividades
formativas

2020

93,1

89,0

Alumnado promovido por idioma (inglés) nas EOI

57,0

2020

86,0

4.1.7

91,1

2020

Porcentaxe
Porcentaxe

84,1

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
Resultado obtido nas probas de comprensión lingüística nas probas de avaliación
do alumnado de educación secundaria
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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

Meta 2030

133343

30,0

Hito 2025

20,0

1,0

Ano do
valor de
referencia

2020

12,0

Valor
Referencia
5,0

2,0

Unidade de medida

Porcentaxe de persoas beneficiarias directas das prestacións sobre a poboación (16Porcentaxe
64 anos) en risco de pobreza

14,0

Indicador
4.2.1

2019

38,0

2020

45,0

98,0

4,0

2019

95,0

85,0

19,0
54,9

2021

80,0

60,0

Porcentaxe

porcentaxe

93,8

2020

55,0

0,0

Porcentaxe

Porcentaxe

78,0

2020

6,0

Número de fogares con carencia material severa

Porcentaxe

51,0

2019

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social

Porcentaxe

9,9

65,0

4.2.1

Porcentaxe

62,0

4.2.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.4

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

2020

Fenda salarial entre mulleres e homes

60,0

4.2.5

Porcentaxe

Taxa de ocupación de 16 a 64 anos feminina

5.000,0

4.2.5

5.500,0

Número

2020

Denuncias por violencia de xénero
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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

2021

220,0

150.000,0

250.000,0

300,0

200.000,0

Meta 2030

2021

220.000,0

320.000,0

Hito 2025

160,0

2020

280.000,0

250,0

Valor
Referencia

Número de persoas

180.000,0

2021

200,0

850,0

Unidade de medida

Número de asistentes ás programacións promovidas pola Xunta de Galicia

Espectáculos

210.000,0

2021

750,0

810,0

Indicador
4.3.1

Número de participantes nas actividades culturais da Cidade da Cultura de Galicia Número de persoas

Número de espectáculos na Rede Galega de Teatros e Auditorios

Número de persoas

120,0

2021

785,0

800.000,0

Ano do
valor de
referencia

4.3.1

Axudas

500,0

2020

600.000,0

4.3.2

4.3.2
Bens declarados de interese cultural (BIC)

133344

4.3.3

Número de persoas

100.000,0

4.3.1
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

Actividades

715,0

2020

Persoas, agrupadas por sectores, receptoras das distintas actividades de difusión,
dinamización e normalización da lingua galega (sector económico, mocidade,
familiar, sector académico)

4.3.2

Número de actuacións de dinamización da lectura

Número

466.806,0

4.3.4

4.4. Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servicios no territorio baixo o concepto de cidade única

70,0

2021

2020

450,0

400

317,0

700,0

600

Meta 2030
Número

89,0

292,0

10,0

Hito 2025

Número de empresas asentadas

Número

2021

27,0

Valor
Referencia

Parcelas adxudicadas

267,0

2021

Unidade de medida

4.4.1

Plans xerais de ordenación municipal aprobados (ou actualizados). Valor acumulado Número

0,0

Indicador

4.4.1

Número

Ano do
valor de
referencia

4.4.1

Plans básicos municipais aprobados
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OE
1.1.1

DE FINICIÓ N DO O BXE CTIVO

Aumentar as competencias emprendedoras, impulsar a creación de empresas e iniciativas de traballo por conta propia sustentables e fomentar un mercado de traballo inclusivo

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
1.1.4
1.1.5

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

1.2.1

1.4.2

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

Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información innovadores para mellorar as labores de prevención, diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade

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

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

1.4.3

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

1.2.2

1.4.4

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

1.3.1

1.4.5

1.4.1

1.3.2

1.4.6

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

TOMO III – PEG 22-30
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2.1.1

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

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

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

2.1.2
2.2.1
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4
2.4.5

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
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3.1.1

3.1.2

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

Impulsar e desenvolver un goberno e administración intelixente e accesible que ofreza máis e mellores servizos á cidadanía, respondendo proactivamente as súas necesidades e facilitando a súa participación

3.2.2

3.2.1

3.2.3

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

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

3.3.1

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

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

3.3.2

Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das empresas galegas, en especial as pemes

3.2.4

3.3.3
3.4.1
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.6.1

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

133347

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

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

CSV: REXISTRO-ITl2cpFx4-7
Verificación:
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4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

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

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

4.3.2

4.3.1

4.2.6

4.2.5

4.2.4

4.2.3

4.2.2

4.2.1

Fomentar e difundir o uso do galego nos diferentes sectores da sociedade, principalmente nos considerados prioritarios e estratéxicos, e desenvolver actividades de formación do galego

Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia como un recurso vivo e accesible

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

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

Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias articulando unha resposta global e coordinada

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

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

Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia e atender as necesidades derivadas da mesma

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

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

4.3.3

4.1.8

4.3.4

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

TOMO III – PEG 22-30

4.4.1

133348

4.4

4.3

4.2

4.1
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5.1.2

5.1.1

Proseguir na mellora da eficiencia das administracións públicas e administrar os recursos públicos de forma eficaz e eficiente, mediante uns servizos públicos sostibles

Organizacións públicas integras. Unha administración lexitimada e respectada diante da cidadanía pola súa integridade e boa xestión

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

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

TOMO III – PEG 22-30

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

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
Sistema tributario competitivo e xusto, que apoia a os que máis o precisan e incentiva a realización de negocios e proxectos vitais en Galicia

5.1.3
5.2.2
5.2.3
5.3.1

133349

5.1

5.2

5.3

5.2.1
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De: Comisión Mixta para la Unión Europea <cmuecongreso.es>
Enviado el: viernes, 24 de junio de 2022 9:17
Asunto: Remisión a efectos del artículo 6.1 de la Ley 8/ 1994 [COM(2022) 296]

Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 12 17/2009 del Consejo en
lo relativo a la conversión de la Red de Información Contable Agrícola en una Red
de Datos de Sostenibilidad Agrícola ICOM (2022) 296 final] ICOM (2022) 296 final
anexo] 12022/0192 (COD)j {SWD (2022) 166 finalj
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para
la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, la
iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su conocimiento
y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga
las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se
ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de la
remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento
de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente
correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: crnue(congreso.es
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COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 22.6.2022
COM(2022) 296 final
2022/0192 (COD)

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1217/2009 del Consejo en lo relativo a la
conversión de la Red de Información Contable Agrícola en una Red de Datos de
Sosten ibilidad Agrícola
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COMISIÓN
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Bruselas, 22.6.2022
COM(2022) 296 final
2022/0192 (COD)

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo en lo relativo a la
conversión de la Red de Información Contable Agrícola en una Red de Datos de
Sostenibilidad Agrícola
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•

Razones y objetivos de la propuesta

El acto de base de la Red de Información Contable Agrícola (RICA) (Reglamento (CE)
n.º 1217/2009 del Consejo) debe modificarse tal como se especifica en la Comunicación de la
Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia ‘De la granja a la mesa’ para un
sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente» y en su plan de
acción. La Comisión anunció su intención de convertir la Red de Información Contable
Agrícola (RICA) en una Red de Datos de Sostenibilidad Agrícola (RDSA).
La RICA es una fuente única de datos microeconómicos y contables provenientes cada año de
más de 80 000 explotaciones de la UE. Ello ha permitido evaluar la situación económica y
financiera de las explotaciones desde 1965. La Comisión define la metodología armonizada y
el cuestionario común, mientras que los Estados miembros recogen, verifican y presentan los
datos. La RDSA aportará además una dimensión medioambiental y social.
•

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

Los datos y la información de las explotaciones deben ser fiables y de alta calidad para que
los responsables políticos, los agricultores y otras partes interesadas pertinentes puedan tomar
decisiones adecuadas y fundamentadas.
La RICA se ha considerado una herramienta eficaz y apropiada para recopilar variables
medioambientales y sociales adicionales a nivel de las explotaciones, además de las variables
económicas y relacionadas con la renta que se recopilan actualmente.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A nivel de la UE, se recopilan determinados datos de las explotaciones en lo que respecta a
las necesidades de la política de la PAC, por ejemplo:
1)

Las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas1 tienen por objeto
proporcionar datos comparables sobre las explotaciones agrícolas de la UE. Los
datos de todas las explotaciones agrícolas se recogen cada 10 años (datos de los
censos) y a través de encuestas por muestreo intermedias cada 3 o 4 años. Los
Estados miembros recogen información de cada explotación agrícola y los datos se
envían a Eurostat. La información recogida abarca: el uso de la tierra, el número de
cabezas de ganado, el desarrollo rural, la gestión de las explotaciones y la mano de
obra agrícola (incluida la edad, el sexo y la relación con el titular de la explotación
agrícola). Los resultados se publican de forma agregada. El acceso a los datos de una
explotación específica está restringido. Las estadísticas integradas sobre
explotaciones agrícolas constituyen la base para extrapolar los datos de la RICA.

2)

El sistema integrado de gestión y control (SIGC)2 de la PAC fue creado para la
gestión y el control de los pagos a los agricultores. El sistema se aplica a todos los
regímenes de ayuda a la renta (obligatorios o no) y a determinadas medidas de ayuda
al desarrollo rural concedidas en función del número de hectáreas o de animales que

1

2

ES

Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, relativo a
las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CE)
n.º 1166/2008 y (UE) n.º 1337/2011 (DO L 200 de 7.8.2018, p. 1).
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común y por el que se derogan los
Reglamentos (CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE)
n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).

1
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tiene el agricultor. La base de datos SIGC consta, entre otras cosas, de la siguiente
información: una identificación de todas las parcelas agrícolas de la UE (sistema de
identificación de parcelas agrícolas - SIP) y una base de datos informatizada de
animales en los países de la UE en los que se aplican regímenes de ayuda por
animales3.
3)

El próximo Reglamento de Ejecución de la Comisión4 establecerá la recopilación a
nivel de la UE de determinados datos a nivel de las explotaciones individuales para
fines de seguimiento y evaluación de la PAC, además de los datos del marco de
seguimiento y evaluación de la PAC, a nivel nacional y, a veces, regional. Los
Estados miembros facilitarán a la Comisión determinados datos sobre los
beneficiarios de la PAC de manera armonizada.

Todas las bases de datos mencionadas se han creado con diferentes fines y no recogen
exactamente los mismos datos e información. Sin embargo, existe la posibilidad de
interconectar estas (y otras) bases de datos con los datos de la RDSA. El SIGC y la futura
base de datos de seguimiento y evaluación de la PAC con datos individuales de cada
explotación agrícola incluyen un número de identificación, bien establecido, de los
beneficiarios de la PAC. El Derecho derivado de la RDSA estudiará la posibilidad de conectar
los datos de las explotaciones con el número de identificación de los beneficiarios de la PAC
para permitir el intercambio de información entre estas bases de datos; esta conexión puede
resultar compleja de aplicar en la práctica, puesto que un número de identificación de
beneficiario no siempre corresponde a una (sola) explotación. Por lo tanto, la RDSA tiene
previsto introducir un identificador único de la explotación, que podría introducirse, por
ejemplo, en el marco de las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y ayudar a
conectar los datos de dichas estadísticas y los de la RDSA. Serán necesarias adaptaciones
(bien del acto jurídico, el sistema o los métodos de recogida) en cada base de datos con el fin
de vincular las bases de datos. En consecuencia, si bien la RDSA ofrece la posibilidad de
interoperabilidad, otras bases de datos y sistemas tendrán que imitarla.
•

Coherencia con otras políticas de la Unión
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El proceso de modificación de la Directiva 2009/128/CE (Directiva sobre el uso sostenible de
los plaguicidas)5 está en curso. La propuesta de la Comisión tiene por objeto, entre otras
cosas, establecer un registro electrónico de determinada información sobre el uso de
plaguicidas y sobre medidas no químicas de protección de los cultivos por parte de usuarios
profesionales (incluidos los agricultores). En el futuro, si se adopta la legislación, estos datos
podrían servir de base para extrapolar los datos sobre plaguicidas de la RDSA. La Ley de
Gobernanza de Datos (COM/2020/767) y la propuesta de Ley de Datos (actualmente en
proceso jurídico) podrían abrir vías para ser exploradas por el acto jurídico propuesto, en
particular en relación con nuevas metodologías de recogida de datos y nuevas fuentes de datos
en consonancia con el objetivo de reducir los costes para los agricultores y los Estados
miembros.

3

4

5

ES

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financingcap/financial-assurance/managing-payments_es
En virtud del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a
la evaluación de los planes estratégicos de la PAC y al suministro de información para el seguimiento y
la evaluación.
Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se
establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (DO
L 309 de 24.11.2009, p. 71).
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2.

BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•

Base jurídica

El artículo 43, apartado 2, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea constituye la
base jurídica de las disposiciones necesarias para la consecución de los objetivos de la PAC.
•

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Se aplica el principio de subsidiariedad, ya que la propuesta no es competencia exclusiva de la
UE.
Basada en la red de datos de la RICA, bien establecida, la RDSA será una herramienta útil y
eficaz que permita a la UE contribuir a los objetivos de la PAC y poner a disposición, tanto de
los Estados miembros como de la UE, información y datos económicos, medioambientales y
sociales de las explotaciones agrícolas. Al igual que la RICA, la RDSA constituirá un sistema
común y armonizado de recogida datos a nivel de las explotaciones y logrará que los datos
sean comparables a escala de la UE.
La presente propuesta de Reglamento se ha elaborado con el fin de apoyar y limitar la carga
tanto para los Estados miembros como para los agricultores, garantizando al mismo tiempo la
calidad y la comparabilidad de los datos de las explotaciones de la RDSA.
Los criterios clave para los datos de la RDSA (incluidos los económicos, medioambientales y
sociales) incluyen la coherencia y la comparabilidad. Los Estados miembros no pueden lograr
la coherencia y la comparabilidad necesarias sin un marco europeo claro, es decir, sin una
legislación de la UE que establezca las definiciones, modelos de notificación y requisitos de
calidad comunes.
Estos objetivos no pueden ser alcanzados totalmente por los Estados miembros por separado.
Las medidas serían más eficaces si se adoptaran a escala de la UE, sobre la base de un acto
jurídico de la UE que garantice la comparabilidad de la información y los datos en los ámbitos
de la PAC cubiertos por el acto propuesto. Mientras tanto, la mejor manera de realizar la
recogida de datos en sí es que la lleven a cabo los Estados miembros.
•

Proporcionalidad

La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, ya que garantizará la calidad y la
comparabilidad de los datos económicos, medioambientales y sociales de las explotaciones
agrícolas, recogidos y compilados mediante la aplicación de enfoques armonizados en todos
los Estados miembros. Del mismo modo, garantizará que la red siga siendo pertinente y esté
adaptada para responder a las necesidades de la PAC. Junto con la interoperabilidad, el
Reglamento hará que la recogida y el uso de datos a nivel de explotación sean más rentables,
respetando al mismo tiempo las características específicas de los sistemas de los Estados
miembros.

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

De conformidad con el principio de proporcionalidad, el Reglamento propuesto se limita al
mínimo requerido para alcanzar su objetivo y no excede de lo necesario a tal efecto.
•

Elección del instrumento

Instrumento propuesto: Reglamento.
A la vista de los objetivos y el contenido de la propuesta, una modificación del Reglamento
vigente es el instrumento más adecuado.
Las principales políticas de la UE, como la PAC, dependen de datos comparables,
armonizados y de alta calidad a nivel de las explotaciones agrícolas disponibles a nivel
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europeo. La mejor manera de garantizar su elaboración es mediante reglamentos, que son
aplicables directamente en los Estados miembros y no tienen que ser transpuestos
previamente a la legislación nacional.
3.

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE
IMPACTO

•

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente

Debido al carácter altamente técnico de la iniciativa, no se ha llevado a cabo una evaluación
completa del sistema RICA. Sin embargo, existen estudios científicos y proyectos de
investigación6 que proporcionan evaluaciones relacionadas con los costes de la recogida de
datos de la RICA, señalando buenas prácticas en los Estados miembros, así como
evaluaciones de los costes de la extensión del ámbito de aplicación de la RICA a las
dimensiones medioambiental y social.
•

Consultas con las partes interesadas

La conversión de la RICA en la RDSA dio lugar a diferentes actividades de consulta7
dirigidas a los tres principales grupos de partes interesadas identificados: 1) proveedores de
datos, 2) recopiladores de datos y 3) usuarios de datos8.
Tras varias consultas con las partes interesadas pertinentes, parece que, en general, todos los
grupos de partes interesadas son muy partidarios de la iniciativa RDSA y de añadir aspectos
sociales y medioambientales a los datos económicos recogidos en la RICA. Si bien se
manifestó un apoyo decidido a la recogida de datos a nivel de explotación en la RDSA para
evaluar la sostenibilidad económica de la agricultura al mismo tiempo que la sostenibilidad
medioambiental y social, algunos encuestados consideraron que es necesario compartir el
esfuerzo de recopilación de datos entre los diferentes usuarios y que la carga administrativa de
los proveedores de datos y los recopiladores de datos debe limitarse. Para limitar la carga
administrativa que recae sobre los agricultores y los recopiladores de datos, la Comisión
introdujo el principio de «una sola recogida de datos y múltiples utilizaciones para mejorar la
puesta en común de datos entre administraciones, autoridades estadísticas y organismos
6

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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A continuación se ofrecen ejemplos en la sección «Adecuación regulatoria y simplificación».
1) La hoja de ruta estuvo disponible en el portal «Díganos lo que piensa» del sitio web Europa desde el
4 de junio hasta el 4 de julio. En total, se recibieron 33 contribuciones. 2) Se realizó una consulta
específica por escrito a través de una encuesta de la UE (durante el verano de 2021 se puso en línea un
cuestionario, que recibió más de 300 respuestas). 3) Se realizaron talleres con las partes interesadas de
la RDSA. El primer taller tuvo lugar en febrero de 2021, con el fin de hacer balance de los
conocimientos y la experiencia de las partes interesadas en lo que respecta a la recogida y utilización de
diferentes datos a nivel de las explotaciones agrícolas. El segundo taller, realizado en septiembre de
2021, sirvió para debatir los resultados de la hoja de ruta y las actividades de consulta específicas e
intercambiar puntos de vista sobre propuestas concretas de simplificación y modernización. 4) Los
comités de la RICA se reunieron en abril y octubre de 2021 con representantes de todos los organismos
de enlace de los Estados miembros. 5) Se celebraron tres reuniones de grupos de trabajo específicos
sobre la modernización y la simplificación de la RICA; sobre la futura RDSA y sobre la herramienta de
solicitud de datos individuales de la RICA. Las reuniones tuvieron lugar desde la primavera de 2021
hasta la primavera de 2022, con 20 expertos de los Estados miembros y varios miembros del personal
de la Comisión, y se debatieron temas relacionados con la RICA y la RDSA.
1) proveedores de datos (agricultores), 2) recopiladores de datos (autoridades públicas responsables de
la recogida y presentación de datos y de acceso a los datos administrativos en los Estados miembros de
la UE, por ejemplo, autoridades de los Estados miembros, oficinas de enlace de la RICA, institutos
nacionales de estadística) y 3) usuarios de datos (por ejemplo, responsables políticos, asesores
agrícolas, universidades, investigadores, evaluadores, consultores).
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privados. La Comisión también pretende contribuir a los costes iniciales de los ajustes de los
Estados miembros en el proceso de conversión de la RICA en la RDSA.
Los proveedores de datos y los recopiladores de datos expresaron su preocupación respecto a
la privacidad de los datos facilitados, y a la posibilidad de que los agricultores pudieran
mostrarse reacios a compartir dicha información. En consecuencia, en la propuesta legislativa
la Comisión reforzó las normas individuales de protección de datos.
Los recopiladores de datos compartieron su preocupación por la renuencia de los agricultores
a participar en los ejercicios de recogida de datos, los problemas para conseguir nuevas
explotaciones y la pérdida de explotaciones participantes. La Comisión, en su iniciativa
RDSA, propone y anima a facilitar información de retorno a los agricultores (por ejemplo,
mediante asesoramiento personalizado, informes de rendimiento / parámetros de referencia),
así como a establecer la obligación de que los agricultores respondan a la encuesta de la
RDSA, como sucede con las encuestas estadísticas.
En opinión de la mayoría de los proveedores de datos, sería importante recibir una
compensación financiera por participar en la recogida de datos de la RDSA. En el ámbito de
la iniciativa, la Comisión propone la posibilidad de que los Estados miembros establezcan
diversos incentivos para la participación de los agricultores en la red de datos, incluidas
contribuciones financieras.
•

Obtención y uso de asesoramiento especializado

Para preparar la propuesta de la RDSA, se consultó a los miembros del Comité RICA y a los
grupos de trabajo específicos.
•

Evaluación de impacto

Habida cuenta del carácter altamente técnico de la iniciativa y las limitadas opciones políticas
de la Comisión, no se consideró necesaria una evaluación de impacto. La evaluación de
impacto que acompaña a las propuestas legislativas de 2018 para la PAC posterior a 2020
señaló la necesidad de adaptar y reforzar las fuentes de datos existentes para adecuarlas mejor
a la nueva política, así como la necesidad de mejorar la calidad de los datos, especialmente en
relación con los indicadores relacionados con el agroambiente, la biodiversidad y el clima. La
evaluación de impacto también sugirió ampliar la cobertura de la RICA para ofrecer la mejor
representación posible de las explotaciones agrícolas orientadas al mercado y especificó
también que puede ser necesaria una revisión de las variables de la ficha de explotación
(teniendo también en cuenta las recomendaciones del proyecto FLINT 9) y de la manera en
que se organiza la participación de los beneficiarios de la PAC en la recogida de datos de la
RICA.
• Adecuación regulatoria y simplificación

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Para convertir la RICA en la RDSA, se consideró que la simplificación y la reducción de la
carga eran un componente central de la iniciativa, junto con la sostenibilidad. El objetivo ha
sido identificar los ámbitos en los que pueden simplificarse los métodos de recogida de datos
y reducirse los costes en consecuencia.
En primer lugar, hay que reconocer que los métodos de recogida de datos varían
considerablemente de un Estado miembro a otro, ya que estos pueden elegir el método más
adecuado para recoger los datos de la RICA de las explotaciones. Además, no existe un
cuadro detallado del método o métodos de recogida de datos de cada Estado miembro junto
9

ES

LEI- WUR et al. (2016) Farm Level Indicators for New Topics in policy evaluation project (FLINT)
[proyecto sobre Indicadores a nivel de las explotaciones agrícolas sobre nuevos temas incluidos en la
evaluación de las políticas], proyecto financiado por el 7.º PM.

5
133357

ES

con un cuadro general de los costes y las cargas. Por lo tanto, para este ejercicio de
simplificación y reducción de la carga se tuvieron en cuenta los más recientes estudios y
proyectos (su lista general figura más adelante), así como los resultados pertinentes de las
actividades de consulta. Basándose en ellos, más adelante se proponen algunas vías de
simplificación y reducción de la carga. Con todo, en última instancia, corresponderá a los
Estados miembros elegir la vía o vías más adecuadas, junto con el método o métodos de
recogida de datos de la RDSA para la recogida de variables medioambientales y sociales
adicionales.
1. El estudio «Coste y buenas prácticas para la recogida de datos de la RICA» se llevó a cabo
y se publicó en 201510. El principal objetivo de este estudio era examinar los métodos para la
recogida de datos de la RICA y sus costes en los Estados miembros, teniendo en cuenta el uso
de los datos en beneficio de los agricultores participantes, así como una mejor elaboración de
las políticas. Los resultados de este estudio confirman que no existe un método uniforme de
recogida de los datos de la RICA; cada Estado miembro elige su propia forma de recopilar los
datos. De resultas de ello, los costes de recogida de datos de la RICA varían
considerablemente de un Estado miembro a otro11. El estudio presenta tres factores
principales de diferencia de costes:
1) la escala y el tamaño de la muestra de la RICA (por ejemplo, Malta recoge datos de
536 explotaciones agrícolas, mientras que Polonia los recoge de 12 100 explotaciones),
2) los diferentes métodos aplicados para recopilar los datos de la RICA (por ejemplo,
datos recogidos directamente por el órgano de enlace de la RICA o a través de empresas
de contabilidad privadas contratadas) y
3) factores externos, como los diferentes niveles salariales entre los Estados miembros y
los distintos tamaños medios de las explotaciones dentro del campo de observación de
la RICA.
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La elección de la metodología de recogida de datos puede compensar, al menos en cierta
medida, los costes más elevados derivados de mayores niveles salariales y mayor escala en
cuanto al número de explotaciones agrícolas. La forma más eficiente de recopilar datos en
términos de costes públicos es extraerlos de contabilidades existentes (elaboradas a coste
privado). Al mismo tiempo, este método parece ser el menos flexible. Cuando no se disponga
de datos medioambientales y sociales en las contabilidades existentes, el método de recogida
de datos para la RDSA puede necesitar ajustes o cambios. Por último, el estudio especifica
que añadir o suprimir una variable adicional no tiene un impacto enorme en la relación de los
costes totales de recogida de datos por número de variables. Con el marco del sistema
establecido, los costes anuales son principalmente costes fijos (relacionados con la
configuración y la realización de la encuesta, incluidos los recursos humanos, la formación y
el sistema informático) y los costes variables específicos (p. ej., actualización de las
instrucciones, adición de un código específico) son menores.

10

11

ES

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agriculturalpolicy/cmef/regulation-and-simplification/cost-and-good-practices-fadn-data-collection_en
Según el estudio, el coste público total para el presupuesto de los Estados miembros de la EU-28,
promediado para el período 2012-14, fue levemente superior a 58 millones EUR. A nivel de la EU-28,
un nivel de coste medio (ponderado) es 678 EUR por ficha de explotación cumplimentada, pero con una
variación considerable entre Estados miembros, que va desde una media (2012-14) de 107 EUR en
Bulgaria y de 156 EUR en Rumanía, hasta los 2 905 EUR de Bélgica.
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2. El proyecto de investigación FLINT12 definió indicadores a nivel de explotación para
mejorar la evaluación de las políticas sobre (entre otras cosas) la condicionalidad, la
sostenibilidad y la innovación en la PAC. La recogida de datos sobre estos indicadores estaba
conectada a la RICA en una red piloto en varios países europeos. Los resultados de este
proyecto 1) confirman que el sistema basado en la RICA es una herramienta eficaz y
adecuada para recopilar datos medioambientales y sociales adicionales a nivel de las
explotaciones agrícolas; 2) constituyen una base sólida de evidencias científicas, junto con
listas de posibles nuevas variables, ejemplos de cómo recopilar datos para estas nuevas
variables, e identifican cuellos de botella en la aplicación13, así como beneficios analíticos14.
3. El estudio sobre los costes de la extensión de la RICA a la RDSA15 es una actualización de
dos estudios anteriormente descritos. Proporciona un análisis de los costes adicionales de
añadir los «datos FLINT»16 al actual conjunto de datos de la RICA. Calcula que el coste
medio de la recogida de datos de la RICA en la UE asciende a 750 EUR por ficha de
explotación, mientras que los costes de la extensión de la RICA a la RDSA (añadiendo todos
los datos FLINT) aumentarían los costes a 1 040 EUR por ficha de explotación, es decir, un
aumento de cerca del 40 %. Este estudio confirmó los resultados del estudio de 2015, y
muestra grandes diferencias entre países en cuanto a los costes actuales de la recogida de
datos de la RICA, así como los costes adicionales previstos relacionados con la conversión de
la RICA en la RDSA. El estudio también confirmó que algunos Estados miembros ya han
recopilado algunas variables sobre sostenibilidad previstas para la RDSA, aunque otros no lo
han hecho y, por lo tanto, pueden enfrentarse a costes iniciales más elevados. Por lo tanto, el
gasto total de la recogida de datos no se puede comparar directamente entre Estados
miembros. En última instancia, los cambios estimados en los costes reflejan una gran
variedad, del + 10 % y el + 11 % en países como Irlanda y los Países Bajos, hasta el + 124 %
y el + 225 % en Francia y Malta, respectivamente17. No obstante, hay que añadir que este
12

13

14

15

16
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FLINT: Indicadores a nivel de las explotaciones agrícolas sobre nuevos temas incluidos en la
evaluación de las políticas https://www.flint-fp7.eu/
Cuellos de botella en la aplicación de FLINT: aumento significativo de los costes si se van a aplicar
todos los indicadores. Para compensar, una de las posibles soluciones consistiría en reducir la muestra
de 85 000 explotaciones a 55 000 explotaciones. Pero esta opción daría lugar a estimaciones poco
fiables en algunos Estados miembros. Otro cuello de botella es la aplicación de diferentes métodos de
recogida de datos a nivel de explotación en los Estados miembros; para algunos Estados miembros
(sobre todo cuando participan empresas de contabilidad), parece más difícil o costoso añadir variables
adicionales.
Los posibles beneficios analíticos destacados en el proyecto FLINT serían la reutilización de los
datos / información existentes, la recogida de datos de sostenibilidad en función de un registro sistémico
que, a más largo plazo, reduce la carga administrativa y aumenta la calidad y, por último, los datos
adicionales sobre sostenibilidad que permiten que los nuevos tipos de evaluación e investigación de
políticas sean mejores.
Coste de la extensión del ámbito de la Red de Información Contable Agrícola a la Red de Datos de
Sostenibilidad Agrícola: Pruebas empíricas https://edepot.wur.nl/551988
Datos FLINT: una lista de aproximadamente 70 elementos de datos específicos para describir 31 temas
de sostenibilidad pertinentes de acuerdo con las dimensiones medioambiental, económica y social.
Los costes por Estado miembro también varían en términos absolutos. Están influenciados por la
metodología de recogida de datos aplicada, la medida en que los datos FLINT ya formasen parte de los
sistemas nacionales de la RICA, el número de temas indicadores FLINT pertinentes en el país (por
ejemplo: prácticamente no hay plaguicidas en los cultivos en la muestra irlandesa de la RICA donde
predomina el ganado), así como el tipo y el tamaño de una explotación determinada. Además, los costes
de establecimiento se tienen en cuenta en el estudio, pero difieren considerablemente de un Estado
miembro a otro. Los estudios clasifican a los Estados miembros de acuerdo con los 3 tipos siguientes:
1) como los Países Bajos/Irlanda: ya hay muchos datos disponibles y los datos FLINT han sido
recogidos en el mismo proceso que los de la RICA; 2) como Polonia/Hungría: no hay muchos datos
disponibles y los datos FLINT han sido recogidos en el mismo proceso que los de la RICA; y 3) como
Francia/Grecia: no hay muchos datos disponibles y los datos FLINT han sido recogidos en otra visita a
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cálculo de costes incluye la suma de todas las 70 variables previstas en el proyecto FLINT,
mientras que la propuesta de conversión de la RICA en la RDSA no pretende añadir tantas
variables y además la adición de variables será progresiva a lo largo del tiempo. En primer
lugar, la extensión a la RDSA se hará de forma gradual. En segundo lugar, según la
estimación inicial, la extensión consideraría una gama de 5 a 25 nuevas variables, que se
evaluarían más a fondo con el análisis en curso del proyecto piloto descrito en el punto 4
siguiente, y tendría también en cuenta la evolución del marco jurídico tras la Estrategia «De la
Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad. Además, el estudio no tiene en cuenta
los beneficios derivados del proceso de simplificación, así como las interconexiones y la
puesta en común de datos con otras bases de datos. Como consecuencia de ello, puede
estimarse que los costes de la extensión a la RDSA serán mucho más bajos que en el estudio
mencionado.
4. En el marco de un proyecto piloto en curso18 se llevarán a cabo análisis y se proporcionará
información detallada sobre las variables de sostenibilidad y sus fuentes de datos para cada
Estado miembro. Como ya se ha indicado, los métodos de recogida de datos dependen de la
opción elegida por el Estado miembro. Por lo tanto, este proyecto piloto proporcionará una
evaluación del método o métodos de recogida de datos aplicados para recopilar datos de
sostenibilidad para cada Estado miembro y mostrará cómo están (o pueden estar) conectados
al sistema de recopilación de datos de la RICA. Los resultados describirán la situación en
cada Estado miembro y proporcionarán una estimación razonable de la carga administrativa y
los costes relacionados con su recogida de datos19. Estos resultados se incorporarán
directamente al trabajo sobre el Derecho derivado de la RDSA.
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La propuesta de la RDSA tiene por objeto reducir los costes y la carga administrativa para los
agricultores y los Estados miembros en una perspectiva a largo plazo. Sobre la base de los
resultados y análisis, en la propuesta se tienen en cuenta los siguientes elementos:

18

19
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1)

Partir de buenas bases. La recopilación de datos sobre sostenibilidad, ya sea
dentro o fuera de la RICA, generará costes. Utilizar el sistema de la RICA ya
bien establecido y su red es una opción más rentable para recopilar datos
medioambientales y sociales adicionales a escala de las explotaciones agrícolas
para evaluar la política de la UE, en lugar de crear una nueva base de datos
aparte y complementaria. Los datos económicos de la RICA son un requisito
de la política de la UE. Por lo tanto, seguirán existiendo costes y cargas
relacionados con el mantenimiento y la mejora de la RICA. Además,
aumentaría el riesgo de que disminuya la pertinencia de una RICA de
dimensión puramente económica.

2)

Cambios en el tiempo. La conversión de la RICA en la RDSA es un proceso
que llevará tiempo. Aunque se estima que 2025 será el primer año de recogida
de nuevos datos, el número de nuevas variables será limitado en un primer

la explotación agrícola; Ejemplos de los costes estimados para determinados Estados miembros (en
términos absolutos, EUR por explotación, correspondiendo al primer elemento el coste estimado de los
datos actuales de la RICA, al segundo elemento los costes combinados de los datos de la RICA y de
FLINT): Irlanda (1 000 EUR y 1 104 EUR, respectivamente), Países Bajos (3 000 EUR y 3 333 EUR),
Polonia (656 EUR y 860 EUR), Hungría (500 EUR y 566 EUR), Francia (500 EUR y 1 119 EUR),
Grecia (1 273 EUR y 1 910 EUR).
El proyecto piloto IPM2-FSDN comenzó en diciembre de 2021 y finalizará en noviembre de 2023. Las
especificaciones
técnicas
están
disponibles
en
la
siguiente
dirección:
https://etendering.ted.europa.eu/document/document-file-download.html?docFileId=111485
Está previsto un importante documento intermedio para octubre de 2022. Consistirá en el análisis de los
temas medioambientales y sociales de los Estados miembros y de sus fuentes de datos, así como en el
análisis de los métodos actuales de recogida de datos, y también de los futuros temas de la RDSA.
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momento. La estimación inicial indica que el número de nuevas variables se
situaría entre 5 y 25.
3)

La interoperabilidad ayuda. La RDSA fomentará la reutilización de los datos
ya disponibles en otras bases de datos y fuentes (por ejemplo, enlaces con el
SIGC u otras bases de datos pertinentes de los institutos nacionales de
estadística). A más largo plazo, esto reducirá los costes de la recogida de datos
para los Estados miembros y, al mismo tiempo, reducirá la carga de los
agricultores (es decir, una sola recogida de datos de las explotaciones y su
utilización múltiples veces).

4)

Utilización de métodos de recogida de datos modernos y digitales. La RDSA
promoverá el uso de herramientas alternativas, modernas y digitales para
recopilar datos. El análisis de la simplificación y modernización de la RICA
puso de manifiesto algunos ámbitos donde era posible la reducción de costes y
cargas mediante el uso de herramientas modernas (por ejemplo, relacionadas
con la geolocalización). Además, la recogida de datos a distancia (por ejemplo,
el uso de satélites o la medición por sensores) y su conexión con otros datos
administrativos disponibles puede reducir aún más los costes y la carga tanto
para los Estados miembros como para los agricultores (por ejemplo, ahorro de
costes, ya que se necesitará menos contacto con los agricultores, reutilización
de información ya disponible). Se llevará a cabo un trabajo más detallado
cuando se revise el Derecho derivado.

5)

Opción de recogida anual o periódica. La iniciativa RDSA prevé distinguir
entre recogida de datos anual y periódica (cada pocos años), ya que es posible
que no sea necesario recopilar algunas variables todos los años. Por lo tanto, se
ahorrarán algunos costes con este enfoque y se espera que un plazo más largo
para las recogidas periódicas ayude a planificar mejor estas recopilaciones de
datos.

6)

Apoyo financiero a los Estados miembros y a los agricultores. El presupuesto
de la UE ya contribuye a la recogida de datos de la RICA a través de la
retribución a tanto alzado de la UE. En cuanto a la RDSA, con el fin de ayudar
a los Estados miembros a cubrir los costes iniciales derivados de la conversión,
está previsto que el presupuesto de la UE contribuya financieramente a la
creación y modernización de los sistemas de los Estados miembros. Además,
con objeto de incentivar a los agricultores que participen en la red de datos, los
Estados miembros estarán autorizados a pagar a los agricultores por el
suministro de datos. Al mismo tiempo, la RDSA copiará las normas
estadísticas en virtud de las que un agricultor tiene la obligación de responder a
una encuesta.

En resumen, la evaluación mencionada muestra que la conversión de la RICA en la RDSA
generará costes adicionales y cierta carga20, principalmente para los Estados miembros, a
corto plazo. Estos están relacionados principalmente con la fase inicial del proceso de
conversión, en la que puede ser necesario realizar determinadas modificaciones de los
métodos de recogida de datos o ajustes informáticos en algunos Estados miembros. Sin
20

ES

Como se especifica en el análisis, para ese momento no es posible proporcionar cifras concretas, ya que
los costes principales están relacionados con los posibles ajustes del método de recogida de datos. Los
métodos y los costes asociados varían considerablemente de un Estado miembro a otro. El actual
proyecto piloto IPM2-FSDN aportará más información y estimaciones sobre este asunto, como muy
pronto en otoño de 2022.
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embargo, en una perspectiva a más largo plazo, se considera que los costes y las cargas
disminuirán tanto para los Estados miembros como para los agricultores.
•

Derechos fundamentales

La propuesta incrementa la protección de derechos fundamentales relativos al refuerzo de las
normas en materia de protección de datos personales, mejorando el nivel de cumplimiento de
los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
4.

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

El artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1217/2009 especifica que el presupuesto de la UE
cubre los costes informáticos de la Comisión, así como la contribución anual (la retribución a
tanto alzado de la UE) que cubre parte de los costes de la recogida de datos de los Estados
miembros. Cabe señalar que, en los últimos 12 años, la retribución a tanto alzado de la UE ha
aumentado ligeramente21. Sin embargo, este aumento no cubrió plenamente la inflación
durante ese período. Además, se consideró que la contribución de la UE solo cubre hasta el
30 % de los costes de recogida de datos de los Estados miembros22.
Con respecto al presupuesto de la UE, la propuesta de la RDSA tiene por objeto extender y
modificar el ámbito de aplicación actual:
1)

diferenciando los presupuestos para las encuestas regulares y especiales,

2)

permitiendo la financiación del diseño y modernización de los sistemas de recogida
de datos de la RDSA de los Estados miembros y sus ajustes informáticos,

3)

incentivando la participación de las explotaciones al permitir a los Estados miembros
una asignación diferente de las retribuciones en relación con el valor de producción
estándar de la explotación,

4)

permitiendo a los Estados miembros establecer incentivos para la participación de los
agricultores en la red de datos mediante, por ejemplo, una contribución financiera a
los agricultores.

En total, el presupuesto de la RICA de la UE para 2022 asciende a 16,7 millones EUR. Está
previsto que el presupuesto de la RICA aumente para cubrir las citadas extensiones del ámbito
de aplicación. Sin embargo, dado que el importe final depende en gran medida de la forma y
los detalles del Derecho derivado, el importe no puede evaluarse debidamente en esta fase.
5.

OTROS ELEMENTOS

•

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
Verificación:
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Se espera que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten lo antes posible el Reglamento
propuesto, y que la Comisión adopte las medidas de aplicación poco después. El Reglamento
será directamente aplicable en todos los Estados miembros, sin necesidad de un plan de
ejecución.
21

22

ES

En 2010 correspondía a 155 EUR por ficha de explotación. En la actualidad (2022) es de hasta
180 EUR por ficha de explotación. De hecho, a partir de 2015 hay dos partes en la retribución, a saber:
una parte fija de 160 EUR y una prima de hasta 20 EUR, cuyo pago depende de la presentación a
tiempo de los datos y de su calidad. En el último año pagado (2019), solo 14 Estados miembros de un
total de 28 recibieron una parte del pago de la prima de la retribución.
Sobre la base de la evaluación de algunos Estados miembros, la retribución a tanto alzado de la UE
cubre los costes de recogida de datos de la RICA: en Dinamarca en un 23,6 %, en Portugal en un 30 %,
en Francia en un 29,5 %, y en Polonia en un 22 %.
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Los Estados miembros tendrán que facilitar datos a la Comisión a partir de 2026 (para el
ejercicio contable de 2025).
•

Documentos explicativos (para las directivas)

No aplicable.
•

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

La modificación propuesta se aplica a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter, 6, 7, 8, 16, 17, 19
y 19 bis del Reglamento (UE) n.º 1217/2009, a fin de convertir la RICA en RDSA
extendiendo el ámbito de aplicación de la recopilación de datos para abarcar la dimensión
medioambiental y social, además de la dimensión económica; simplificando y modernizando
el actual conjunto de datos; motivando a los agricultores para que participen en la red de
datos; y ayudando a los Estados miembros en el proceso de recogida de datos (por ejemplo,
interconexiones con otras bases de datos pertinentes, contribuyendo al proceso de
conversión).
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2022/0192 (COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo en lo relativo a la
conversión de la Red de Información Contable Agrícola en una Red de Datos de
Sostenibilidad Agrícola

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43,
apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,
Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)

El desarrollo del sector agrícola de la Unión y de la política agrícola común exige
información objetiva y pertinente sobre el rendimiento y la sostenibilidad de las
explotaciones agrícolas de la Unión. La Red de Información Contable Agrícola
(RICA) fue creada por el Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo3.

(2)

En la evaluación de impacto de la Comisión en apoyo de las propuestas legislativas de
2018 para la política agrícola común (PAC) posterior a 2020 4, se identificó la
necesidad de mejorar la recogida de datos a nivel de las explotaciones.

1

DO C de , p. .
DO C de , p. .
Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por el que se crea una red de
información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Unión
Europea (DO L 328 de 15.12.2009, p. 27).
SWD(2018) 301 final, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión - Evaluación de impacto Propuestas de
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas de ayuda a los
planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común
(planes estratégicos de la PAC) y financiar el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se derogan el Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la gestión y el seguimiento
de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (UE) n.º
1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º
1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014,

2
3

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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(3)

En su Comunicación, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia ‘De la granja a la
mesa’ para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio
ambiente» (Estrategia De la Granja a la Mesa), la Comisión anunció su intención de
convertir la Red de Información Contable Agrícola (RICA) en una Red de Datos de
Sostenibilidad Agrícola (RDSA), con objeto de recoger datos sobre sostenibilidad a
nivel de las explotaciones agrícolas. La conversión también contribuirá a la mejora de
los servicios de asesoramiento a los agricultores y a la evaluación comparativa del
rendimiento de las explotaciones.

(4)

La sostenibilidad de las explotaciones agrícolas se evalúa en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en torno a tres aspectos principales:
económicos, ambientales y sociales. En la actualidad, los datos se recogen
principalmente para evaluar los aspectos económicos de las explotaciones agrícolas,
mientras que existe la necesidad de evaluar la sostenibilidad global de la explotación,
incluidos datos medioambientales relacionados con el suelo, el aire, el agua y la
biodiversidad, así como datos que cubran la dimensión social de la agricultura. La
conversión de la RICA en la RDSA permitirá establecer una evaluación comparativa
del rendimiento de las explotaciones con las medias regionales, nacionales y
sectoriales. En lo que respecta a los datos contables, las contabilidades de
explotaciones agrícolas constituyen la principal fuente de datos para la determinación
de las rentas en las explotaciones agrícolas o para el análisis del funcionamiento
económico de las mismas. La información recogida también podrá utilizarse para
prestar servicios de asesoramiento personalizado e información de retorno a los
agricultores con el fin de mejorar la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas.

(5)

Esos objetivos solo podrán alcanzarse mediante una red de la Unión para la recogida
de datos agrícolas en materia de sostenibilidad (en lo sucesivo la «red de datos»),
basada en los recopiladores de datos existentes en cada Estado miembro, que cuente
con la confianza de los interesados. Los Estados miembros o las autoridades
nacionales responsables deben esforzarse por modernizar los modos de recogida de
datos en la medida de lo posible. Con el fin de reducir la carga para los agricultores y
los recopiladores de datos, para evitar la duplicación de las solicitudes de datos y
enriquecer el conjunto de datos de la RDSA, debe aplicarse el principio de realizar la
recogida de datos una sola vez y reutilizarlos en múltiples ocasiones. Se tendrá en
cuenta la Directiva relativa a los datos abiertos5. Debe promoverse el uso de
soluciones digitales, incluida la reutilización de datos y la puesta en común de datos
con otras fuentes. Conviene prever la extensión del sistema basado exclusivamente en
las oficinas contables agrícolas con el fin de recoger variables medioambientales y
sociales y de que la recogida de datos pueda basarse tanto en encuestas regulares como
especiales, en función de las necesidades de información.

(6)

Por lo que respecta al campo de observación establecido en el artículo 5 del
Reglamento (CE) n.º 1217/2009, se mantendrán los principales criterios en lo relativo
a la representatividad de los datos contables y los criterios de selección para las
encuestas regulares, añadiendo al mismo tiempo información adicional en lo relativo a

5

ES

sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas
de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas
específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º
229/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas
menores del mar Egeo.
Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los
datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. PE/28/2019/REV/1.
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los demás aspectos de la sostenibilidad y teniendo en cuenta que la encuesta resultante
puede no ser representativa con respecto a las variables medioambientales o sociales.
En función de las necesidades de recogida de dicha información, podrán organizarse
encuestas especiales con diferentes criterios de selección y periodicidad, incluidas
encuestas puntuales o periódicas (cada pocos años).
(7)

Al enviar los datos relativos a las explotaciones contables a escala de la Unión, los
Estados miembros deben proporcionar un identificador de la explotación que permita
la identificación a nivel de explotación con el fin de garantizar la puesta en común de
datos a escala de la Unión. El objetivo de este intercambio de información es mejorar
la capacidad de analizar las cuestiones relativas a la sostenibilidad.

(8)

En caso de que la Comisión o los órganos de enlace compartan datos individuales, es
de suma importancia garantizar la protección de datos y dar garantías a los agricultores
de que sus datos y todos los demás detalles individuales obtenidos en virtud del
presente Reglamento serán anonimizados o seudonimizados para evitar su
identificación, tanto respecto de las personas físicas como de las jurídicas.

(9)

Los datos deben recogerse a nivel del Estado miembro y deben ser seudonimizados
con el número de identificación. Solo deben transmitirse a la Comisión los datos
seudonimizados. Debe preverse que el acceso a estos datos solo pueda ser concedido a
las autoridades competentes en casos específicos y de conformidad con el Derecho
internacional, de la Unión y nacional. Los procedimientos que deben seguirse y las
condiciones que deben cumplirse para acceder a los datos de conformidad con los
requisitos de necesidad y proporcionalidad deben definirse con arreglo al Derecho
internacional, de la Unión y nacional, y en particular a la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.

(10)

Deben adoptarse todas las medidas necesarias para evitar la desanonimización y la
deseudonimización, pero podría ocurrir que los datos puedan divulgarse debido a
investigaciones adicionales y a divulgación de datos fuera del control de la Comisión.
En esos casos, los datos deben considerarse datos personales y deben aplicarse los
Reglamentos (UE) 2016/6796 y (UE) 2018/17257 del Parlamento Europeo y del
Consejo. Los datos se recogen en relación con las explotaciones agrícolas, sin tener en
cuenta si son propiedad de personas físicas o jurídicas. Por consiguiente, las garantías
de protección de datos deben extenderse a las personas jurídicas. Además, por lo que
respecta al desarrollo, la producción y la difusión de estadísticas europeas, deben
respetarse los principios del Reglamento (CE) n.º 223/20098.

6

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se
derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018,
p. 39).
Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo
a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008, relativo a la
transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por
el secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo, sobre la estadística comunitaria, y la
Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de
las Comunidades Europeas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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(11)

Con el fin de garantizar la protección de datos, deben establecerse normas detalladas
en materia de gestión de datos. Por consiguiente, la Comisión debe estar facultada para
adoptar actos delegados que complementen los elementos no esenciales del
Reglamento (CE) n.º 1217/2009 a fin de incluir en él las normas sobre el proceso de
gestión de datos, en particular el identificador de la explotación, el almacenamiento de
datos, la calidad y validación de los datos, el uso de los datos, el acceso a los datos
primarios y su transmisión, el tratamiento de datos primarios, la combinación de datos
con otras fuentes de datos, el procedimiento para garantizar la disponibilidad de datos
individualizados y agregados, los sistemas compatibles de almacenamiento e
intercambio de datos, la revisión de la negativa a facilitar datos, las obligaciones
impuestas a los usuarios finales de datos científicos y otras partes interesadas.

(12)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del Reglamento (CE)
n.º 1217/2009, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar
actos de ejecución sobre la gestión específica de las encuestas regulares y especiales,
así como con respecto a las normas específicas de protección de datos.

(13)

Con la extensión del ámbito de aplicación de la RDSA, es preciso adaptar las normas
presupuestarias, incluida la gestión diferenciada de las encuestas regulares y
especiales. El presupuesto de la Unión debe financiar el establecimiento y la
modernización de los sistemas de los Estados miembros para adaptarlos al ámbito de
aplicación y a la gestión revisados de la RDSA. Los Estados miembros podrán prever
una asignación relacionada con el valor de producción estándar de la explotación
agrícola. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de fijar incentivos para la
participación de los agricultores en la red de datos, como contribuciones financieras,
información de retorno sobre el rendimiento de las explotaciones con la vista puesta en
la mejora de las prácticas agrícolas sostenibles, o asesoramiento específico basado en
la información de la RDSA.

(14)

Teniendo en cuenta que algunos Estados miembros tienen problemas en cuanto a la
participación de los agricultores en la red de datos, algunos de ellos ya han incluido el
sistema RICA en el marco de las estadísticas nacionales, que establecen la obligación
de los agricultores de facilitar la información solicitada. Cuando sean seleccionados
como explotación contable, los agricultores deben facilitar los datos; los Estados
miembros deben tener la posibilidad de adoptar normas nacionales para tratar los casos
de explotaciones contables que incumplan dicha obligación.

(15)

El nombre del Comité de la Red de Información Contable Agrícola debe modificarse
para reflejar los cambios en el Reglamento actual. No obstante, el Comité actual debe
seguir existiendo con las mismas funciones, adaptándose al nuevo ámbito de
aplicación de la red de datos.

(16) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1217/2009 en consecuencia.
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CE) n.º 1217/2009 se modifica como sigue:
1)

ES

El título del Reglamento se sustituye por el texto siguiente:
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«Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por el que se crea
una red de recogida de datos de sostenibilidad de las explotaciones agrícolas en la Unión
Europea».
2)

El título del capítulo I se sustituye por el texto siguiente:

«CREACIÓN DE UNA RED DE DATOS DE SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA DE LA
UNIÓN».
3)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

CSV: BOPGDSPG-Fkfjn4ZHC-7
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«Artículo 1
1. Se crea una red de datos de sostenibilidad agrícola de la Unión (‘RDSA’ o ‘red de datos’)
para recopilar datos económicos, medioambientales y sociales a nivel de las explotaciones
agrícolas.
2. Los datos obtenidos en virtud del presente Reglamento contribuirán a la evaluación de la
sostenibilidad de la agricultura de la UE.
3. Los datos de la RDSA se pondrán a disposición del público de manera coherente con los
artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los
Reglamentos (UE) 2016/679 * y 2018/1725 **.
4. Cuando proceda, el tratamiento, la gestión y el uso de los datos recogidos en virtud del
presente Reglamento se ajustarán a lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2016/679, (UE)
2018/1725 y (CE) 223/2009 ***.».
*
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
**
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la
Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
*** Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo
de 2009, relativo a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom)
n.º 1101/2008, relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas
de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del
Consejo, sobre la estadística comunitaria, y la Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo
por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO L
87 de 31.3.2009, p. 164).».

4)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 2

ES
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Para la aplicación del presente Reglamento se entenderá por:
a) "agricultor", la persona física que lleve la gestión habitual y diaria de la explotación
agrícola;
b) "explotación", una empresa del sector agrícola, en el sentido en que se utiliza con carácter
general en el contexto de las encuestas y censos agrícolas de la Unión;
c) "clase de explotación", un conjunto de explotaciones agrícolas que pertenecen a las mismas
clases de orientación técnico-económica y de dimensión económica de la explotación tal
como se define en la tipología de la Unión de las explotaciones agrícolas definida en el
artículo 5 ter;
d) "ficha de explotación", el cuestionario cumplimentado con los datos de una explotación
agrícola de acuerdo con la metodología común de la RDSA;
e) "explotación contable", toda explotación agrícola que haga fichas de explotación a efectos
de la red de datos;
f) "circunscripción de la Red de Datos de Sostenibilidad Agrícola" o "circunscripción RDSA",
el territorio de un Estado miembro, o parte del territorio de un Estado miembro, delimitado
para la selección de las explotaciones contables;
g) "datos RDSA", datos económicos, medioambientales y sociales a nivel de las explotaciones
agrícolas relativos a las explotaciones agrícolas obtenidos a partir de contabilidades y/o de
otras fuentes de datos recogidos de forma sistemática y regular;
h) "producción estándar", el valor estándar de la producción bruta;
i) "datos personales", los datos personales tal como se definen en los Reglamentos (UE)
2016/679 y (UE) 2018/1725, si bien extendiéndose la protección a los intereses legítimos de
los agricultores que sean personas jurídicas;
j) "identificador de la explotación", el número de identificación único de una explotación
individual, en lo que respecta al tratamiento de datos con arreglo al presente Reglamento;
k) "tratamiento de datos", cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas con datos
de personas, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1725;
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l) "datos primarios", los datos referidos a explotaciones agrícolas individuales, personas
físicas o jurídicas o muestras individuales;
m) "metadatos", los datos que ofrecen información cualitativa y cuantitativa sobre los datos
primarios recopilados;
n) "datos anonimizados", los datos basados en datos primarios y cuya forma no permita la
identificación directa o indirecta de las personas físicas o jurídicas;
o) "datos seudonimizados", los datos personales que ya no puedan atribuirse a un interesado
concreto sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure
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por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los
datos personales no se atribuyan a una persona física o jurídica identificada o identificable;
p) "datos agregados", el resultado de sintetizar los datos primarios o detallados para fines
analíticos específicos.».
5)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 2 bis
La lista de las circunscripciones RDSA figura en el anexo I.».
6)

En el artículo 3, el término "RICA" se sustituye por el término "RDSA".

7)

El título del capítulo II se sustituye por el texto siguiente:

«DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS RENTAS DE LAS EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS Y RECOGIDA DE OTROS DATOS DE SOSTENIBILIDAD».
8)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 4
1. El presente capítulo se aplicará a la recopilación de datos contables y otros datos de
sostenibilidad. Los datos RDSA serán recopilados por medio de encuestas regulares y
encuestas especiales.
2. La autoridad competente para la RDSA podrá utilizar otras fuentes de datos a fin de recoger
y reutilizar datos con objeto de alimentar las encuestas de la RDSA.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 19 bis
que complementen el presente Reglamento con las normas relativas al proceso de gestión de
datos, en particular el identificador de la explotación, el almacenamiento de datos, la calidad y
validación de los datos, el uso de los datos, el acceso a los datos primarios y su transmisión, el
tratamiento de datos primarios, la combinación de datos con otras fuentes de datos, el
procedimiento para garantizar la disponibilidad de datos detallados y agregados, los sistemas
compatibles de almacenamiento e intercambio de datos, la revisión de la negativa a facilitar
datos, las obligaciones para los usuarios finales de datos científicos y otras partes interesadas.
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4. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan y actualicen la forma y el
contenido de las encuestas comunes regulares y especiales, así como los métodos y requisitos
para la reutilización y la puesta en común de datos. Estos actos de ejecución se adoptarán de
conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 19 ter, apartado 2.».
9)

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5
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1. El campo de observación comprenderá las explotaciones agrícolas que tengan una
dimensión económica igual o superior a un umbral dado, expresado en euros y
correspondiente a uno de los límites inferiores de las clases de dimensión económica de la
tipología de la Unión relativa a las explotaciones agrícolas definida en el artículo 5 ter.
La Comisión está facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 19
bis, que complementen el presente Reglamento con normas relativas a la fijación del umbral a
que se refiere el párrafo primero del presente apartado.
La Comisión adoptará, sobre la base de la información recibida de los Estados miembros, los
actos de ejecución que fijen el umbral establecido en el párrafo primero. Estos actos de
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el
artículo 19 ter, apartado 2.
2. Se seleccionarán como explotaciones contables las explotaciones agrícolas que:
a) estén cubiertas por el campo de observación a que se refiere el apartado 1;
b) sean representativas, junto con las demás explotaciones y en cada circunscripción RDSA,
del campo de observación.
3. La explotación agrícola que sea considerada explotación contable en el plan de selección de
las explotaciones contables deberá facilitar los datos solicitados.
4. Los Estados miembros podrán adoptar normas nacionales para tratar los posibles casos de
incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3.».
10)

El artículo 5 bis se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
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«Cada Estado miembro elaborará un plan de selección de explotaciones contables que
garantice una muestra contable representativa del campo de observación e incluya tanto
encuestas regulares como, si procede, encuestas especiales.»;
b)

en los apartados 2 y 3, el término "RICA" se sustituye por el término "RDSA".

11)

En el artículo 5 ter, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las explotaciones agrícolas se clasificarán de manera uniforme de acuerdo con la
tipología de la Unión para las explotaciones agrícolas, tales como su tipo de agricultura, su
dimensión económica y la importancia de otras actividades lucrativas relacionadas
directamente con ellas.
La tipología de las explotaciones agrícolas se utilizará en particular para la presentación, por
tipo de agricultura y por categoría de dimensión económica, de los datos recogidos a través de
las encuestas sobre las estructuras de las explotaciones agrícolas de la Unión y de la RDSA.».
12)

ES

El artículo 6 queda modificado como sigue:
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a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Cada Estado miembro creará un Comité nacional de la red de datos (denominado en lo
sucesivo "Comité nacional").»;
b) en el apartado 4, el término "RICA" se sustituye por el término "RDSA";».
13)

En el artículo 7, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Cada Estado miembro designará un órgano de enlace que desempeñe las tareas siguientes:
a) informar al Comité nacional, a los Comités regionales y a los recopiladores de datos, como
las oficinas contables, sobre el marco regulador aplicable y velar por la correcta ejecución del
mismo;
b) elaborar el plan de selección de las explotaciones contables, someterlo a la aprobación del
Comité nacional y remitirlo a continuación a la Comisión;
c) establecer:
i) la lista de las explotaciones contables;
ii) en su caso, la lista de los recopiladores de datos con capacidad para cumplimentar la ficha
de explotación;
d) reunir las fichas de explotación que le envíen los recopiladores de datos, incluyendo los
datos obtenidos a partir de otras fuentes;
e) verificar que las fichas de explotación hayan sido debidamente cumplimentadas;
f) remitir a la Comisión las fichas de explotación debidamente cumplimentadas en el formato
requerido y en el plazo fijado;
g) remitir al Comité nacional, a los Comités regionales y a los recopiladores de datos las
solicitudes de información previstas en el artículo 17, y remitir a la Comisión las respuestas
correspondientes;
h) poner a disposición los resultados obtenidos para asesorar e informar a los agricultores
sobre su rendimiento en materia de sostenibilidad.».
14.

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:
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«Artículo 8
1. A cada explotación contable se le asignará una ficha de explotación individual y se la
identificará mediante un identificador de la explotación.
2. Cada ficha de explotación debidamente cumplimentada contendrá datos que permitan:
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a) caracterizar la explotación contable mediante los principales elementos de sus factores de
producción,
b) valorar la renta de la explotación bajo sus diferentes aspectos;
c) evaluar la sostenibilidad económica, medioambiental y social de la explotación;
d) realizar pruebas de la veracidad de su contenido, mediante comprobaciones in situ.
3. Los datos de la ficha de explotación se referirán a una sola explotación agrícola y a un solo
año de notificación de 12 meses consecutivos, y corresponderán exclusivamente a esa
explotación agrícola. Esos datos se referirán a las actividades agrícolas de la propia
explotación y a otras actividades lucrativas relacionadas directamente con ella.
4. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 19 bis, que
complementen el presente Reglamento con normas para determinar los principales grupos de
datos contables que deben recogerse y las normas generales para su recogida.
5. Con el fin de garantizar que los datos recogidos por medio de la ficha de explotación sean
equiparables, independientemente de las explotaciones contables observadas, la Comisión
adoptará actos de ejecución que establezcan la forma y el diseño de la ficha de explotación,
así como los métodos y plazos para la transmisión de datos a la Comisión. Estos actos de
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el
artículo 19 ter, apartado 2.».
15)

El artículo 16 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 16
1. Queda prohibido utilizar, con fines fiscales, los datos individuales o cualquier otra
información individual obtenida en virtud del presente Reglamento.
2. La Comisión o los órganos de enlace podrán compartir datos individuales anonimizados o
seudonimizados para los fines establecidos en el artículo 1, siempre que se evite la
identificación de personas físicas o jurídicas.».
16)

En el artículo 17, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
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«1. El Comité nacional, los Comités regionales, el órgano de enlace y los recopiladores de
datos estarán obligados, cada uno en lo que le corresponda, a facilitar a la Comisión todos los
datos que esta les solicite en cuanto al cumplimiento de sus tareas en el marco del presente
Reglamento.
Dichas solicitudes de datos destinadas al Comité nacional, a los Comités regionales o a los
recopiladores de datos, así como las respuestas correspondientes, serán enviadas por escrito,
por mediación del órgano de enlace.».
17)

ES

El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:
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«Artículo 19
1. Los créditos consignados en el presupuesto general de la Unión dentro de la sección
Comisión cubrirán lo siguiente:
a) en relación con las encuestas regulares: una retribución a tanto alzado que se pagará a los
Estados miembros por la transmisión de las fichas de explotación debidamente
cumplimentadas y entregadas dentro del plazo fijado hasta el número máximo de
explotaciones contables establecido de conformidad con el artículo 5 bis, apartado 2. Cuando
el número total de fichas de explotación debidamente cumplimentadas y entregadas con
relación a una circunscripción RDSA o a un Estado miembro sea inferior al 80 % del número
de explotaciones contables establecido para esa circunscripción RDSA o para el Estado
miembro de que se trate, se aplicará una retribución igual al 50 % de la retribución a tanto
alzado, por cada ficha de explotación de esa circunscripción RDSA o del Estado miembro de
que se trate;
b) en relación con las encuestas especiales: una retribución a tanto alzado que se pagará a los
Estados miembros por la transmisión de las fichas de explotación debidamente
cumplimentadas y entregadas dentro del plazo fijado hasta el número máximo de
explotaciones contables establecido de conformidad con el artículo 5 bis, apartado 2. Cuando
el número total de fichas de explotación debidamente cumplimentadas y entregadas con
relación a una circunscripción RDSA o a un Estado miembro sea inferior al 80 % del número
de explotaciones contables establecido para esa circunscripción RDSA o para el Estado
miembro de que se trate, se aplicará una retribución igual al 50 % de la retribución a tanto
alzado, por cada ficha de explotación de esa circunscripción RDSA o del Estado miembro de
que se trate;
c) la totalidad de los costes correspondientes a los sistemas informáticos que utilice la
Comisión para el funcionamiento y desarrollo de la red, la recepción, verificación,
procesamiento, interoperabilidad y análisis de los datos facilitados por los Estados miembros.
Estos costes incluirán, en su caso, los costes imputables a la difusión de los resultados de
dichas operaciones, así como los costes de la realización de estudios sobre otros aspectos de la
red de información y del desarrollo de estos últimos.
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2. Los gastos relacionados con la creación y funcionamiento del Comité nacional, los Comités
regionales y los órganos de enlace no se incluirán en el presupuesto general de la Unión.
3. La Unión también podrá conceder contribuciones financieras con cargo al presupuesto
general de la Unión a los Estados miembros, con el fin de cubrir los costes de ejecución del
presente Reglamento, cuando el establecimiento del sistema de recopilación de las variables
medioambientales y sociales adicionales, incluidas la formación y la interoperabilidad entre
los sistemas de recopilación de datos, requiera adaptaciones significativas en el sistema
nacional de recopilación de datos de la RICA de un Estado miembro.
4. La retribución a tanto alzado pagadera a los Estados miembros podrá abonarse total o
parcialmente a los agricultores por su participación en las encuestas RDSA. Los Estados
miembros podrán establecer una clave de reparto específica en virtud de la cual una parte o la
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totalidad del importe pagado a los agricultores participantes dependa del valor de producción
estándar de la explotación agrícola.
5. Los Estados miembros podrán crear incentivos y ofrecérselos a los agricultores que
participen en las encuestas de la RDSA.
6. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan normas detalladas en relación
con las retribuciones a tanto alzado contempladas en el apartado 1, letras a) y b), y las
adaptaciones del sistema de recogida de datos a que se refiere el apartado 3. Estos actos de
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el
artículo 19 ter, apartado 2.».
18)

El artículo 19 bis se modifica como sigue:

a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 3, el artículo 4,
apartado 3, el artículo 5, apartado 1, el artículo 5 bis, apartado 1, el artículo 5 ter, apartados 2
y 3, y el artículo 8, apartado 3, se otorgarán a la Comisión por un período de cinco años desde
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. La Comisión elaborará un informe
sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de
cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica
duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más
tardar tres meses antes del final de cada período.»;
b)

el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán revocar en cualquier momento la delegación
de poderes a que se refieren el artículo 3, el artículo 4, apartado 3, el artículo 5, apartado 1, el
artículo 5 bis, apartado 1, el artículo 5 ter, apartados 2 y 3, y el artículo 8, apartado 3. La
Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se
especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la
validez de los actos delegados que ya estén en vigor.»;
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c)

el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, el artículo 4, apartado 3, el artículo
5, apartado 1, el artículo 5 bis, apartado 1, el artículo 5 ter, apartados 2 y 3, y el artículo 8,
apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al
Parlamento Europeo y el Consejo, ninguno de estos formula objeciones o si, antes del
vencimiento de dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la
Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del
Parlamento Europeo o del Consejo.».
19)

En el artículo 19 ter,

el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
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«1. La Comisión estará asistida por un Comité denominado ‘Comité de la Red de Datos de
Sostenibilidad Agrícola’. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE)
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo9.
20)

El anexo I se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial
de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
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Por el Parlamento Europeo
La Presidenta

9

ES

Por el Consejo
El Presidente

Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el
que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte
de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de
28.2.2011, p. 13).
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COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 22.6.2022
COM(2022) 296 final
ANNEX

ANEXO
de la
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo en lo relativo a la
conversión de la Red de Información Contable Agrícola en una Red de Datos de
Sostenibilidad Agrícola
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{SWD(2022) 166 final}
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ANEXO
«ANEXO I
Lista de las circunscripciones RDSA a que se refiere el artículo 2 bis
Bélgica
1. Vlaanderen
2. Bruxelles — Brussel
3. Wallonie
Bulgaria
1. Северозападен (Severozapaden)
2. Северен централен (Severen tsentralen)
3. Североизточен (Severoiztochen)
4. Югозападен (Yugozapaden)
5. Южен централен (Yuzhen tsentralen)
6. Югоизточен (Yugoiztochen)
Chequia
Constituye una circunscripción
Dinamarca
Constituye una circunscripción
Alemania
1. Schleswig-Holstein/Hamburg
2. Niedersachsen
3. Bremen
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4. Nordrhein-Westfalen
5. Hessen
6. Rheinland-Pfalz
7. Baden-Württemberg
8. Bayern
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9. Saarland
10. Berlin
11. Brandenburg
12. Mecklenburg-Vorpommern
13. Sachsen
14. Sachsen-Anhalt
15. Thüringen
Estonia
Constituye una circunscripción
Irlanda
Constituye una circunscripción
Grecia
1. Μακεδονία — Θράκη
2. Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου
3. Θεσσαλία
4. Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη
España
1. Galicia
2. Asturias
3. Cantabria
4. País Vasco
5. Navarra
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6. La Rioja
7. Aragón
8. Cataluña
9. Baleares
10. Castilla y León
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11. Madrid
12. Castilla-La Mancha
13. Comunidad Valenciana
14. Murcia
15. Extremadura
16. Andalucía
17. Canarias
Francia
1. Île de France
2. Champagne-Ardenne
3. Picardie
4. Haute-Normandie
5. Centre
6. Basse-Normandie
7. Bourgogne
8. Nord-Pas de Calais
9. Lorraine
10. Alsace
11. Franche-Comté
12. Pays de la Loire
13. Bretagne
14. Poitou-Charentes
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15. Aquitaine
16. Midi-Pyrénées
17. Limousin
18. Rhône-Alpes
19. Auvergne
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20. Languedoc-Roussillon
21. Provence-Alpes-Côte d'Azur
22. Corse
23. Guadeloupe
24. Martinique
25. La Réunion
Croacia
1. Kontinentalna Hrvatska
2. Jadranska Hrvatska
Italia
1. Piemonte
2. Valle d'Aosta
3. Lombardia
4. Alto Adige
5. Trentino
6. Veneto
7. Friuli — Venezia Giulia
8. Liguria
9. Emilia — Romagna
10. Toscana
11. Umbria
12. Marche
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13. Lazio
14. Abruzzo
15. Molise
16. Campania
17. Puglia
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18. Basilicata
19. Calabria
20. Sicilia
21. Sardegna
Chipre
Constituye una circunscripción
Letonia
Constituye una circunscripción
Lituania
Constituye una circunscripción
Luxemburgo
Constituye una circunscripción
Hungría
1. Észak-Magyarország
2. Dunántúl
3. Alföld
Malta
Constituye una circunscripción
Países Bajos
Constituye una circunscripción
Austria
Constituye una circunscripción
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Polonia
1. Pomorze y Mazury
2. Wielkopolska y Śląsk
3. Mazowsze y Podlasie
4. Małopolska y Pogórze
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Portugal
1. Norte e Centro
2. Ribatejo-Oeste
3. Alentejo e Algarve
4. Açores e Madeira
Rumanía
1. Nord-Est
2. Sud-Est
3. Sud-Muntenia
4. Sud-Vest-Oltenia
5. Vest
6. Nord-Vest
7. Centru
8. București-Ilfov
Eslovenia
Constituye una circunscripción
Eslovaquia
Constituye una circunscripción
Finlandia
1. Etelä-Suomi
2. Sisä-Suomi
3. Pohjanmaa
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4. Pohjois-Suomi
Suecia
1. Planicies de Suecia meridional y central
2. Zonas forestales y agroforestales de Suecia meridional y central
3. Zonas de Suecia septentrional»
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Table 7. Ways to increase participation of farmers to the FADN/FSDN.
Topic
Receiving comparative feedback
with other similar farms
Receiving tailor made advice
based on the data provided
Better communication of the
purpose of the data collection
Benefitting from tailor made
trainings

Very
relevant

Somehow
relevant

Somehow
irrelevant

Fully
irrelevant

No opinion

Weighted Score*

35.9%

45.3%

7.8%

7.8%

3.1%

47%

45.3%

42.2%

3.1%

4.7%

4.7%

60%

35.9%

34.4%

18.8%

4.7%

6.3%

39%

31.3%

53.1%

7.8%

7.8%

0.0%

46%

Receiving financial compensation
54.7%
34.4%
6.3%
4.7%
0.0%
64%
Being granted selection priority for
CAP supports under rural
development measures
56.3%
25.0%
3.1%
6.3%
9.4%
61%
*In order to measure the results, respondents' approach have been weighted as presented below. Possible highest score(PHS) of this
approach shall be 2 or 200% (in the case of all "Very relevant"; 100% * 2) which is absolute agreement, and Possible Lowest Score shall be 2 or -200% (in the case of all "Fuly irrelevant"; 100% * -2). The total score have been divided to PHS to measure percentage of agreement
level. In this context 100% means totaly relevant, -100% means totaly irrelevant.

6) Theme Six: Tools to improve farming practices
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Finally, the consultation process identified tools to improve farming practices by using
FSDN data, and by facilitating the use of farm-level data in farm advice, benchmarking,
training, research and innovation, with the aim of providing tailored advisory services. The
prospect of interlinking different existing sources of information (for example satellites,
administrative and data provided by farmers) is rather well supported by farmers, with 67%
of respondents completely agreeing or tending to agree, opposed to 22% of respondents
who tend to disagree or completely disagree.
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4.

Summary of written contributions by respondents

Respondents had opportunity to accompany their feedback to the Roadmap as well as
replies to the targeted written consultation via EU survey by submitting their specific
position papers. There, the respondents’ provided suggestions (including indicators and
data collection schemes) and reservations for the new FSDN. It is observed that
respondents’ perceptions on FADN/FSDN are different: some respondents perceive
FADN/FSDN as a monitoring tool while some perceive as a tool to collect all data
available at farm level. Perception of the respondents directly influenced the feedbacks
they provided. Main elements in the feedbacks from the position papers are summarised
below:


A need for an impact assessment for Farm to Fork Strategy, and opposed to use
indicators in parallel with Farm to Fork strategy;



Suggestion that some environmental indicators can’t be collected from all current
FADN farms due to diversity of regions, management practices and production
types;



Integration of FADN/FSDN with other databases like Integrated Administration
and Control System (IACS) and Land Parcel Identification System (LPIS). In order
to reduce overlapping data collection, reduce administrative burden and increase
the functionality of FADN/FSDN (e.g. adding spatial or geographical data);



Suggestion not changing the name of FADN since it has a brand value.



The need for standardization across EU, sharing of best practices and trainings are
also pointed out.
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Finally, some respondents provided a list of suggestions with examples of possible
variables and indicators to be considered by FSDN. The most suggested variable is
pesticides use or Plant Protection Products (PPPs). The second most suggested variable is
fertiliser use which is followed by energy use/production and GHG emissions, data on soil
(biodiversity and contamination), nitrogen use efficiency, land management/agroecological practices and fiinally ammonia emissions.
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